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RESUMO
O estudo pauta-se na análise da trajetória da educação superior privada e
como os jovens estavam situados em cada período nesse processo, no Brasil,
especialmente em Belém do Pará, utilizando como categoria central a
mercantilização do ensino e suas implicações no cotidiano das juventudes
envolvidas nesse processo. Busca a compreensão de como ocorre esse
processo de crescimento das instituições superiores particulares no território
belenense e a inserção e percepção dos jovens nesse processo. Possui como
objetivos: analisar o processo de mercantilização do ensino superior, em
especial, das faculdades particulares e como os jovens da cidade de Belém
estão inseridos nesse cenário. E como objetivos específicos: explicitar as
razões de escolha dos jovens pelas faculdades particulares, das prováveis
razões atribuídas à sociedade, família, amigos a essa escolha e do que os leva
(ria) a permanecer nessas instituições particulares de ensino; compreender o
que torna essas instituições particulares de ensino tão atraente para os jovens,
em especial; analisar a efetividade das políticas públicas no acesso e na
permanência dos jovens nas faculdades particulares. Realizou-se uma
pesquisa de campo, com abordagem qualitativa e com enfoque
fenomenológico. A coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e
provas, procurar informações sobre um determinado tema ou conjunto de
temas correlacionados e agrupá-las de forma a facilitar uma posterior análise.
E para isso utilizei como instrumento a entrevista narrativa, proposto por
Jovchelovitch e Bauer (2002). Os dados foram analisados buscando relacionálos com os principais teóricos como Sampaio (2002; 2013), Alcadipani (2011),
Carvalho (2013), Chaves (2008), Otranto (2006), que discutem a categoria
mercantilização da educação superior, os programas desenvolvidos para
entrada no ensino superior, a expansão desse nível de ensino pela via
particular, perspectivas estas envolvidas neste trabalho, respectivamente. Os
resultados evidenciam que para as cinco estudantes entrevistadas, o Ensino
Superior particular revelou-se como uma oportunidade para adentrar no
referido nível de ensino, sendo influenciadas por fatores sociais, econômicos e
familiares, o ingresso no curso de Pedagogia são referentes a acessibilidade
do curso, a identificação com o trabalho educacional e o crescimento
profissional, o entendimento sobre o processo de mercantilização da educação
se mostra de forma incompreensível.
Palavras-chave: Mercantilização da educação. Jovens. Ensino Superior
particular.

ABSTRACT
The study is based on the analysis of the trajectory of private higher education
and how the youth were located in each period in this context, in Brazil,
especially in Belém do Pará, using as central category the commercialization of
teaching and its implications in the daily life of the youths involved in this
process. It seeks to understand how this process of growth of the particular
higher institutions in the Belenian territory occurs and the insertion and
perception of young people in this process. Its objectives are: to analyze the
process of commercialization of higher education, in particular, of private
colleges and how the young people of the city of Belém are inserted in this
scenario. And as specific objectives: to explain the reasons for the choice of
young people by the particular faculties, the probable reasons attributed to
society, family, friends to that choice and what leads them to stay in these
particular educational institutions; understand what makes these particular
educational institutions so attractive to young people in particular; to analyze the
effectiveness of public policies in the access and permanence of young people
in private colleges. A field research was carried out, with a qualitative approach
and a phenomenological approach. The collection of data is the act of
researching, gathering documents and evidence, searching for information on a
particular theme or set of related topics, and grouping them in order to facilitate
further analysis. And for this I used as an instrument the narrative interview,
proposed by Jovchelovitch and Bauer (2002). The data were analyzed in order
to relate them to the main theoreticians such as Sampaio (2002; 2013),
Alcadipani (2011), Carvalho (2013), Chaves (2008) and Otranto (2006).
programs developed for entry into higher education, the expansion of this level
of education by private means, perspectives involved in this work, respectively.
The results show that for the five students interviewed, Private Higher
Education was an opportunity to enter the mentioned teaching, being influenced
by social, economic and familiar factors, the entrance in the Pedagogy course
are related to the accessibility of the course, the identification with educational
work and professional growth, the understanding of the process of
commodification of education is incomprehensible.
Key-words: Mercantilization of education. Young. Private Higher Education.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................. 11
I- METODOLOGIA ........................................................................................... 25
1.1. TIPO DE ESTUDO .................................................................................. 25
1.2. LOCAL .................................................................................................... 27
1.3. FONTES .................................................................................................. 28
1.4. METODOLOGIA QUE SE DESENVOLVEU NA PESQUISA DE CAMPO
....................................................................................................................... 30
1.5. COLETA DE DADOS .............................................................................. 32
II- O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR NO
BRASIL E COMO OS JOVENS ESTAVAM INSERIDOS EM CADA
MOMENTO DESSE PROCESSO .................................................................... 36
2.1. DO PERÍODO IMPERIAL A PRIMEIRA REPÚBLICA: AS PRIMEIRAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM FORMA DE FACULDADES
ISOLADAS E OS JOVENS INSERIDOS NESSE CONTEXTO ...................... 36
2.2. PERÍODO DO ESTADO NOVO: ENSINO PROPEDÊUTICO PARA OS
FILHOS DA ELITE CONDUTORA E, O ENSINO PROFISSIONAL PARA OS
SUJEITOS DAS CLASSES MENOS FAVORECIDAS ................................... 44
2.3. PERÍODO DO GOVERNO DE JUSCELINO KUBITSCHEK: EXPANSÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR POR MEIO DE ESCOLAS ISOLADAS,
DESTINADAS A UMA FORMAÇÃO TECNICISTA DE CARÁTER UTILITÁRIO
....................................................................................................................... 45
2.4. A FASE DO REGIME MILITAR NO PAÍS: O SUSTO EXPANSIONISTA
DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO PARA ABSORVER OS ESTUDANTES
“EXCEDENTES” ............................................................................................ 48
2.5. ANOS DE 1990: GOVERNOS NEOLIBERAIS, PROCESSO DE
MERCANTILIZAÇÃO
CRESCIMENTO

DOS

DO

ENSINO

SUPERIOR,

ESTABELECIMENTOS

ACELERAÇÃO

PARTICULARES

E

DO
DE

MATRICULAS NAS MESMAS E OS JOVENS DA CLASSE TRABALHADORA
CADA VEZ MAIS DISTANTES DESSE NÍVEL DE ENSINO PELA VIA
PÚBLICA ........................................................................................................ 56

2.6. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA O ACESSO DE
JOVENS AO ENSINO SUPERIOR A PARTIR DA ASCENSÃO DOS
GOVERNANTES DO PARTIDO DOS TRABALHADORES ........................... 68
III- O CAPITAL COMO GERENCIADOR DO ENSINO SUPERIOR ................ 80
3.1. RAZÕES PARA A ESCOLHA DO CURSO DE PEDAGOGIA ................. 80
3.2. O CURSO DE PEDAGOGIA DE FACULDADE E UNIVERSIDADE
PARTICULAR SOBRE OS OLHARES DOS JOVENS ................................... 89
3.3. A IMPORTÂNCIA PARA FAMÍLIA E CONHECIDOS A ENTRADA NO
ENSINO SUPERIOR, MESMO SENDO PARTICULAR ................................. 95
3.4. FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO.............................. 100
3.5. MOTIVOS PARA ESCOLHER UMA IES PARTICULAR ....................... 107
3.6. AUMENTO NO NÚMERO DE FACULDADES E UNIVERSIDADE
PARTICULARES .......................................................................................... 113
3.7. A VISÃO DOS JOVENS SOBRE A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR .................................................................................................. 124
3.8. A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS FEDERAIS: PROGRAMA
UNIVERSIDADE

PARA

TODOS

(PROUNI)

E

O

FUNDO

DE

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NA INSERÇÃO DOS JOVENS AO
ENSINO SUPERIOR PRIVADO ................................................................... 134
IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 142
REFERÊNCIAS .............................................................................................. 147
APÊNDICES .................................................................................................. 157

11
INTRODUÇÃO
O interesse em desenvolver o trabalho, sobre a mercantilização da
educação, vem desde quando eu entrei no Ensino Médio, no ano de 2010, em
um colégio particular, localizado na Almirante Barroso, pois ali era um lócus de
diversos debates com variadas temáticas, como educação, segurança, politica,
esporte. Debates entre professores e alunos e alunos com alunos.
Nessa minha trajetória de estudante do ensino médio, percebia que as
discussões eram acaloradas, com participação de um número significativo de
sujeitos nos debates, que eram realizados na sala de aula junto com as
disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia, sendo que, a gestão
desse Colégio, primava pela excelência nas suas estruturas, no quadro de
professores e funcionários, para um melhor aproveitamento por parte dos
alunos na sua vida estudantil, com isso, desenvolver as potencialidades desse
sujeito. Dessa forma, já demonstrava interesse sobre o determinado tema que
irei desenvolver nesse trabalho.
A visão dos gestores e professores do colégio particular em especial, o
colégio que frequentei no ensino médio era, e ainda é proporcionar o acesso ao
seu público as instituições de ensino superior pública e privada/particular e com
o crescimento e melhoramento das instituições de ensino fundamental e médio
particular fica mais evidente esse propósito do mesmo.
Nos anos em que estava no ensino médio, entre 2010 a 2012, os
colegas de sala, eram sujeitos da classe média alta e classe média baixa, e
que buscavam nesse colégio melhores condições de estudo para poder
conseguir entrar em alguma das universidades públicas ou faculdades
particulares da cidade, mas havia exceções com sujeitos de outras classes
sociais. Como o sujeito que aqui vos fala, que está inserido na classe
trabalhadora, que conseguiu por meio de subsídios, como bolsa parcial,
estudar nessa instituição, dispondo de melhores condições de formação que
muitos estudantes que são de escolas públicas e por consequência, consegui
ingressar no ensino superior, em especial, na universidade pública, a
Universidade do Estado do Pará, no curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia. Também consegui passar em algumas instituições particulares de
ensino superior, como a Universidade Paulista (UNIP) e a faculdade Maurício
de Nassau, no curso de administração. Situação parecida com da maioria dos
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meus amigos, que passaram tanto nas universidades públicas quanto nas
faculdades particulares, mas que grandes parcelas preferiram ingressar nas
faculdades particulares, por razões próprias.
Entrando no curso de licenciatura em pedagogia, no ano de 2014, na
Universidade do Estado do Pará, a possibilidade de pesquisar sobre o
determinado tema mostrou-se real, pois tive ajuda de disciplinas que estão no
desenho curricular do curso, como metodologia cientifica, história da educação,
filosofia e sociologia da educação e, políticas públicas educacionais e tendo
professores excelentes nessas disciplinas, consegui ter uma maior e melhor
compreensão sobre a temática.
Nesse momento, comecei a frequentar o grupo de pesquisa chamado
Juventude, Educação e Sociabilidade (JEDS) e, nesse grupo debatíamos e
debatemos

vários

assuntos

relacionados

à

juventude,

educação

e

sociabilidade. Depois de uma dessas reuniões para a discussão de um
determinado texto, fui instigado pela professora, Lucélia Bassalo, coordenadora
do grupo, a procurar por textos e trabalhos relacionados ao tema, pois queria
desenvolver uma pesquisa sobre a mercantilização da educação.
Com ajuda de determinadas leituras sobre o tema, como as obras de
Franco (2013), Chaves e Camargo (2003), percebi que o crescimento das
instituições superiores particulares, se deve em grande parte, devido pouco
investimento do setor público nas instituições superiores públicas. Entretanto,
uma outra literatura informa diferente, dados da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2012) mostrou que o Brasil investe
mais em educação do que muitos países desenvolvidos, como por exemplo a
Nova Zelândia e Finlândia. No ano de 2012, “17,2% do investimento público total
foi destinado para a educação, em 2005, esse percentual foi de 13,3%”. Desse
modo, percebi que há investimentos na educação em todos os níveis e o
ensino superior público é o que mais recebe recursos financeiros por parte do
Governo Federal e em relação aos outros níveis de ensino público.
O trabalho foi desenvolvido sobre as instituições de ensino superior
particular em Belém no século XXI e os jovens que estudam nessas instituições
de ensino, pois o processo de mercantilização da educação1, em especial do

1

Será mais aprofundado no capitulo teórico, com a ajuda de alguns autores, como Alcadipani
(2011), Sguissardi (2008), Carvalho (2013) e Oliveira (2009).
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Ensino Superior, passou e continua passando, me chamou muita atenção, pois
se trata de um tema que sempre está em debate na sociedade.
Temos uma vasta discussão sobre os benefícios e malefícios da
utilização da educação, em especial, o ensino superior, por parte do capital, e
que com isso, analisei como os jovens da cidade de Belém pensavam a
instituição de ensino superior particular que estudam e sobre seu curso
(pedagogia), o que esta instituição oferece a esses sujeitos, quais eram as
perspectivas que esses jovens tinham antes da entrada dentro dessa
instituição e no decorrer do tempo de duração do seu determinado curso, quais
são suas análises sobre esse cenário.
Com base em Saviani (2011), abordamos no trabalho o processo
histórico da origem do ensino superior particular no Brasil e como os jovens
estavam situados em cada período nesse contexto, a partir da chegada da
família Real portuguesa em 1808 e expandindo-se por todo período imperial e
republicando. A pesquisa destaca o ano de 1990 até os dias atuais, onde
tivemos um grande desenvolvimento das instituições particulares de ensino, em
especial, as faculdades particulares e aumento da procura por parte da
população para entrar nesses estabelecimentos de ensino.
Parte desse fomento, deu-se no governo de Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2012), como a criação do Programa Universidade para Todos
(PROUNI)2 e aperfeiçoamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 3,
(que foi um fundo desenvolvido no governo de Fernando Henrique Cardoso
2

Segundo o ministério da educação, para concorrer a uma bolsa do PROUNI, o estudante
deve participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na edição imediatamente anterior
ao processo seletivo do programa, e obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo
MEC. O sujeito, deve, também, ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, e
satisfazer a uma das condições abaixo: ter cursado o ensino médio completo em escola pública
ou em escola privada com bolsa integral da instituição; ter cursado o ensino médio
parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral da
instituição; ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino básico, em
efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição, e estar concorrendo a vaga
em curso de licenciatura, normal superior ou pedagogia. Neste caso, a renda familiar por
pessoa não é considerada. E para a permanência no programa, o aluno bolsista do PROUNI
deverá apresentar aproveitamento acadêmico de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
nas disciplinas cursadas em cada período letivo, sob pena de encerramento da bolsa, pelo não
aproveitamento. (MEC, 2004).
3 O ministério da educação explana que o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um
programa criado por este Ministério, destinado a financiar a graduação na educação superior
de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001.
Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que
tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. (MEC,
1999)
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para substituir o Crédito Educação criado no regime militar) e por alguns
programas que as próprias faculdades particulares realizam, fazendo com que
o interessado acaba ingressando nessas instituições privadas de ensino (MEC,
1999; 2004).
Diante do exposto, a problemática da pesquisa pautou-se na análise da
trajetória da educação superior privada e como os jovens estavam situados em
cada período nesse contexto, no Brasil, especialmente em Belém do Pará,
utilizando como categoria central a mercantilização do ensino e suas
implicações no cotidiano das juventudes envolvidas nesse processo. Buscou a
compreensão de como ocorre esse processo de crescimento das instituições
superiores particulares no território belenense e a inserção e percepção dos
jovens nesse processo.
Desse modo, os propósitos dessa pesquisa para a sociedade e para a
academia foi mostrar por que se aumentou a procura por estas instituições
particulares em detrimentos das universidades públicas? O que esses
estabelecimentos ofereceram para sua clientela? O que tornou essas
instituições de ensino tão atraentes para os jovens, em especial? Como a mídia
difundiu e difundi a imagem dessas faculdades e/ou universidades particulares,
que tratam a educação, um bem de todos, como uma mercadoria?
A entrada dos jovens nas instituições de ensino superior privado, em
parte, ocorre devido aos programas do governo federal, como o PROUNI e o
FIES que são programas criados e aperfeiçoados pela administração federal no
final da década de 1990 e início do século XXI, numa concepção de que todos
poderiam ingressar em um curso superior, pagando por baixas mensalidades
ou isentando de taxas no processo seletivo (QUEIROZ, 2015).
Esses programas (PROUNI e o FIES) possibilitaram o ingresso de
sujeitos oriundo da classe trabalhadora, que historicamente eram excluídos do
ensino superior, seja público ou privado. Pois até os anos de 1990, quase não
havia relatos de filhos ou parentes de pessoas que ocupavam essa classe
social e que estavam matriculados em algum curso em instituições superiores,
principalmente, particulares, pois nesse período não houve desenvolvimento de
programas que assegurassem de fato o acesso desses sujeitos aos
estabelecimentos superiores das redes privadas.
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Mas não são exclusivamente os programas desenvolvidos para o
acesso dessa parcela da população (jovens) que acaba atraindo esses
indivíduos a quererem ingressar numa faculdade/universidade particular.
Algumas instituições particulares vão mais além. Em suas propagandas, além
de mostrar suas instalações, usam outro fator, que são as pessoas da grande
mídia (atores/atriz) para fazerem suas propagandas, pessoas reconhecidas
socialmente e que possuem status sociais, como a utilização da imagem de
apresentadores de televisão. André Marques e de Celso Portiolli são exemplos
desse artífice, garotos-propaganda de certa instituição de ensino superior
particular, estando localizada a sua sede no Estado de São Paulo, mas que
têm filiais em todo território nacional, para mostrarem com a utilização da
televisão e das redes sociais, como é o estabelecimento de ensino, como
ocorre o processo de preparação para o mercado de trabalho, exibem os
professores, que são ditos como qualificados, mas que são intitulados como
tutores, apresenta os valores das mensalidades dos cursos, cabendo no bolso
do interessado (descontos), entre outros recursos.
Porém não acabam por aí. Além do exemplo dado acima, as
instituições de ensino superior de cunho particular, usam-se de outro aparato, o
aparato tecnológico. Seduzem os pré-candidatos com a oferta de receber
recursos tecnológicos na hora da sua matrícula, como celulares, computadores
entre outros. Mas também podem concorrerem a passagens aéreas para tal
localidade do país, conseguirem o abatimento parcial ou total da sua matrícula
e/ou terem descontos nas mensalidades, podendo até fazer suas provas em
dia marcado, no dia da escolha do candidato (PESSOA, 2013).
Ao fazermos a análise dos programas desenvolvido pelo Governo
Federal para os alunos conseguirem ingressar no ensino superior particular,
em especial o PROUNI, compreendi o movimento da valorização das
instituições de ensino superior particular. Esse processo tende a aumentar,
pois estamos cada vez mais observando sujeitos querendo estar dentro de
uma universidade sendo público ou particular. E como o número de vagas em
universidades públicas ainda não atendendo uma parte significativa da
população, fica para o setor privado, por meios dos programas criados no
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Programa Universidade para
Todos - PROUNI e o Fundo de Financiamento Estudantil - FEIS, recolher parte
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desses alunos que querem ter acesso a esse nível de ensino e assim, ter uma
perspectiva de conseguir melhores condições de trabalho e salário (QUEIROZ,
2015).
A falta de comprometimento das instituições públicas com o público
que acabou de entrar na instituição passa a ser um fator preponderante
também para o ingresso desses jovens nas faculdades particulares. Muitas
universidades públicas deixam seus alunos à “própria sorte”, sem dar o suporte
necessário para esses estudantes. Já em algumas faculdades particulares, os
pré-candidatos ás vagas dessas instituições já são seduzidos por suas
propagandas. Propagandas em que os donos/investidores mostram os grandes
investimentos que os mesmos fazem nas suas instituições para modernizá-las.
A aplicação de capital abarca todos os setores da instituição, que pode ir desde
grandes reformas nos prédios que essas instituições irão se instalarem até
investimentos em tecnologias que ajudarão os professores e os técnicos nos
seus respectivos trabalhos.
O dinheiro que é utilizado para subsidiar a entrada de sujeitos no
ensino superior privado, por intermédio do Programa Universidade Para Todos
(PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), poderia ser revestido
para o aumento das universidades públicas, o melhoramento das mesmas e
construção de novos campis em médias e pequenas cidades do país, e
proporcionar acesso e permanência dos sujeitos nessas instituições, pois
temos a sensação de que esses programas foram criados para “iludir” a
população e impulsionar as pesquisas referentes aos números de novos
sujeitos que conseguiram entrar no ensino superior.
Acredito que os programas enganam pelo fato de que muitos que
conseguem estar em uma instituição superior particular se concentram em
cursos de “pouco” prestígio social, que são os cursos de ciências humanas,
sociais, exatas, biológicas. Não querendo chegar ao ponto de menosprezar os
cursos e os sujeitos que escolheram os mesmos, mas serão menosprezados
por parte da sociedade. O exemplo disso é o pesquisador que desenvolve essa
pesquisa, no qual, mesmo passando no curso de licenciatura plena em
pedagogia, na Universidade do Estado do Pará, escutava falas de menosprezo
dos meus amigos e familiares, do tipo: “você passará fome”; “sério que você
estar fazendo esse curso numa universidade pública, podendo ter escolhido
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outro melhor? ”, entre outras falas. Se para os sujeitos que escolhem o curso
de pedagogia numa instituição pública acabam ouvindo esses tipos de falas,
imagina os alunos, de algumas IES particulares, que têm nos cursos um
desenho curricular que deixa muito a desejar em relação ao desenvolvimento
da potencialidade crítica sobre sua realidade, sendo seu estudo basicamente
voltado e moldado para a realidade do mercado. Assim:
O recente discurso da diversificação no Ensino Superior Brasileiro
acabou por revelar um novo plano de flexibilizar a expansão dos
grupos empresariais, através da concessão de incentivos fiscais
governamentais, o que abriu precedentes para estes grupos
montarem variados tipos de cursos, respaldados por meios
normativos criados às pressas, com intuito de aumentar a oferta da
educação superior a outras faixas populacionais, ditas de alta
vulnerabilidade socioeconômica, mas que estavam dispostas a pagar
para demandar um serviço pensado como de “qualidade”, mas que
na verdade não o era. Fenômeno este que passou a ocorrer mais
intensamente a partir de meados dos anos 2000, período em que os
grupos empresariais da educação também começaram a se inserir no
Mercado de Capitais (LIMA, 2015, p. 109).

O discurso de que deveria acontecer uma expansão do ensino superior
no país de qualquer forma para poder alcançar o maior número possível de
sujeitos que estavam querendo ter acesso a esse nível educacional, foi usado
para que os grandes grupos empresariais da educação pudessem criar novos
estabelecimentos de ensino, pois havia um número considerável de pessoas
dispostas a pagar por um serviço que muitos pensavam que fosse de
"qualidade", mas que deixava muito a desejar, fazendo que os cursos
oferecidos pelos estabelecimentos fossem voltados para o mercado e
moldados pelo mesmo, exigindo profissionais polivalentes, flexíveis, com poder
de decisão rápido entre outros requisitos e com pouca criticidade da realidade
social.
Logo, a educação é vista pelo atual contexto, como de comercialização
de direitos - direitos à população consagrados na Constituição Federal, como
saúde e educação -, sendo proporcionados com baixa qualidade pelos
Governantes, ocasionando o deterioramento desses benefícios, ocorrendo com
isso, a utilização desses direitos, em serviços prestados por empresas privadas
destes ramos -, um bem de suma importância para qualquer sociedade, de
qualquer país que almeja se desenvolver e principalmente, para o capitalismo,
pois envolve um setor da economia que gera lucros consideráveis. Pesquisa
desenvolvida por uma consultora especializada na área da educação, no ano
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de 2013, mostrou que o lucro das instituições de ensino superior privado, no
ano de 2011, era mais de R$ 24 bilhões, chegando ao ano de 2013, com
faturamento chegando na casa dos R$ 32 bilhões. (GUILHERME e GLENIA,
2013; HOPPER, 2013)
Com o capital cada vez mais atuante no sistema de ensino brasileiro,
desenvolvi este trabalho, pois se trata de um assunto (a mercantilização da
educação) que me interesso muito, e é um tema que sempre está em debate
na universidade, na sociedade. Quando se relaciona com a educação temos
uma vasta discussão sobre os benefícios e malefícios desse sistema na
educação, em especial, no ensino superior e que com isso, analisei o processo
de mercantilização do ensino superior, já que, com o decorrer dos anos 2000, o
crescimento das faculdades particulares no território brasileiro é bastante
evidente, que as mesmas, no ano de 2016, tínhamos 8,05 milhões de
estudantes. Dessa forma, 82,3% dos estudantes estão nas instituições particulares
(PALHARES e TOLEDO, 2017; INEP, 2016). Tal analise só vêm a confirmar o
quanto as instituições de ensino superior particular estão sendo visto por bons
olhos pela população, pois a variadas formas de ingressar nessas faculdades,
como o valor das mensalidades serem acessíveis ou a utilização por parte dos
sujeitos de certos programas aperfeiçoados e/ou criados no final do governo de
Fernando Henrique Cardoso e no início do governo de Luís Inácio Lula da
Silva, como a criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e
aperfeiçoamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e por algumas
estratégias que algumas IES particulares dispõem, o interessado acaba
ingressando nesses estabelecimentos de ensino superior.
Ainda sobre o atual contexto, de comercialização de direitos, relativos a
educação, a atuação do Estado na oferta desse serviço, é visto como
reparadora. Desse modo, sujeitos com poder aquisitivo melhor acabam por
privilegiar instituições privadas de educação básica para poderem adentrar no
ensino superior público. E os sujeitos que são da classe trabalhadora quando
veem uma oportunidade de se inserir nessas escolas ou faculdades e/ou
universidades particulares, não pensam duas vezes, pois observam como uma
oportunidade de mudança da realidade. Compreendo que, esse processo,
refere-se, “de uma redefinição do Estado em termos classistas, com redução
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de suas funções de cunho social universalista, e da ampliação do espaço e do
poder dos interesses privados” (MANCEBO, 2008, p. 58).
Portanto, averiguei que o investimento na Educação Superior, por parte
das instituições particulares é um fenômeno global e que no Brasil acabou
virando um grande negócio para empresários, pois as instituições particulares
de ensino superior crescem em movimento acelerado e crescem também pelas
necessidades de sujeitos conseguirem um bom emprego tendo em mãos um
diploma de conclusão de curso por algum estabelecimento, sendo público ou
particular.
Mas há alguns problemas na oferta de curso no ensino superior, por
parte das instituições de cunho particular, como o critério que é usado para o
oferecimento de cursos por estas instituições. Pois, o setor vai se consolidar
em uma economia de escala, em que grandes grupos oferecerão ensino
superior

barato,

com

uma

qualidade

razoável

(GORGULHO,

2007;

SGUISSARDI, 2008; SOUZA, 2006). Isso faz com que haja uma espantosa
quantidade de cursos visto como de pouca relevância para o mercado, como
os cursos na área de exatas, na área da educação, fazendo com que
presenciamos excesso de trabalhadores com formação nesses cursos, em
todas regiões do país, que terá grandes dificuldades no mercado de trabalho,
pois temos atualmente, um excessivo número de trabalhadores por uma menor
oferta no mercado, que está cada vez mais excludente com a crise que
assombra o país, que deixa ainda mais escasso o número de vagas de
emprego. E com o atual momento do país (que vive uma complicada crise
econômica, política e social) presenciamos que em regiões que mais
necessitam reforços de profissionais qualificados são deixadas de lado pelo
poder público, mas não pelas instituições de ensino superior particular, pois,
mesmo oferecendo cursos elitizados ou não, mas, em grande parte, são de
baixa qualidade e com isto, acarretam pouquíssimas contribuições sociais.
O Governo Federal, desde o Governo de Lula da Silva, argumenta nos
veículos de comunicações de massa, que os Programas que compõem a
parceria público-privada, como o PROUNI e o FIES, são para alavancar
também expansão da educação superior nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste do país. Mas, alguns autores, como Queiroz (2015), afirmam que tal
expansão não ocorreu de fato, pois ainda presenciamos números bem
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inexpressíveis de alunos que ingressaram no ensino superior sendo público ou
privado nessas regiões, ficando mais nítido que a expansão ocorre mais
consideravelmente nas regiões sul e sudeste do país.
Mas outros pesquisadores, como Santos (2015), argumentam que as
instituições de ensino superior privado já visam uma maior atuação nessas
regiões, espalhando filiais e criando novos estabelecimentos de ensino, e com
ajuda dos determinados programas, podem atingir a população dessas
localidades (correspondendo todas as classes sociais), ficaria bem mais fácil.
Em vista disso, há um novo olhar para as regiões norte e nordeste. A
atuação de instituições particulares de ensino superior nestas regiões faz com
que observamos que a entrada de sujeitos na faixa etária de 18 a 29 anos, da
classe trabalhadora se mostra em franca evolução, pois, na região norte do
país, o percentual de alunos subiu de 17,6%, em 2004, para 40,2%, em 2014.
Mas o maior crescimento foi verificado no Nordeste, onde a proporção passou
de 16,4%, no ano de 2004 para 45,5%, em 2014 (LISBOA, 2015).
Presenciando esse cenário, de franca evolução na entrada de sujeitos
ao ensino superior, as IES particulares vêm acelerando o seu processo de
crescimento e, com isso, acabam transferindo alguns pólos para outras
regiões, como norte e nordeste, pois como foi posto acima, ainda se encontram
em um processo de crescimento da procura a esse nível de ensino nessas
regiões em relação a outras regiões, do país. A desconcentração regional das
IES privadas tem se mostrado uma formidável optação de expansão dos
negócios para regiões afastada do eixo Sudeste-Sul (SANTOS, 2015).
Para entendermos a citação, em abril de 2013, em seguida a
divulgação da fusão entre dois dos maiores grupos de educação superior do
país, a Anhanguera Educacional e a Kroton Educacional. O presidente da
Kroton Educacional concedeu uma entrevista a um grande veículo de notícias,
pronunciando “que a nova gigante do setor de ensino superior surgida com
essa fusão, pretendia expandir sua atuação principalmente no Norte e
Nordeste do país” (Revista VEJA, 2013). Diante disso, podemos notar que a
expansão de seus estabelecimentos se promoverá nessas regiões, visto que,
nas regiões sul e sudeste, onde as matrizes dessas instituições se encontram a
certa saturação de IES particulares, havendo variedades de estabelecimentos
de ensino em nível superior. Desse modo, os donos dessas instituições
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observam uma grande oportunidade de expansão de seus estabelecimentos
nessas localidades e claro, o crescimento da obtenção do lucro.
Depois de tudo que foi exposto, será que com esses programas criados
pelo Governo Federal ajudaram no ingresso dos estudantes nessas faculdades
ou só fortalece economicamente os donos dessas empresas educacionais?
Á vista disso, estamos presenciando uma triste realidade que passa o
ensino superior brasileiro com a política do Estado voltado para a
mercantilização da educação e quem perde é o próprio Estado, pois se torna
conivente com a expropriação que se dá dentro da “Fábrica” (Instituição
Educacional), no “Processo Educacional” (Mercadoria), pelos dois lados da
moeda: de um lado a “Ferramenta” (Educadores) que está sendo desgastada e
desvalorizada na sua profissão, e do outro, o “Demandante” (Alunos), vítima,
que na busca de uma formação profissional de qualidade, acaba comprando
um “produto” reduzido (fracas grades curriculares) e a um “preço” dispendioso
(constantes reajustes no preço dos cursos), o que aumenta o lucro dos “Donos
da Fábrica” (Capitalistas), sem que haja a devida contrapartida para sua
formação. De uns tempos para cá, o ensino público mundial passou a ser
tripudiado, não só no Brasil, como em vários países em desenvolvimento, como
Indonésia, México, um nítido reflexo do jogo de interesses do grande capital
mercantil (LIMA, 2015).
Na visão de uma das grandes instituições econômicas do mundo, como
o Banco Mundial, a educação nos países em desenvolvimento, em especial, o
Brasil, argumenta que a educação é vista como um serviço, não mais um
direito de todos, pois:
Nas orientações do Banco Mundial, há uma intensa sinalização para
o processo de mercantilização da educação superior, esse setor é
concebido como um serviço e não como um direito. O modelo de IES
indicado para a periferia do capital são as instituições voltadas
apenas para o ensino e que atendam os interesses do mercado.
(QUEIROZ, 2015, p. 171)

A educação virou um bem de consumo e não mais um direito de todos
os cidadãos. As novas instituições de ensino superior que estão surgindo e as
já consolidadas no campo educacional estão voltando o seu ensino
especialmente para atender os interesses do mercado, com curso em áreas
menos privilegiadas pela sociedade, com mensalidades “acessíveis”, deixando
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os cursos de maior prestígio social para os sujeitos das elites tanto nas
instituições de ensino superior público quanto no privado.
Em outro discurso, o Banco Mundial apóia o incremento cada vez mais
de instituições particulares no território brasileiro, para poder alcançar um
número maior de pessoas que anseiam para entrar no ensino superior. Em
vista disso:
Esta concepção privatista do ensino superior é endossada pelo
Banco Mundial ao declarar que “a criação de instituições não
universitárias e o aumento das instituições privadas podem contribuir
para satisfazer a demanda cada vez maior de educação superior e
faz com que os sistemas de ensino melhor se adéquem às
necessidades do mercado de trabalho” (BANCO MUNDIAL, 1995, p.
31, tradução nossa; SANTOS FILHO, 2015, p. 161).

Na visão capitalista, é importante que haja um número considerável de
instituições particulares em qualquer país do mundo, mas em especial, nos
países em desenvolvimento, pois com a crescente demanda dos que querem
entrar no ensino superior, os sistemas de ensino tende a se adequar as
necessidades do mercado, oferecendo em muito dos casos, um ensino de
qualidade duvidosa, formando grandes contingentes de profissionais, mas não
abarcando todos, sendo inseridos no mercado de trabalho os mais qualificados
em cada área do setor da economia.
Portanto, a partir do processo que vem se intensificando, a
mercantilização da educação, em especial, do ensino superior, investiguei
como essa mercantilização ocorre a partir da ótica dos jovens da cidade de
Belém do Pará.
O objetivo geral da investigação foi analisar o processo de
mercantilização do ensino superior, em especial, das faculdades particulares e
como os jovens da cidade de Belém estavam inseridos nesse cenário. E teve,
como objetivos específicos, explicitar as razões de escolha das jovens pela
faculdade e universidade particulares, das prováveis razões atribuídas à
sociedade, família, amigos a essa escolha e do que as leva (ria) a permanecer
nessas instituições particulares de ensino; compreender o que torna essas
instituições particulares de ensino tão atraente para os jovens, em especial;
analisar a efetividade das políticas públicas no acesso e na permanência dos
jovens nas faculdades particulares.
No primeiro capítulo “Metodologia”, a investigação partiu do campo da
pesquisa qualitativa, pois enfatizou a descrição, a indução e o estudo das

23
percepções sociais dos sujeitos envolvidos. O local para o desenvolvimento do
trabalho foi em duas instituições de ensino superior particular. As fontes foram
jovens que estavam estudando nessas instituições de ensino. E como coleta de
dados utilizei como instrumento a entrevista narrativa, com o objetivo de uma
análise mais detalhada, para assim enriquecer a pesquisa. As entrevistas
realizadas durante o trabalho de campo foram livremente autorizadas pelos
sujeitos da pesquisa, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
No segundo capítulo do trabalho “O desenvolvimento do ensino
superior particular no Brasil e como os jovens estavam inseridos em cada
momento desse processo”, está o processo de construção das Instituições de
ensino superior privado, passando por vários momentos da história do país,
tendo como demarcação inicial o período de 1930 (ainda que se volte
ligeiramente ao período imperial do país, com a vinda da família Real para o
Brasil, pois desvela-se no período, o primeiro aparecimento expansionista do
ensino superior no Brasil) com a República velha no mandato de Getúlio
Vargas, com o governo de Juscelino Kubitschek, passando pelo Regime militar
(1964-1985). Transita pelos anos de 1990, com a ascensão dos governos
neoliberais, como o de Fernando Collor de Mello (1990-1992- ano de seu
impeachment), Itamar Augusto Cautiero Franco (1992-1995) e Fernando
Henrique Cardoso (1995-1998, 1999-2002) até chegar aos anos 2000, com os
dois mandatos de Luís Inácio Lula Da Silva (2003-2006, 2007-2010) e Dilma
Vana Rousseff (2011-2014 2015-2016 - ano de seu impeachment). Além disso,
com ajuda de autores, procuro analisar as políticas desenvolvidas para o
surgimento e crescimento desse nível de ensino, muito mais impulsionado
pelas instituições de ensino superior privado.
No terceiro capítulo “O capital como gerenciador do ensino superior”,
analisei a compreensão por parte das entrevistadas acerca da categoria central
do trabalho, a mercantilização do ensino e, como esse processo implicava no
cotidiano dos jovens. Busquei a compreensão de como ocorre esse processo
de crescimento das instituições superiores particulares no território belenense e
a inserção e percepção da juventude nesse processo.
Nas considerações finais, apontamos a importância desta investigação
para a academia, à região amazônica e para a produção do conhecimento,
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corroborando ao mesmo tempo as dificuldades deparadas durante o
desenvolvimento do estudo. Reitera-se também nas considerações finais uma
nova abordagem de se pesquisar a categoria mercantilização da educação por
meio da entrevista narrativa.
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I- METODOLOGIA
1.1. Tipo de estudo
Neste estudo tive como fundamento a pesquisa qualitativa e das
técnicas de pesquisa empregadas em suas diferentes possibilidades, com
descrições e observações do objeto que foi pesquisado, que se conformam,
neste projeto, enquanto entrevista narrativa.
Ainda sobre a pesquisa qualitativa, vem ser um campo transdisciplinar,
envolvendo

as

ciências

humanas

e

sociais,

admitindo

tradições

ou

multiparadigmas de análise, adotando vários métodos de investigação para o
estudo de certo fenômeno localizado no local que acontece.
O termo qualitativo causa uma distribuição densa com sujeitos, fatos e
lugares que estabelecem objetos de análise. Com isso, o investigador
compreende e traduz em um texto escrito, com discernimento e eficiência
cientificas, os significados visíveis ou escondidos do seu objeto de pesquisa
(CHIZZOTTI, 2003)
Sobre os pesquisadores que utilizam o método qualitativo para análise
do seu objeto:
Contestam a neutralidade cientifica do discurso positivista e afirmam
a vinculação da investigação com os problemas ético-políticos e
sociais, declaram-se comprometidos com a prática, com a
emancipação humana e a transformação social, adensam-se as
críticas aos postulados e exigências das pesquisas unicamente
mensurativas. (CHIZZOTTI, 2003, p. 228)

Portanto, os pesquisadores que utilizam desse método, contestam a
neutralidade cientifica, investigando os problemas relativos a sociedade,
enchendo de críticas as pesquisas exclusivamente mensuráveis.
O enfoque que foi utilizado para o desenvolvimento do trabalho
constituir-se-á na fenomenologia, já que nessa compreensão, a consciência
leva

a

uma

intencionalidade.

Portanto,

ela

não

dá

margem

para

superficialidade. Logo:
A fenomenologia nos educa para a contínua insatisfação com as
conclusões alcançadas, a busca incessante da verdade, a
preocupação quase excessiva com o rigor e a evidência, a fidelidade
ao que no texto está dito. Sabendo de antemão que há sempre mais
a revelar e a dizer, a compreensão se retoma a cada instante, sem
jamais se dar por acabada. Não dá tréguas à superficialidade e
banalização do saber, à falta de rigor, aos “pré-conceitos”, à
acomodação e à preguiça mental, mas sem cair no dogmatismo
(COÊLHO, 1999, p. 88).

26
Ainda sobre tal enfoque, o mesmo apresenta três pontos que
fundamentam a sua investigação: “o olhar atentivo para o mostrar-se do
fenômeno, o descrever o fenômeno, o não se deixar levar pelas crenças préestabelecidas sobre a realidade do fenômeno” (ROJAS; BARUKI, 2012, p 4).
Esses três pontos são considerados de grande importância, pois mostra para o
pesquisador o que deve ser feito quando utilizado essa abordagem. O primeiro
ponto se refere a um olhar de vigilância para expor o fenômeno. O segundo
ponto é retratar sobre o acontecimento e o último e que é considerado o mais
importante para que a pesquisa tenha êxito, é não ser levado por crenças préestabelecidas sobre o determinado fenômeno.
A abordagem fenomenológica se mostra a partir do entendimento de
nossas vivencias e não de definições ou conceitos pré-estabelecidos.
Consequentemente, a ação desta abordagem é uma conduta de abertura,
liberto de conceitos, valores e preconceitos que determinamos (ROJAS;
BARUKI, 2012).
Os estudos feitos sobre educação apresentam esse enfoque, a
fenomenologia, pois a mesma não traz consigo a imposição de uma verdade
teórica ou ideológica preestabelecida, mas trabalha no real vivido, buscando a
compreensão daquilo que somos e que fazemos – cada um de nós e todos em
conjunto (BICUDO, 1999). Portanto, a abordagem visa compreender aquilo que
somos e o que estamos fazendo, trabalhando situações do cotidiano.
Nos últimos 20 anos, vemos que muitos pesquisadores voltaram suas
atenções para pesquisas voltadas as áreas de educação, em especial, no
Brasil, oriundo:
Principalmente da expansão da pós-graduação, observam-se
também, muitas mudanças, seja nas temáticas e problemas, seja nos
referenciais teóricos, seja nas abordagens metodológicas e nos
contextos de produção dos trabalhos científicos (ANDRE, 2001, p.
53).
Os temas ampliam-se e diversificam-se. Os estudos que nas décadas
de 60-70 se centravam na análise das variáveis de contexto e no seu
impacto sobre o produto, nos anos 80 vão sendo substituídos pelos
que investigam sobretudo o processo. Das preocupações com o peso
dos fatores extraescolares no desempenho de alunos, passa-se a
uma maior atenção ao peso dos fatores intra-escolares: é o momento
em que aparecem os estudos que se debruçam sobre o cotidiano
escolar, focalizam o currículo, as interações sociais na escola, as
formas de organização do trabalho pedagógico, aprendizagem da
leitura e da escrita, as relações de sala de aula, disciplina e a
avaliação (ANDRE, 2001, p. 53)
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Em vista disso, a crescente pesquisa sobre educação no território
brasileiro, se dá pela expansão da pós-graduação e nas mudanças nas
temáticas e nos problemas, havendo também mudanças nos referenciais
teóricos. Logo, as novas pesquisas saem da mesmice de antigamente.
1.2. Local
O trabalho foi desenvolvido em duas Instituições de Ensino Superior
Privadas de Belém, e com os alunos que estão estudando nessas instituições
de ensino, no curso de Pedagogia. A primeira, denominada de IES y, é
considerada de médio porte e localizada no bairro de Nazaré e a segunda,
denominada de IES x, é considerada de grande porte e apresenta um amplo
prestígio social e acadêmico, assim, a pesquisa foi desenvolvida no pólo
localizado na Alcindo Cancela, para percebermos como estes sujeitos estão
observando a crescente busca por parte da população ao acesso tantos as
instituições públicas quantos as instituições particulares e com isso, o aumento
no número de instituições, principalmente, particulares.
Com a análise das falas dos sujeitos entrevistados, investiguei se
essas faculdades particulares que estão consolidadas no território paraense
estariam oferecendo um ensino de qualidade para a sua clientela ou só
privilegiam de fato a mercantilização do ensino, em especial, o ensino superior
e sobre a qualidade do seu curso de pedagogia. Já que:
Investir em Educação Superior tornou-se um dos negócios mais
rentáveis e, por isso, o Brasil tornou-se o grande campeão da
privatização da Educação Superior na América Latina: no ranking
internacional sua posição é o 7ª enquanto os Estados Unidos é o 20º
na matrícula no setor privado (TRINDADE 2001, p.30).

O investimento na Educação Superior é um fenômeno global e que no
Brasil acabou virando um grande negócio para empresários, pois o número de
instituições particulares superiores cresce em movimento acelerado e cresce
também pelas necessidades de sujeitos conseguirem um bom emprego tendo
em mãos um diploma de conclusão de curso por alguma faculdade particular.
Poder analisar se esse aumento ocorre de fato na região norte, em especial, na
cidade de Belém do Pará.
A partir do estudo de Corrêa (2002), foi verificado que as instituições de
ensino superior do estado do Pará parecem seguir a tendência nacional e de
formar conforme a lógica da concorrência de mercado. O que as torna
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mercadológica seus serviços passam a ser oferecidos com base nas leis do
mercado competitivo.
Para a população belenense, o ensino superior apresenta certa
representação, certa importância, pois é atribuída a esse nível de ensino,
significativa participação na formação dos profissionais dos inúmeros campos e
na preparação dos quadros administrativos e das lideranças culturais e sociais
do país, sendo visto como poderoso mecanismo de ascensão social.
1.3. Fontes
O desenvolvimento do trabalho teve como fonte os jovens da cidade de
Belém do Pará, inseridos em duas determinadas instituições de ensino superior
particular, na faixa etária de 18 aos 28 anos de idade, tendo como sujeitos
entrevistados cinco mulheres do curso de pedagogia, do 6° semestre, sendo
que todas estão estudando no turno da noite.
Logo, utilizar os conhecimentos dos jovens sobre o referido tema, é
compreender que esse conjunto de sujeitos que estão sendo ouvidos e
estudados pela comunidade acadêmica nas últimas décadas e que atualmente,
estão em evidência na sociedade, pelas suas lutas e contestações sobre
políticas públicas no atual cenário que estão colocados. Detive-me neles não
só por causa da faixa etária desses indivíduos, pois os jovens não são
determinados pela sua idade, mas sim por sua construção social, histórica,
cultural e relacional, que através das diferentes épocas e processos históricos
e sociais vieram adquirindo denotações e delimitações diferentes (FREITAS,
2005).
Por conseguinte:
É preciso levar em consideração que a conceitualização da juventude
passa necessariamente por seu enquadramento histórico, na medida
em que esta categoria é uma construção histórica, que responde a
condições sociais específicas que se deram com as mudanças
sociais que produziram a emergência do capitalismo, o qual outorgou
o denominado espaço simbólico que tornou possível o surgimento da
juventude. (MØRCH, 1996 apud DAVILA LEON, 2004, p. 8, tradução
nossa).

Portanto, o jovem não é especialmente determinado por sua faixa
etária, mas a sua conceptualização vem de um processo histórico, o termo e o
sujeito jovem vêm de uma construção social histórica, de momentos que a
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sociedade em determinado contexto se transformou, o termo e a percepção de
jovem e de ser jovem vêm se modificando com decorrer da história da
sociedade, em especial, a sociedade urbana.
Dessa forma, temos observado em nosso cotidiano, a apresentação de
uma série de imagens a respeito da juventude que intervêm no nosso modo de
entender os jovens. Uma das mais arraigadas é a juventude vista na sua
situação de transitoriedade, onde o jovem é um “vir a ser”, dispondo no futuro,
na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no presente
(DAYRELL, 2003). Portanto, considero que temos que estar em constante
estudo, para vim a descontruir essa imagem dos jovens.
Nesse cenário, parte da sociedade tem a noção do jovem como um “vir
a ser” ou sendo caracterizada por certa inconstância concatenada a
determinados problemas sociais. Uma vez quem estuda esses sujeitos,
apresentasse como uma concepção errônea sobre a juventude, certo
pensamento tradicional em referência a falta de atuação do jovem no contornar
de seus problemas. Com isso, os jovens precisam mostrar para a sociedade
que tem habilidades para contornar seus dilemas, para que não corram os
“mesmos riscos de serem apelidados de irresponsáveis ou desinteressados”
(PAIS, 1990, p. 141).
A juventude apresenta vários grupos de sujeitos jovens, dispondo de
poucas coisas em comum, mesmo estando num mesmo grupo de
sociabilidade. Logo, a sociologia da juventude vem estudar além das
similaridades que os componentes de determinado grupo proporcionam, mas
principalmente, vem para explorar as diferenças que esses sujeitos têm, por
que:
Não se vê como possam englobar-se numa mesma geração- e, por
conseguinte, num mesmo grupo- indivíduos que, apesar de
coetâneos e portadores do sentimento comum de se encontrarem em
presença de outras gerações na sociedade, se identificam a si
mesmos como pertencendo, por exemplo, a classes sociais, grupos
ideológicos ou grupos profissionais diferentes (PAIS, 1990, p. 140;
NUNES, 2004, p. 91)

Desta maneira, para o pesquisador, estudar as semelhanças que os
sujeitos de determinado grupo apresentam é de grande relevância, mas
explorar as diferenças que esses indivíduos apresentam, mesmo que
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congregando em certo grupo, abriria um leque de possibilidades para o
estudioso, para que seu estudo tivesse certo destaque.
No grupo de pesquisa de que faço parte, chamado Juventude,
Educação e Sociabilidade (JEDS), trabalhamos com os conceitos que foram
apresentados sobre juventude, mas nos debruçamos na ideia de geração, de
Karl Mannheim. Bassalo (2012), observa que o estudo da juventude como
grupo geracional considera por um lado a percepção de continuidades e
descontinuidades entre as gerações e as feições de interlocução que se
constituem tanto no significado da transmissão, aceitação, resistência ou
negação de sentidos que rodeiam em determinado contexto.
1.4. Metodologia que se desenvolveu na pesquisa de campo
O início da pesquisa de campo teve como princípio a localização dos
sujeitos em seus respectivos locais de ensino. E, para concretizar essa
localização, utilizei instrumentos que facilitassem a procura e entrei em contato
com conhecidos aos quais frequentam IES Particulares. Como exemplo desses
instrumentos, usufrui do auxílio que as redes sociais nos proporcionam,
divulgando em páginas sociais a minha linha de pesquisa e pedindo a
assistência para que compartilhassem a minha busca.
Porém, mesmo após a divulgação nas redes sociais, tive certa
dificuldade para localizar os sujeitos, pois os mesmos encontravam-se não
muito dispostos a contribuírem no trabalho, defrontando-me com apenas cinco
estudantes que demostraram interesse de ajudar no desenvolvimento do
trabalho, sendo três alunas de uma faculdade particular e duas de uma
universidade também particular. Assim, devido aos impasses e as dificuldades,
pude concretizar apenas cinco entrevistas, e em meio a estas entrevistas,
também encontrei problemas com relação à disponibilidade nos horários, pois
algumas argumentaram estarem atarefados com atividades referentes a
faculdade e a universidade. Então, ocorreram muitos reajustes quanto ao dia, o
horário e o local, para que assim pudesse ser realizada a entrevista.
Ao solicitar as entrevistas, foi unânime da parte das jovens indagarem
quanto a duração, ao qual eu respondi que não poderia estabelecer um tempo
concreto para o término, pois iria depender da forma como procederiam os
depoimentos dados pelos mesmos, outra indagação, foi quanto ao número de
perguntas e sobre quais assuntos elas abordariam, ao qual eu respondi que
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estariam presentes no roteiro dez perguntas, porém no decorrer da entrevista
poderiam surgir outras a partir dos relatos dados, e que as perguntas estavam
relacionadas ao curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, Ensino Superior
Privado e sobre a mercantilização da educação, em especial, a educação
superior.
As entrevistas tiveram em média a duração de quinze minutos, com
exceção de uma, que teve a duração de seis minutos, e aconteceram em locais
silenciosos, ocorrendo três delas na própria IES y, e duas na IES x. Com o
objetivo de obter uma maior descrição quanto às vivências e experiências por
parte das entrevistadas, procurei estimulá-las a pensar e a se expressarem
livremente sobre os assuntos em questão. Deste modo, constatei que durante
os relatos, as acadêmicas transpareciam estar tranquilas e interessadas na
temática da pesquisa, expondo, assim, opiniões críticas ao serem questionados
sobre as dificuldades enfrentadas ao estar cursando Pedagogia e quanto a
escolha de frequentar uma IES Particular.
A pesquisa, marcada através dos princípios do comportamento e da
ética, privilegiou a manutenção da identidade nominal das entrevistadas,
consequentemente, para as mesmas, foram estabelecidos nomes fictícios para
assim, identifica-las. Por conseguinte, como suporte desses princípios da
conduta e da ética, foram requisitadas as entrevistadas que assinassem o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ao qual concordaram.
A primeira entrevistada se chama Thalita, tem 20 anos, frequenta a IES
y no período noturno, atualmente está no 6º semestre do curso de Pedagogia,
estagiava de forma voluntaria numa escola pública, localizada na Avenida
Magalhães Barata e é bolsista do FIES.
A segunda entrevistada se chama Eduarda, tem 25 anos, frequenta a
IES y no período noturno, está no 6º semestre do curso de Pedagogia, estagia
numa grande escola particular da cidade e é bolsista do FIES.
A terceira entrevistada se chama Tatiana, tem 19 anos, frequenta a IES
y no período vespertino, está no 4º semestre do curso de Pedagogia, é bolsista
da instituição e se denomina evangélica.
A quarta entrevistada se chama Karina, tem 28 anos, frequenta a IES x
no período noturno, está no 6º semestre do curso de Pedagogia, ingressou no
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curso através do FIES e escolheu o curso nesta faculdade, por lhe proporcionar
a pedagogia empresarial.
A quinta entrevistada se chama Emily, tem 22 anos, frequenta a IES x
no período noturno, está no 6º semestre do curso de Pedagogia, não trabalha e
reside com sua família, e também se diz ser evangélica.
1.5. Coleta de dados
A coleta de dados é o ato de pesquisar, reunir documentos e provas,
buscar informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas
correlacionados e junta-las de forma a simplificar uma análise posterior. E para
coletar esses dados utilizei como instrumento a entrevista narrativa, com a
finalidade de propor um estudo mais detalhado, para assim enriquecer a
pesquisa. Logo, fiquei frente a frente com o entrevistado, para uma melhor
obtenção de informações em relação à pesquisa.
Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 90), "o estudo de narrativas
conquistou uma nova importância nos últimos anos", devido a uma crescente
compreensão sobre o papel que o contar histórias exerce para compor o
fenômeno social. Dessa forma, as entrevistas narrativas são usadas como uma
técnica singular de coleta de dados no formato sistematizado por Fritz Schütze,
o autor desse método de análise.
Assim, as narrativas vão muito além de um método de investigação,
pois se caracterizam como ferramentas não estruturadas que visam à
profundidade de pontos de vistas específicos, a partir da constituição de uma
história

de

vida,

desenvolvida

por

algum

sujeito,

apresentando

um

detalhamento nos acontecimentos e nas ações. Portanto:
As narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos
em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana
uma necessidade de contar; contar histórias e uma forma elementar
de comunicação humana e, independentemente do desempenho da
linguagem
estratificada,
e
uma
capacidade
universal.
(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91).

As narrativas podem ser um dos instrumentos que melhor possibilite
uma coleta de informações, visto que mostrará ao pesquisador situações e
explicações sobre o sujeito estudado, por meio de relatos sobre algum
acontecimento de sua vida e do contexto social, uma vez que os sujeitos
“interpretam o mundo a partir de uma dada perspectiva, de determinados
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interesses, motivações, desejos, entre outros" (WELLER; ZARDO, 2013, p.
132). Os relatos surgem a partir do contato entre entrevistador e entrevistado,
assim atribui uma importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais
envolvidos, já que estimulei os entrevistados a pensar e a expressar-se
livremente sobre o assunto em questão, para que possibilite uma vivência da
realidade através de discussões e análises, e assim determinar uma relação
entre a teoria e a prática.
Para um melhor entendimento, as entrevistas narrativas são ordenadas
em etapas, que correspondem à iniciação de uma pergunta narrativa de forma
a abordar toda trajetória de vida do sujeito. Dessa forma, a narração é então
eliciada na base de provocações específicas e, uma vez que o informante
tenha começado, o contar histórias ira assegura o fluxo da narração.
(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). Assim, uma situação é dada; os
acontecimentos são relatados em sequências e terminam em ponto
estabelecido.
O contar histórias, segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), divide-se em
duas dimensões, a cronológica, referente a uma narrativa através de
sequências de episódios, e a não cronológica, que se pauta em uma
construção de um todo a partir e sucessivos fatos, ou enredos. Os enredos são
fundamentais para estruturar uma narrativa, pois são por intermédio deles, que
as unidades individuais adquirem sentido e coerência. Assim, primeiramente o
enredo determina o espaço de tempo que estabelece o início e o fim da
história, em segundo lugar fornece critérios para selecionar os acontecimentos.
Ao iniciar a preparação da entrevista, o pesquisador, primeiramente,
necessita criar familiaridade com o campo de estudo. Portanto, realizei por
intermédio de uma investigação preliminar, através de documentos e relatos
informais, relacionados ao objeto que será estudado. Desse modo, o
pesquisador elaborou algumas perguntas exmanentes, as quais refletem os
interesses a serem pesquisados. Assim:
O ponto crucial da tarefa é traduzir questões exmanentes em
questões imanentes, ancorando questões exmanentes na narração, e
fazendo uso exclusivamente da própria linguagem do entrevistado.
No decurso da entrevista, a atenção do entrevistador deve estar
focada em questões imanentes, no trabalho de tomar anotações da
linguagem empregada, e em preparar perguntas para serem feitas
posteriormente, em tempo adequado (JOVCHELOVITCH; BAUER,
2002, p. 97-98).
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As questões exmanentes são referentes às questões da pesquisa ou
do interesse do pesquisador, que surgem através do aprofundamento no tema
pesquisado ou na exploração do campo, e as questões imanentes, são tópicos
e relatos traduzidos pelos sujeitos, que surgem durante a narração.
(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). Assim, as questões exmanentes e
imanentes podem ou não coincidir uma com a outra.
Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), após a preparação da
entrevista, institui-se a fase da Iniciação, correspondente a investigação e
explicação, em termos amplos, sobre o contexto para o entrevistado, ao qual
se deve pedir a ele a permissão para se gravar a entrevista. A segunda fase
corresponde a Narração Central, na qual se inicia a narração, onde não pode
haver interrupções até que haja uma indicação ("coda"), que significa que o
entrevistado terminou sua história. Nessa fase o entrevistador pode tomar
notas ocasionais, com finalidade de realizar, por conseguinte, perguntas
referentes às suas anotações.
A terceira fase é referente ao Questionamento, na qual a narração
chegou a um fim "natural", e o entrevistador iniciou os seus questionamentos.
Este foi o momento em que as questões exmanentes do pesquisador foram
traduzidas em imanentes para completar as lacunas da história. A quarta fase é
relativa à fala conclusiva, que correspondia ao final da entrevista, onde, após o
gravador ser desligado, acontecem discussões interessantes na forma de
comentários, ao qual foram tomadas a partir de anotações pelo entrevistador.
Após a entrevista, o pesquisador inicia a sua análise das entrevistas
gravadas, por meio da conversão dos dados em transcrições, as quais são
usadas para se ter uma melhor apresentação do material, pois propicia um
fluxo de ideias para assim interpretar-se o texto. Dessa forma:
Para analisar o material recomenda-se reduzir o texto
gradativamente, operando-se com condensação de sentido e
generalização, divide-se o conteúdo em três colunas, na primeira fica
a transcrição, na segunda coluna a primeira redução e na terceira
apenas as palavras-chave. (MUYLAERT et al, 2014, p. 196).

A colaboração da técnica da entrevista narrativa foi de grande
proeminência para o desenvolvimento do trabalho, pois a temática da pesquisa
nos traz para uma reflexão de um acontecimento que vem desde o período
colonial, passando por períodos importantes da história de nosso país, como o
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regime militar, a redemocratização do país, mas que nas últimas décadas e no
atual cenário em que se encontramos fica mais explícito que é o aumento no
número de instituições de ensino superior particular e com isso o aumento no
número de matrículas nesses estabelecimentos de ensino, em especial, a
crescente procura dos jovens por essas faculdades particulares, em um
momento em que o país se encontra em crise.
Para que o referencial teórico permanecesse de forma positiva e que a
provocação proposta se transformasse em um grande aprendizado, houve o
imperativo de grande leitura de livros, textos, periódicos pesquisados,
estruturação dos capítulos e análise bibliográfica. Desta forma, alguns autores
estudados, como o referencial teórico de Chizzotti (2003) explana que “o texto
não escapa a uma posição no contexto político e a objetividade está delimitada
pelo comprometimento do sujeito com sua realidade circundante” (p.230).
Após o levantamento do material teórico o estudo seguiu distribuído em
quatro fases distintas as quais serão avaliadas separadamente. A primeira
etapa do trabalho constituiu no desenvolvimento da metodologia que delineou
cada passo que o trabalho se desenvolveu.
A segunda etapa buscou o conhecimento teórico referente à
contextualização do objeto estudado, em especial, o histórico do surgimento
das instituições de ensino superior privado no Brasil e como os jovens estavam
inseridos nesse processo de construção.
A terceira fase teve por objetivo analisar os dados referentes às
perguntas que foram desenvolvidas para a entrevista com os sujeitos jovens
das instituições de ensino superior particular da cidade de Belém.
A quarta fase teve a responsabilidade de visar à importância do estudo
para a sociedade, pois sendo um tema que está no nosso cotidiano, temos que
ter a capacidade de discutir os motivos e/ou as políticas que levaram os jovens
a escolherem as instituições particulares de ensino superior e o que esses
estabelecimentos de ensino estão dando de retorno para a sociedade, como
por exemplo, profissionais de qualidade.
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II- O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR NO
BRASIL E COMO OS JOVENS ESTAVAM INSERIDOS EM CADA
MOMENTO DESSE PROCESSO.
2.1- Do período imperial a Primeira República: as primeiras instituições de
ensino superior em forma de faculdades isoladas e os jovens inseridos
nesse contexto.
No período colonial, não era visto como algo importante para Portugal,
ter em suas colônias instituições de ensino superior, pois esses países eram
vistos exclusivamente para exploração de suas terras, para retirar o máximo de
riquezas naturais que possuíam. Portanto:
Diferentemente da Espanha, que instalou universidades em suas
colônias americanas já no século XVI, Portugal não só desincentivou
como também proibiu que tais instituições fossem criadas no Brasil.
No seu lugar, a metrópole concedia bolsas para que um certo número
de filhos de colonos fossem estudar em Coimbra, assim como
permitia que estabelecimentos escolares jesuítas oferecessem cursos
superiores de Filosofia e Teologia (CUNHA, 2000, p. 152).

Dessa forma, os jovens, filhos de colonos, que quisessem dispor de
diploma de ensino superior, teriam que ir para Portugal, mais especificamente a
Coimbra, pois o mesmo desincentivava e proibia que houvesse abertura de
instituições com esse nível de ensino. Só com a chegada da Família Real ao
Brasil, que começaram a surgir as primeiras instituições de ensino superior,
mas em formato de faculdades isolada.
Consequentemente, o ensino superior no Brasil teve seu início nos
cursos criados por D. João VI, como os de Engenharia da Academia Real da
Marinha (1808) e da Academia Real Militar (1810), o Curso de Cirurgia da
Bahia (1808), de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de Medicina
(1809), também no Rio de Janeiro e, as duas faculdades, uma localizada em
São Paulo e a outra que primeiramente se localizava em Olinda e depois
passou a ser sediada em Recife. A isso se resumia o ensino superior no Brasil
até o final do Império. Sendo que, duas características são comuns a todos
eles: trata-se de cursos ou faculdades isoladas e são todos eles públicos
mantidos, portanto, pelo Estado (SAVIANI, 2011).
Já no iniciar da Primeira República, com sua proclamação em 1889,
até o período de 1930, inicia-se a criação de faculdades particulares. Um
exemplo disso foi a Universidade do Paraná, fundada em 1912, que iniciou
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suas atividades como instituição privada e, em 1920, passou a funcionar como
instituição pública e desde 1951 é conhecida como atualmente, a Universidade
Federal do Paraná.
Contudo, não ficou exclusivamente na Universidade Federal do
Paraná. No período de 1912 até os anos de 1960, algumas instituições que
foram criados como forma de faculdades particulares isoladas passaram a ser
federalizadas, neste momento ocorre o processo de expansão das Instituições
de ensino superior público, muito se deu pelo movimento de desoficialização do
ensino que era defendida pelos positivistas, e pela defesa da liberdade do
ensino, que era apoiada pelos liberais.
Os

exemplos

de

Instituições

de

ensino

superior

que

foram

federalizadas foram as: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que
remonta à Escola de Farmácia e Química, criada em 1895 e à Escola de
Engenharia, fundada em 1896. Após essas, se seguiram em 1900 as
faculdades de medicina e de direito. E assim, desenvolveram a Universidade
de Porto Alegre remodelada, em 1947, na Universidade do Rio Grande do Sul
que foi federalizada nos anos de 1950. A instituição de Minas Gerais surgiu em
1927 por iniciativa privada dispondo com subsídio do governo do estado, vindo
a ser federalizada em 1949, e originando à atual Universidade Federal de
Minas Gerais (SAVIANI, 2010).
A Universidade da Bahia foi estabelecida em 1946, juntando a Escola
de Cirurgia, criada em 1808, Farmácia (1832), Odontologia (1864), Academia
de Belas Artes (1877), Direito (1891) e Politécnica (1896). Em 1950 ela foi
federalizada transformando-se na atual Universidade Federal da Bahia. Já a
famosa Universidade do Rio de Janeiro foi formada em 1920 pela junção da
Faculdade de Medicina originária da Academia de Medicina e Cirurgia fundada
por D. João VI em 1808, da Escola Politécnica, cuja origem é de 1792 com a
fundação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, e da
Faculdade Nacional de Direito, criada em 1882 e restabelecida em 1891. E em
1937, antes dela ter o atual nome, a mesma foi reconhecida como
Universidade do Brasil e só em 1965 recebeu o nome atual de Universidade
Federal do Rio de Janeiro (SAVIANI, 2010).
Podemos perceber que, nesse período do início da construção do
ensino superior brasileiro, as instituições, num primeiro momento, eram de
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caráter particular, consequentemente, esse nível de ensino estava reservado
para os sujeitos que tinham condições de arcar seus estudos. Apenas a partir
de 1930, que algumas instituições começam a ser federalizadas, mas o cenário
não muda, os mais abastados teriam o privilégio de estar inserido nesse nível
de ensino.
Nessa época, mesmo com o desenho do crescimento no número de
instituições de ensino superior, mais especificamente, privadas, “permaneceu o
modelo de unidades desconexas e voltadas para a formação profissional, tendo
o governo federal como normatizador e fiscalizador das instituições superiores”.
(LIMA, 2007, p. 37)
Com ajuda de um dos autores acima, podemos observar que:
A história do ensino superior de 1889 a 1929 mostra, também, que a
União procurou conservar, em toda plenitude, a sua função normativa
e fiscalizadora: as escolas superiores federais ditavam os padrões
para todas as suas congêneres – estaduais e particulares –
disseminadas em todo país (NAGLE, 1974, p. 157 apud LIMA, 2007,
p. 37).

Ainda na recente república, passados dois anos da sua proclamação, e
com a decretação da Constituição Federal de 1891, que referente a educação
determinava outros rearranjos no campo. Dessa forma:
Com a Constituição de 1891, novas orientações foram sendo
desenhadas no plano educacional. Determinava a laicização do
ensino público, por meio da institucionalização da liberdade de culto,
iniciava a desoficialização do ensino, possibilitava aos governos
estaduais criarem suas instituições de ensino superior bem como a
criação de instituições privadas (LIMA, 2007, p. 38; CUNHA, 1980, p.
177).

Nesse momento, vemos que a nova constituição oficializava a
laicização do ensino prestado por instituições públicas, dando liberdade de
culto e iniciava o processo de desoficialização do ensino, dando a
responsabilidade também dos governos estaduais criarem seus próprios
estabelecimentos de ensino superior e também, dando autonomia e liberdade
para as primeiras instituições de ensino superior de cunho particular.
Possuir um diploma de curso superior para se alcançar certo prestigio
social era o principal objetivo dos jovens das classes mais abastadas da
sociedade durante esses anos, não que seja algo especifico somente na
primeira república, pois sabemos que durante todo o período de construção do
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ensino superior, muitos jovens que entravam nesse nível de ensino aspiravam
por melhores condições de trabalho e melhores salários, consequentemente,
mudança de vida, logo, proporcionando uma elevação social, tendo em vista a
carência de profissionais capacitados para a administração da recém-criada
República, que necessitava de profissionais qualificados em outras áreas de
conhecimentos. Pois, só apresentavam instituições que disponibilizavam
cursos de direito, medicina, engenharias. Portanto, sabemos que sujeitos que
almejavam entrar no ensino superior, esperavam crescer profissionalmente,
não ambicionando tanto seu desenvolvimento critico, mas se a instituição
formasse esses sujeitos para além de suas profissões, acarretaria numa
grande contribuição, pois se tornariam cidadãos cientes de seus direitos e
deveres na sociedade, e que seriam atuantes nos temas mais presentes em
discussões no âmbito social (LIMA, 2007).
Temos que observar que não se ressaltava no bojo da sociedade do
período a ideia de ser jovem. No contorno presenciava à condição de
estudante (especialmente os filhos da elite) que se planejavam para assumir
outra função socialmente posto na vida adulta. No caso dos jovens das classes
baixas ao contrário da já lesada situação de estudante, era conferido a
condição de trabalhador, o que lhes recaia muito precocemente a entrada na
vida adulta (CORDEIRO e COSTA, 2006).
Na determinada época, a educação voltada para os sujeitos pobres,
sejam pais e/ou filhos, tinha característica de odeciência. A escola noturna a
ser ofertada como uma pré-formação para os cursos ligados à indústria já ia,
pela via ideológica, definindo a posição desses alunos (CORDEIRO e COSTA,
2006).
Com a promulgação da Constituição em 1891, foram criados alguns
decretos. Os mais importantes relacionados a área educacional, em especial,
ao ensino superior, foram os 1.232-G e 1.232-H, que eram dispositivos que
legitimaram a descentralização e privatização desse nível de ensino. Desta
forma, os decretos diziam:
O decreto 1.232-G criava o Conselho de Instrução Superior com a
competência para aprovar os programas de ensino das escolas
federais e das que lhe fossem equiparadas; de propor ao Governo
Federal os regulamentos para a inspeção das faculdades livres; de
criar novos estabelecimentos de ensino; de nomear as comissões e
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delegados estaduais para a inspeção das faculdades federais e das
faculdades livres. (CUNHA, 1980, p. 173 Apud LIMA, 2007, p. 38)
O decreto 1.232-H determinava novo regulamento para as faculdades
de Direito existentes (...) permitia aos governos estaduais e a
particulares a fundação de escolas de direito (CUNHA, 2007; LIMA,
2007, p. 38).

O primeiro decreto determinou a criação do Conselho de Instrução
Superior. Esse órgão era responsável em autorizar os projetos de ensino dos
estabelecimentos federais, recomendar ao Governo vigente na época, os
requerimentos para a vistoria das instituições livres entre outros atributos dado
a esse órgão. Já o segundo decreto, ordenava uma nova norma para as
instituições de Direito já estabelecidas e com esse decreto, abria precedentes
para que os governos estaduais e particulares fundassem estabelecimentos
dispondo o curso de Direito.
Mas podemos constatar que nesse tempo, as instituições de ensino
superior,

em

especial,

privadas

existentes,

mostravam-se

de

caráter

confessionais ou constituídas e administradas pelas elites dos Estados e seu
desenvolvimento se dava por esses tipos de estabelecimentos (LIMA, 2007;
SAMPAIO, 2000). Portanto, o ensino superior privado era basicamente
composto por instituições de caráter confessionais, administrada pela Igreja
católica ou pelas elites dos Estados que viam nesse nível de ensino,
oportunidade de lucrar com suas instalações.
Há sérias críticas sobre como estava se dando a expansão quantitativa
do ensino superior, muito ocasionado pela falta de critérios para a entrada de
sujeitos a esse nível de ensino, o que fez ocorrer um processo de contenção,
fazendo assim surgir no ano de 1911, a Lei Orgânica Rivadávia Correa, que
veio para reformar de modo geral o ensino (CUNHA, 2007; LIMA, 2007).
A determina Lei, fazia referência a alguns pontos, como as instituições
que foram originados pela União não gozariam mais de privilégios para
assegurar matriculas em IES, disponibilizaria autonomia didático, administrativa
e financeira para as IES públicas, estabeleceu exames de admissão, liberdade
para as instituições privadas e públicas em organizarem seus currículos, entre
outros pontos (LIMA, 2007).
Nos últimos anos do período aqui mencionado, mas especificamente
no ano de 1925, há uma última reforma referente ao ensino superior, que foi o
decreto n° 16.787-A, mais conhecida como reforma Rocha Vaz, que viria dar
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ao Estado maior controle sobre o sistema escolar, “numa tentativa de
estabelecer o controle ideológico das crises políticas e sociais” (LIMA, 2007, p.
41). Iniciava-se com a reforma, um tempo de restrição da expansão que
passava o ensino superior, uma vez que conteve o número de vagas disponível
nas IES, promovendo o “critério classificatório para ingresso” (LIMA, 2007, p.
41).
Com a chegada dos anos 1930, começa o primeiro mandato de Getúlio
Vargas, que vai de 1930 a 1945, conhecido como a República Velha. Seu
governo se desenvolveu com políticas para o fortalecimento da administração
nacional, mas ficou marcado também por ser um governo centralizador,
concentrando o poder em suas mãos.
Lima (2007) mostrava-nos que o país vivia um processo de
desenvolvimento industrial, passando de “economia agrário-exportadora
deslocando-se para o setor urbano-industrial” (p.43), mas esse último modelo
industrial, ainda se encontrava recente no território, com poucas indústrias, no
entanto, havia alguns mecanismos para tirar o país do subdesenvolvimentismo,
que acarretava certo atraso e desconforto na sociedade. Dessa forma, investir
na indústria nacional, na educação da população, eram caminhos para o início
do melhoramento do país. Pois:
Assinala a transição para uma época na qual se dinamizam
processos econômicos, políticos, culturais, demográficos e outros tais
como os seguintes: industrialização, urbanização, sindicalismo
estatal, intervencionismo governamental crescente na economia,
fortalecimento do aparato estatal, principalmente do executivo.
(IANNI, 1985, p. 16)
A partir de 30, o Brasil fez uma política populista de conciliação
conservadora como se dissesse: o país é grande, nele podem
conviver os antigos coronéis e os modernos empresários, os
escravos e os operários. Paralelamente, no âmbito educacional, o
populismo fez uma conciliação conservadora entre a pobre escola do
faz - de - conta e as que adotam modelos pedagógicos arrojados,
entre instituições universitárias de beira de estrada e universidades
de excelência. (NOSELLA, 1998, p. 173)

No governo de Vargas, há a criação do Ministério da Educação e
saúde, um marco de grande relevância para o setor educacional do país e
quem assumiu o cargo de ministro pela primeira vez foi Francisco Campos. Por
conseguinte:
Logo após assumir o cargo de Ministro de Estado, Francisco Campos
elabora os decretos sobre as reformas de ensino secundário, superior
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e comercial, reformas estas que passam a ser conhecidas como
“Reformas Francisco Campos”. O projeto relativo ao ensino superior
está dividido em três decretos: a) um geral, relativo à organização das
Universidades brasileiras; b) reorganização da Universidade do Rio
de Janeiro e do ensino superior brasileiro. c) cria o Conselho Nacional
de Educação e define suas funções. (FÁVERO, 1977, p. 33 – 34 Idem
Lima, 2007).

Logo, os objetivos que foram traçados pelo ministro foram relativos ao
ensino superior e divididos em três frentes. A primeira era a organização geral
das instituições de ensino superior públicas e privadas, a segunda visava a
reorganização da universidade do Rio de Janeiro, a principal do Brasil, e a
terceira era criar um conselho para tratar da educação nacional e estabelecer
suas finalidades.
Com o desenvolvimento do ministério, há o estabelecimento do
Estatuto das Universidades, que regularizou as regras de criação e de
funcionamento de instituições superiores e, representou uma evolução para a
época. Tornou-se um documento orientador da administração federal e das
organizações educacionais e, vigorou por trinta anos, mesmo sendo
desenvolvido na era da política educacional autocrática e dispor um paradigma
sem igual de arranjo didático–administrativa de Ensino Superior (LIMA, 2007).
Ainda sobre o Estatuto do ensino superior, Cunha (1989) manifesta-se
que o Estatuto era “a primeira diretriz geral para o ensino superior que
mostrava a universidade como a forma preferencial do ensino nesse nível. O
mesmo definia critérios gerais para a organização das Universidades” (p. 14).
Portanto, as instituições de ensino superior que se organizassem em
universidades, eram bem vistas pelos dirigentes do Ministério da educação.
Mas, até o ano de 1932, as universidades que haviam no país, eram
um conjunto de faculdades isoladas, com a finalidade de formar profissionais
para serem inseridos nas ocupações indispensáveis ao serviço das instituições
públicas ou privadas (LIMA, 2007). Dessa maneira, haveria de ter discussões
acerca da verdadeira função da universidade, qual era o seu verdadeiro
caráter, pois não conseguiam transparecer de simples estabelecimentos de
ensino. E com ajuda de alguns autores, como Teixeira (1989), podemos ver
como se mostravam as instituições de ensino superior na época. Segundo o
autor:
Em essência, o ensino superior continuava a ser esse serviço de
distribuição de credenciais para certos cargos e profissões e não os
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centros de estudos da cultura do homem brasileiro e das pesquisas
para o avanço e descobertas do conhecimento humano. E, por isso
mesmo, as escolas podiam se multiplicar, apesar das limitações do
saber existente no tempo e lugar, e da imensa falta de recursos
financeiros. (TEIXEIRA, 1989, p. 111 idem LIMA, 2007, p. 45).

Essa concepção de instituições de ensino superior que visam
distribuição

de

credenciais

para

certos

cargos

e

não

priorizar

o

desenvolvimento integral do sujeito está muito presente nos dias atuais. Temos
muitas instituições que visam que o aluno, e aqui falo especialmente dos
jovens, saiba somente conteúdos que possam favorecer na busca de um
emprego.
Então, nesse mesmo ano, tendo o ensino a única função de formar
dirigentes para cargos públicos e privados, há a realização de uma conferência
sobre a educação, que viria discutir novas orientações sobre a questão da
educação, e lá foi “lançado um manifesto denominado A Reconstrução
Educacional no Brasil, conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, elaborado por Fernando Azevedo” (LIMA, 2007, p. 45-46).
O Manifesto dos Pioneiros foi fruto de vários debates, Já que:
Tratava-se de um programa de educação, fruto de grandes debates
de diversas correntes do pensamento educacional que direcionava a
política educacional do país, exigindo a fixação de diretrizes para a
educação nacional e, a elaboração de um plano nacional de
educação (LIMA, 2007, p. 46).

O Manifesto tinha como metas conduzir as políticas que seriam
desenvolvidas para a educação do país solicitando diretrizes para esse
desenvolvimento e que fosse construído um plano nacional de educação,
visando melhorar a situação que se encontrava a educação do país na época.
O programa tinha uma seção referente ao ensino superior vigente no
período, um ensino ainda formado por um aglomerado de instituições isoladas
e com isso, com cursos voltados para formar sujeitos à assumirem postos com
déficit de profissionais. Com assistência de alguns autores, como Lima (2007),
Romanelli (1993), vamos observar como o Manifesto preza pelo ensino
superior. Segundo os autores:
O Manifesto assinalava que o ensino superior deveria ser
diversificado, organizando-se em cursos para as carreiras liberais e
para as profissões técnicas e que suas atividades – fins seriam a
transmissão, elaboração e produção do saber, através das atividades
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do ensino, da pesquisa e das atividades de extensão. (LIMA, 2007, p.
47)
Quanto ao problema da educação de nível superior, adverte o
Manifesto que ela deve ser organizada de maneira que possa
desempenhar a tríplice função que lhe cabe de elaboradora ou
criadora de ciência (investigação), docente ou transmissora de
conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora ou popularizadora,
pelas instituições de extensão universitária, das ciências e das artes.
Enfim, que ela se organize segundo seus modernos objetivos, a
saber: ensino, pesquisa e extensão. (ROMANELLI, 1993, p. 149).

Portanto, para o programa, o ensino superior deveria ser diversificado,
apresentando cursos para os cargos liberais e cursos quem almejassem as
carreiras técnicas e que as atividades fins desenvolvidas nas instituições
estariam veiculadas a transmissão, construção, geração do saber e que a
instituição possa se organizar na sua tríplice atribuição (ensino - pesquisa –
extensão),

elaborando

ou

desenvolvendo

ciência,

para

que

fossem

vulgarizadas ou popularizadas.
Nos anos de 1934 e 1935, foram criadas duas universidades de grande
importância para a educação nacional, a Universidade de São Paulo e a
Universidade do Distrito Federal respectivamente e, em 1937, inicia-se a
ditadura do Estado Novo “que implicou no fortalecimento do aparelho do
Estado e, consequentemente, na intensa intervenção nos aspectos da vida
nacional” (LIMA, 2007, p. 48).
No mesmo ano, em 1937, Francisco Campos, idealizador da
Constituição Federal, sugeria uma colocação de relevância para a pedagogia,
que deveria ter como proposito principal a juventude. A referida Lei Maior da
época estabelecia que pertenceria ao Estado criar estabelecimentos voltados a
oportunizar a disciplina moral e o adestramento físico da juventude para que a
mesma se encontrasse capaz a cumprir seus deveres para com a nação.
2.2- Período do Estado Novo: ensino propedêutico para os filhos da elite
condutora e, o ensino profissional para os sujeitos das classes menos
favorecidas.
Com a instauração desse “novo” governo (pois quem continuava no
poder era Getúlio Vargas), não haveria a possibilidade de contestação das
políticas

desenvolvidas

pela

administração

superior,

pois

a

máquina

administrativa do Estado, enfraqueceu os sindicatos, extinguiu partidos
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políticos que eram contra as políticas feitas por esse governo e reprimia
qualquer ato de contestação (greve ou atos públicos) a tal regime.
Sobre a educação superior no referido regime ditatorial de Vargas,
apresentava-se sem alterações significativas, marcada ainda por uma estrutura
discriminatória, caracterizando-se pelo ensino propedêutico para as elites
condutoras e, o ensino profissional para as classes menos favorecidas (LIMA,
2007; CUNHA, 2003).
Esse cenário de poucas mudanças na área educacional do país, em
especial, no ensino superior e com forte repressão por parte do Estado em
qualquer manifestação contra o regime, perdurou até o ano de 1945, que a
partir desse período, o país passava por um processo de redemocratização
política, com a promulgação da Constituição Federal de 1946.
Com a retomada da democracia no país, o ensino superior passava de
fato por um processo de expansão, muito ocasionado por facilitação da
legislação, como a lei 8.457/1945, e por um processo de “urbanização que o
território brasileiro passava e escolarização feminina, assim como o fenômeno
do populismo” (RIBEIRO, 2002, p. 18).
Nos anos de 1950, o país continuava passando por um processo de
industrialização, para que assim houvesse certo desenvolvimento nacional,
assim como (re) planejar as políticas sociais, voltada para o crescimento
industrial do país, visando condições suficientes para que as infraestruturas
dos empreendimentos pudessem ocupar (LIMA, 2007).
A educação nesse período é vista como uma “moeda de troca” política,
pois os governos estaduais permitiram o crescimento do ensino superior para,
exclusivamente, suprir a demanda de profissionais para assumirem novos
postos de trabalho que estavam surgindo com o processo de industrialização
que o país passava e também para atender uma demanda cada vez maior de
sujeitos da classe média da sociedade que almejavam estar nesse nível de
ensino (LIMA, 2007).
2.3- Período do Governo de Juscelino Kubitschek: expansão da educação
superior por meio de escolas isoladas, destinadas a uma formação
tecnicista de caráter utilitário.
Com o decorrer dos anos de 1950, mais precisamente em 1956 chega
ao poder, Juscelino Kubitschek, JK, com o projeto de desenvolver o Brasil em 5

46
anos o que demoraria 50 anos, o famoso “50 anos em 5”. Para alguns autores,
o período de JK a frente do país:
Constitui-se no período áureo do desenvolvimento econômico
nacional. Nesse período consolida-se e encerra-se a primeira fase da
Revolução
Industrial
Brasileira
(...).
Esse
extraordinário
desenvolvimento atinge seu ponto máximo em 61, para depois a
economia entrar paulatinamente em crise (BRESSER PEREIRA,
1968, p. 44).

Então, nesse período, o país acelerava o seu desenvolvimento
econômico, consolidando e, nesse mesmo tempo, encerrando a tal revolução
industrial que se iniciou no Brasil ainda na primeira fase do Governo Vargas,
uma economia urbano-industrial.
Durante o Governo de Kubitschek, há uma visão diferenciada dessa
chefia para a educação superior, vendo nesse nível de ensino perspectivas de
“não só transmitir o saber, mas de produzi-lo, como conhecimento científico, a
partir de pesquisas realizadas na própria realidade” (LIMA, 2007, p. 59).
Visava uma universidade diferente de tudo o que já foi criado, com
proposta arrojada. Desta forma:
Uma Universidade que viesse a ser o que nenhuma universidade fora
jamais: o centro nacional de reflexão e de estudos que nos ajudasse
a amadurecer uma consciência crítica capacitada para ver o Brasil
como problema e a buscar as linhas de ação que permitissem ao
povo brasileiro realizar suas potencialidades (RIBEIRO, 1978 p. 82
Apud LIMA, 2007, p. 60).

Assim sendo, ter uma perspectiva de universidade nesses moldes, não
era para atender os jovens das classes menos favorecida da sociedade, mas
com certeza para responder as demandas de filhos de uma classe média em
plena ascensão, que deseja uma instituição de qualidade que possibilitasse um
melhor desenvolvimento tanto profissionalmente como pessoalmente. Então,
podemos perceber que sua política estava totalmente voltada para atender os
interesses da burguesia industrial.
Porém, mesmo apresentando uma visão diferenciada de universidade,
seu governo tinha a educação no Plano Nacional de Desenvolvimento o quinto
tema dentro desse plano. Desse modo:
O Plano de Metas de Juscelino, desde o início não contemplava à
educação, só aconteceu por insistência do Ministro Clovis Salgado, e
quando foi criado ocorreu dentro do espírito de empreendimento da
época, ou seja voltado para o desenvolvimento, sendo constituídos
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de medidas administrativas relacionadas a todos os níveis de ensino,
numa atitude de subserviência assumida, o ensino de segundo grau
voltou se para a formação profissional, a fim de atender às indústrias
estrangeiras que o governo esperava que se instalasse no Brasil
(BATISTA, CLARK & PADILHA, 2008, p.6).
A Educação para o Desenvolvimento é o quinto tema básico de nosso
Plano Nacional de Desenvolvimento. A formação de elites dirigentes
capazes de interpretar com objetividade as peripécias de nossa luta
pela conquista de um continente tropical e o processo histórico de
nossa formação social, e de influir, com novas táticas, no destino
dessa luta e desse processo: a educação de elites e de massas para
a realização de novas tarefas, impostas por novas formas sociais e
novas técnicas de vida econômica, eis o objetivo a que nos impelem
as circunstâncias do momento que vivemos. A suscitação acelerada
de uma inteligência numerosa e de alto padrão de cultura e
objetividade, constituída de homens aptos a dirigir e criar, dentro das
atividades econômicas de administração e de política, deve constituir
motivo de um esforço planejado, que oriente nossa juventude para o
campo das atividades de maior importância e para as profissões de
que mais necessitamos. (OLIVEIRA, 1955, p.41 idem BATISTA,
CLARK & PADILHA, 2008)

Fica muito explícito o que o governo de Juscelino Kubitschek visava
para a educação. Para os sujeitos da elite, em especial, os jovens, haveria
formação para dirigentes, para que fossem capazes atuar de forma competente
no novo cenário que o país se encontrava. Com isso, haveria de ter a
universidade outra perspectiva, que pudesse no mínimo suprir as aspirações
desses sujeitos. Já para a classe trabalhadora, haveria uma educação que
formasse sujeitos que pudessem atuar nas indústrias que estavam chegando
no país, uma educação totalmente técnica e de especialização para que esses
pudessem desempenhar funções dentro do mundo produtivo com mais eficácia
e qualidade.
E durante esse governo, se desenvolveu a educação para o trabalho,
respondendo à demanda de jovens para as empresas, com qualificação
profissional e técnica, indispensáveis à industrialização e de pessoal hábil na
área de gestão, para atender os empreendimentos.
Logo, ocorreu sim a expansão do ensino superior, mas esse
desenvolvimento desse nível de ensino ocorreu através de escolas isoladas,
destinadas a uma formação tecnicista de caráter utilitário, sem estimular e
promover

o

desenvolvimento

conhecimentos (LIMA, 2007).

da

pesquisa

na

produção
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novos
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2.4- A fase do Regime Militar no país: O susto expansionista do ensino
superior particular para absorver os estudantes “excedentes”.
No período do regime militar (1964-1985), período bastante conturbado
na história do país, a educação superior passa por problemas e esse período
ficou marcado com o fenômeno dos “excedentes”. Esse problema era referente
aos estudantes que alcançavam a média nos vestibulares, mas não
conseguiam se matricular nos estabelecimentos de nível superior, pois o
número de aprovados extrapolava o número de vagas disponíveis. Para se ter
uma noção desse problema que o ensino superior público brasileiro passava,
em 1960, 29 mil estudantes não conseguiram vagas nas instituições para as
quais tinham sido aprovados, número que aumentou para 162 mil em 1969
(BRAGHINI, 2014). Com esse problema, começaram alguns donos de
instituições de ensino superior particular a expandir seus estabelecimentos de
ensino, para poderem abarcar essa demanda que não conseguia entrar no
ensino superior público.
Em uma das reportagens da época sobre esse caos que a educação
superior brasileira estava passando, Ribeiro (1967) nos mostra alguns pontos
que ele considera ser responsável por esse problema. Segundo o jornalista:
Barrar os estudantes, responsabilizando-os pela massificação da
Universidade, foi uma tendência percebida também pelo jornalista
Carlos Flexa Ribeiro, Jornal do Brasil, em março de 1967.
Anunciando uma “educação em falência”, de modo a reforçar uma
crise política, o jornalista refletiu sobre o prolongamento de “pontos
clássicos de estrangulamento” no sistema de ensino do Brasil, que
ficaram mais aparentes à medida que a procura pelos três níveis de
ensino aumentou, e a escola tornou-se uma “aspiração generalizada”.
Para o autor os responsáveis pela existência desses pontos de
estrangulamento eram: a) os políticos, que faziam uso do “tráfico
político dos recursos da educação, para fins eleitorais e de carreira”;
b) a classe média e alta que exigia dos filhos o título de doutor; c) o
magistério oficial de ensino superior, “na sua parte menos disposta às
mudanças”; d) a parcela dos estudantes “profissionais” que usavam
as vagas para fins políticos enquanto outros poderiam usar a vaga
para estudar; e) a imprensa de “oposição” que protegia o regime de
educação por “superproteção”, modo como a classe média abastada
educava os seus filhos (RIBEIRO, 1967 idem BRAGHINI, 2014, p.
132).

Portanto, podemos ver que esses aspectos que o jornalista elencou,
refletia o problema dos excedentes, pois o mesmo apresenta alguns fatos que
na sua concepção, contribuem para essa adversidade, envolvendo em sua
análise, aspectos políticos, a classe média e alta da sociedade da época, a
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imprensa e alguns estudantes que usavam as vagas não para estudar, mas
sim com fins políticos, para tentar se promoverem.
Alguns estudantes que estavam com problemas para adentrar no
ensino superior público, adotaram medidas legais, usando mandatos de
segurança para poder garantir seus direitos de estarem estudando, pois
conseguiram as médias nos vestibulares. Por conseguinte:
Num primeiro momento, no início dos anos 1960, encontramos os
excedentes, individualmente, usando mandados de segurança para
garantir as suas vagas, impetrados pelas possíveis interpretações da
Lei. Depois, ao final da década, advogava-se a necessidade de
formação de profissionais técnicos de nível superior a partir de uma
reorientação do mercado profissional, o que redimensionou a procura
por cursos técnicos e de curta duração. Esse fato acabou lotando o
CFE com pedidos de ampliação de vagas para alunos excedentes
feitos pelas universidades e faculdades isoladas (BRAGHINI, 2014, p.
129).

Esse fato vale destaque nesse período, já que, no final dos anos de
1960, havia falta de profissionais técnicos com ensino superior. Uma nova
orientação do mercado necessitava deste tipo de profissionais, fazendo que o
Conselho Federal de Educação ficasse lotado de pedidos das Instituições de
ensino superior públicas e particulares para a ampliação das vagas dentro dos
seus estabelecimentos de ensino.
Nas discussões sobre a Reforma Universitária, além da participação de
docentes e pesquisadores, o movimento estudantil também estava difundindo
seus posicionamentos sobre como deveria funcionar ou se estabelecer a
universidade. Em vista disso:
Os primeiros anos da década de 1960 foram marcados por um
intenso movimento visando à reforma do sistema universitário
brasileiro, do qual participaram os docentes, os pesquisadores e o
movimento estudantil. [...] Por sua vez, o movimento estudantil
realizou seminários sobre a reforma universitária, nos quais criticava
seu caráter elitista, denunciando igualmente a existência do regime
de cátedra vitalícia, indicava a necessidade de realização de
concursos públicos para a admissão de professores e lutava por
currículos atualizados e pela ampliação da participação estudantil nos
órgãos colegiados (MARTINS, 2009, p.18).

Os estudantes sempre se mostraram muito atuantes no debate sobre a
efetivação da Reforma do sistema universitário, pois presenciavam um sistema
que não supria as necessidades dos jovens daquela época e que haveria que
ter um processo de renovação desse aparelho que se encontrava arcaico e que
privilegiava sujeitos que se encontravam nas classes média e alta da
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sociedade, não dando vez aos sujeitos (jovens e adultos) da classe
trabalhadora, que via na universidade um lugar que poderia mudar sua
realidade e a realidade das pessoas que conheciam.
Depois de pressões tanto dos estudantes como por parte dos
docentes, para a expansão de vagas nas instituições de ensino superior
público e que houvesse concursos para atividade de docente dentro das
Instituições, houve a reforma universitária de 1968, que abriu condições para o
início do fortalecimento do ensino privado por meio da restrição de vagas
oferecidas pelo setor público, dando o necessário espaço para o crescimento
das instituições privadas (MARTINS, 2009; BRAGHINI, 2014). Portanto:
No Brasil no final dos anos 1960 foi possível detectar a questão da
superlotação universitária como um fenômeno escolar, a partir da
história dos “excedentes”. Excedentes eram os candidatos que
obtinham a média nos vestibulares, mas não conseguiam se
matricular nas escolas de nível superior, pois o número de aprovados
extrapolava ao número de vagas disponíveis. Não raro, nos anos
1960, as manifestações juvenis tocavam nesse assunto e parte das
reivindicações estudantis daquele período estava diretamente
relacionada a esse “ponto de estrangulamento” na trajetória escolar
dos estudantes brasileiros: havia jovens buscando o ensino superior,
eles atingiam as médias pedidas nos vestibulares e, ao final, por
conta da insuficiência de postos universitários, não assumiam a vaga
requerida (BRAGHINI, 2014, p. 125).

A Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores num período caótico
pelo qual passava o ensino superior público brasileiro, abrindo condições para
o surgimento de um ensino privado que reproduziu o que Florestan Fernandes
denominou de “o antigo padrão brasileiro de escola superior” (MARTINS, 2009,
p. 17). É a partir desse período, que estabelecem de fato as faculdades
particulares, mas que logo no começo da abertura, essas instituições não
demonstravam uma identidade própria e, muitas vezes, esses novos
estabelecimentos particulares queriam mostrar certa igualdade com as
universidades públicas.
As instituições de ensino superior particular, em grande parte se
apresentam como estabelecimentos voltadas para a mera transferência de
conhecimento de cunho profissional, voltado para exigência do mercado, com
pouco processo de criticidade por parte dos cursos que essas faculdades
particulares ofereciam aos seus alunos (CUNHA, 2004; FERNANDES, 1975;
MARTINS, 2009).
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Ainda sobre a Reforma do ensino superior, alguns estudiosos, como
Velloso (2000), Martins (2003) e Barros (1998) falam-nos que essa reforma
acarretou resultados contraditórios para o ensino superior do país. Deste modo:
A Reforma de 1968 produziu efeitos paradoxais no ensino superior
brasileiro. [...] Criaram-se condições propícias para que determinadas
instituições passassem a articular as atividades de ensino e de
pesquisa, que até então – salvo raras exceções – estavam
relativamente desconectadas. Aboliram-se as cátedras vitalícias,
introduziu-se o regime departamental, institucionalizou-se a carreira
acadêmica, a legislação pertinente acoplou o ingresso e a progressão
docente à titulação acadêmica (BARROS, 1998; VELLOSO, 2000;
MARTINS, 2003).

A Reforma Universitária de 1968 permitiu e concretizou de vez que as
instituições de ensino superior no Brasil articulassem atividades voltadas para o
ensino, pesquisa e extensão que não só nesse período, mas em quase todo
momento da história do ensino superior estavam desarticuladas na maiorias
dos estabelecimentos público de ensino, com certas exceções e era necessário
que as IES apresentassem, a partir desse período, essa juntura para o sucesso
do aluno dentro do curso, para quando esse sujeito saísse, se tornasse um
profissional competente ou um pesquisador capacitado a desenvolver
pesquisas de qualidade para a instituição. Com a reforma, observamos
também o ingresso e a progressão do professor na carreira acadêmica por
meio de concurso.
Mas leitura feita da obra de Braghani (2014) notava-se que o problema
dos excedentes não era um fato que se restringia apenas no período militar,
mas vinha se mostrando uma problemática desde o Governo Vargas. Assim:
Vale dizer que a questão dos “excedentes” não era matéria nova nos
anos 1960, já que a Lei 1.392, de 11 de julho de 1951, estabelecia
exatamente as normas para o aproveitamento de “excedentes” em
escolas particulares. Essa lei, assinada pelo então Presidente Getúlio
Vargas, pedia pelo aproveitamento dos alunos aprovados e não
classificados nas escolas superiores públicas pelos cursos das
escolas privadas, levando em conta a capacidade das instalações e a
possibilidade de atendimento de seu corpo docente (BRAGHINI,
2014, p. 127).

Sendo assim, a questão dos excedentes não era um fato relacionado
somente, durante o regime militar, mas se mostrava ser um problema no
governo de Vargas. Mas havia certo destino para esses alunos que não
conseguiam ingressar no ensino superior público, podendo ser aproveitados
nas instituições particulares de ensino, havendo certa análise das condições
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das instalações desses estabelecimentos e a possibilidade de acolhimento do
corpo de professores.
Logo, no regime militar, a Reforma Universitária do período foi de
grande importância, pois tentaria combater um problema que o ensino superior
brasileiro vivia, que era a questão dos “excedentes”, pois:
Nos anos 60 e 70, o problema das vagas na universidade é uma
questão crucial. Trata-se, primeiro, da falta de vagas que gerou a
questão dos “excedentes”. Depois, a preocupação é com o aumento
de vagas e os critérios de sua expansão. No final dos anos 70 e
começo de 80 a questão das vagas reaparece, mas aí com outro
sentido. Trata-se da queda de demanda ao ensino superior e da não
ocupação das vagas ociosas (FRANCO, 2013. p.16).

Esse problema no número de vagas nas universidades se mostra em
três momentos. O primeiro momento é o déficit no número de vagas nas
instituições de ensino superior públicas. O segundo momento foi aumento no
número de vagas, nas universidades públicas, pois há uma retração no número
de vagas nas faculdades particulares no período dos anos de 1980 e no último
momento, a queda no número de sujeito disposto a entrar nas instituições de
ensino superior privado, pois no início dos anos de 1980, o país passava por
momento de crise, estando em perigo o emprego dos sujeitos que estudavam
nas instituições particulares, fazendo com que esses indivíduos optassem por
trancar seus cursos, esperando uma melhor oportunidade para voltar a estudar
ou deixar de vez de frequentar as instituições de ensino superior em que
estavam matriculados.
Para os estrategistas dos governos militares, o que importava era que
os jovens das camadas médias encontrassem algum curso superior e se
agradassem com as opções que coubessem na disputa. Aliás, era nessas
camadas que o regime militar pretendia assentar suas bases de sustentação
política. A classe menos privilegiada ensejava por uma vida melhor e, com isso,
precisava ter uma qualificação significativa para que pudessem ter melhores
condições de trabalho e salários. Então, como o número de vagas nas
universidades públicas não atendiam ao número de candidatos, as faculdades
e/ou universidades particulares foram os refúgios desses sujeitos que queriam
dispor de um diploma de algum curso superior (CUNHA, 2004).
Ainda para os estrategistas do Estado tecnocrático, era necessário
englobar a massa da juventude que se estabelecia na descendência das
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classes populares, ou, como se apregoava o ex-presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico, engenheiro Glycon de Paiva, a prole do “gado
humano” (notadamente nordestina), ao esforço de construção do “Brasil
Grande Potência” (FERREIRA e BITTAR, 2008, p. 346). Portanto, os jovens
que não conseguiam entrar no ensino superior, os tecnocratas eram explícitos
quanto ao receituário a ser adotado: propugnavam a formação paramilitar de
trabalho de menores (FERREIRA e BITTAR, 2008). Os que estavam em
instituições que não se importavam muito com seu desenvolvimento critico,
estavam propensos a estarem em postos de trabalho que lhes possibilitassem
poucas perspectivas de mudança de vida.
Durante as duas décadas de ditadura (1964/1985), as afinidades
políticas dos empresários do ensino com os governos militares abriram
caminho para sua representação majoritária (quando não exclusiva) nos
conselhos de educação, inclusive no federal. Tornando-se maioria, eles
passaram a legislar em causa própria. Os resultados foram expressos em cifras
estatísticas e financeiras. Impulsionados pela demanda de vagas, pelo freio na
velocidade de expansão das redes públicas de ensino e, especialmente, pelas
normas facilitadoras, as instituições privadas de ensino multiplicaram-se em
número e cresceram em tamanho.
Nos anos de 1974 a 1979, no governo de Ernesto Geisel, que
foi marcado pelo início de uma abertura política e amenização do rigor
do regime militar brasileiro, tinha como Ministro da educação Ney Braga. O
ministro preservava um ponto de vista sobre como deveria ser a educação de
crianças e jovens da classe alta e da classe baixa da sociedade.
Consequentemente:
O ministro da Educação do governo do general Ernesto Geisel (19741979), Ney Braga, não chegou a ponto de defender uma concepção
de educação que assumisse abertamente um tratamento diferenciado
entre crianças e jovens excluídos, de um lado, e crianças e jovens
das classes médias e das elites econômicas e políticas, do outro. Ou
seja, para os primeiros, se possível, a escolaridade das primeiras
letras seguida do inexorável mundo do trabalho. Já para os
segundos, a proteção das famílias e o mundo do conhecimento pela
via da escolaridade formal (FERREIRA e BITTAR, 2008, p.348).

Sendo assim, para os jovens das classes privilegiada, haveria uma
educação que visavam sua entrada ao mundo do conhecimento, privilegiando
assim, a entrada nas instituições de maior prestigio e nos cursos de maior
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relevância social e econômica, ficando para as crianças e os jovens da classe
trabalhadora, quase excluídos de ter a possibilidade de entrar nesse nível de
ensino ou podendo concluir seu ensino básico, para adentrarem ao mundo do
trabalho.
Logo, nessas duas décadas, a expansão das faculdades particulares
torna-se uma prioridade

na

política

dos governos militares,

pois a

representação dos empresários do ensino nos conselhos de educação era
majoritária e bem atuante, com grande efetividade nas decisões dos caminhos
que o ensino superior brasileiro iria caminhar, fazendo com que os
investimentos nas instituições de ensino superior público fossem menos
efetivas, havendo certo investimento, mas não o suficiente para assegurar
novos sujeitos que almejavam cursar esse nível de ensino. Desse modo, as
instituições privadas receberam incentivos diretos e indiretos inéditos, que,
aliados à representação majoritariamente privatista do antigo Conselho Federal
de Educação (CFE), propiciaram o surto de expansão, fazendo com os
indivíduos não inseridos nos cursos oferecidos nas IES públicas, recorressem a
IES particulares (CUNHA, 2004).
Durante os anos de 1980 e com a chegada do fim do regime militar, a
expansão no número de faculdades particulares passará por um momento de
encolhimento, muito por causa da crise que o país passava, com incerteza
política, com a inflação em patamares elevados e a retração dos empresários
do ramo da educação com certo receio em investir no ensino superior privado
nesse cenário. Com isso, também diminuiria o número de novos alunos, por
isso:
Com o esgotamento do desenvolvimentismo autoritário, em fins dos
anos de 1970, tem início a chamada década perdida. A estagnação
da atividade econômica que prevaleceu, ao longo dos anos de 1980,
teve como reflexo imediato a desaceleração da expansão da
educação superior. No âmbito das IFES, houve redução de 0,5% no
total de matrículas em cursos de graduação, no período 1980-1989.
Não muito diferente, o crescimento de apenas 5,6% no total de
matriculados nas IES privadas, no mesmo período, também evidencia
os efeitos da recessão econômica sobre o poder de compra desse
serviço pelas famílias (CORBUCCI, 2004, p. 696).

Nesse período, quase no fim do governo militar, o Brasil vivia um
momento de muita tensão, com crises em vários segmentos da sociedade, no
econômico,

social,

educacional

e

caminhava

para

um

processo

de
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redemocratização do país. Referente à área da educação, em especial do
ensino superior, essa crise passa a ser sentida com o decrescimento no
número de matrículas, em especial nas instituições particulares, muito pelas
altas taxas de desemprego no período. Portanto, o sujeito que não tivesse os
pais ou responsáveis que estivesse trabalhando para sustentar os seus
estudos, não teria como arcar com as mensalidades do curso, pois nesse
período não há programas de acesso e permanência dos estudantes nesses
estabelecimentos de ensino.
No período de 1990, há volta da confiança dos empresários no
mercado e com isso, cresce o número de sujeitos no mercado de trabalho e o
número de matrículas nas faculdades particulares volta a crescer, pois muitos
desses indivíduos desejam dispor de um diploma superior.
Não podemos deixar de falar de um marco de grande relevância na
história do país, que foi a promulgação da Constituição Federal de 1988 –
vigente até os dias atuais -, garantindo direitos e deveres a população
brasileira. Mas faço certo destaque a Constituição Federal, considerando o
artigo 205 ao artigo 214, que são referentes a educação da população, os seus
direitos e deveres dos cidadãos, com relação a educação, estava presente
nesse capitulo. Nos artigos 207 e 209 da Constituição Federal, são a meu ver
de grande relevância, pois o artigo 207 mostra-nos que as universidades
gozam de “autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão”. Já o artigo 209 da Constituição Federal fala-nos que o
“ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. A primeira
seria cumprimento das normas gerais da educação nacional e a segunda
condição é autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público” (BRASIL,
1988). Portanto, dava certo respaldo para a atuação da iniciativa privada em
todos os níveis de ensino, mesmo já consolidado no ramo educacional,
impulsionou para criação de novas instituições. Desta forma:
O movimento de criação de novas universidades particulares foi
impulsionado pela nova legislação do ensino superior. Ao dispor
sobre o princípio da autonomia para as universidades, a Constituição
de 1988 possibilitou ao setor privado criar e extinguir cursos na
própria sede das instituições e remanejar o número de vagas dos
cursos oferecidos, sem se submeter ao controle burocrático de
órgãos oficiais. A criação dessas novas universidades particulares
visava também obter um maior rendimento simbólico no interior do
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campo do ensino superior, pois formalmente elas passavam a se
distinguir academicamente das faculdades isoladas e outros tipos de
instituições (SAMPAIO, 2000; ALTBACH, 2005; BARREYRO, 2008).

A autonomia de instituições particulares foi legitimada pela Constituição
Federal de 1988, dispondo poderes que até antes não tinha e que dava
respaldo para algumas decisões tomadas pelos mantenedores dessas
universidades particulares, como por exemplo, criar e extinguir cursos na
própria sede. Foi um marco importante para instituições de cunho particular,
pois começavam a se distanciar das universidades públicas e dava início a
identidade própria.
2.5- Anos de 1990: Governos neoliberais, processo de mercantilização do
ensino superior, aceleração do crescimento dos estabelecimentos
particulares e de matriculas nas mesmas e os jovens da classe
trabalhadora cada vez mais distantes desse nível de ensino pela via
pública.
O período dos anos de 1990 foi considerado por alguns autores como,
Chaves (2001; 2003; 2008), Soares (2001), Camargo (2003), Corbucci (2004)
entre outros, o período da efetivação de políticas e governos neoliberais, sendo
que, quase a totalidade dos países que formam a América Latina tinha em seus
governos, políticas sociais de cunho privatista, deixando a cargo dos
empresários de cada setor da sociedade, agir como bem entendesse,
ocasionando a deterioração dos direitos da população a serviços públicos, a
possibilidade de lucrar, oferecendo serviços diferenciados para cada classe da
sociedade, no qual, a classe alta desfrutava de serviços com certa qualidade e
a classe trabalhadora recebendo serviços de pouca qualidade, muito
ocasionado pelo discurso e a falta de comprometimento do Estado para o
oferecimento de qualidade dos direitos reversados aos cidadãos nas
Constituições Federais desses países. Então:
As reformas do Estado, implementadas na América Latina nos anos
1990, tiveram como fundamento a doutrina neoliberal. De acordo com
essa concepção, a responsabilidade pela crise econômica dos países
capitalistas é do próprio Estado que, ao longo dos anos, produziu um
setor público ineficiente e marcado pelo privilégio, diferente do setor
privado, que desenvolve as atividades com eficiência e qualidade
(CHAVES et al, 2008, p. 332).

Esse argumento é difundido até os dias atuais, nos países em
desenvolvimento, colocando em xeque a atuação do Estado na promoção dos
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direitos da sociedade. No Brasil, a predominância desse discurso se reflete na
mercantilização de áreas sócias, que antes era direito da população mais que
hoje é um serviço comercializado, pois quem dispuser de condições para
consumir algum tipo dos serviços oferecidos, como por exemplo, a educação,
terá condições de estar estudando nas melhores instituições de educação
básica ou estarem em curso de status social (medicina, direito, engenharias) no
ensino superior.
Sendo assim, as políticas de ajuste estrutural desenvolvidas, na
América Latina, centraram-se na desregulamentação dos mercados, na
abertura comercial e financeira, na privatização do setor público e na redução
do Estado. A implantação dessas políticas tem provocado uma exclusão social
e econômica muito grave e o Estado age apenas nos casos de “alívio" da
pobreza absoluta e de produção de serviços que a iniciativa privada não quer
executar, principalmente por meio de programas assistencialistas (SOARES,
2001; CHAVES, 2008).
Nesse período de 1990, o país foi presidido por três governantes 4 que
priorizavam políticas voltadas para o mercado com privatizações de empresas
estatais com força total, desenvolvendo poucas políticas de cunho social,
estabelecendo para os empresários, em especial, do ramo educacional
condições para se restabelecer nessa área social de grande importância,
expandindo as suas instituições de ensino. Mas, mesmo não encontrando
programas desenvolvidos por esses governos para o acesso e permanência
dos sujeitos da classe trabalhadora nos estabelecimentos de ensino superior
privado, há o retorno do crescimento no número de alunos e de instituições de
ensino, uma vez que:
No início da década de 1990, com o Governo Collor, eleito em 1991
havia um discurso da necessidade de “modernizar o país”, foi então,
iniciada a reforma neoliberal sendo efetivamente implementada nos
governos de Fernando Henrique Cardoso. A reestruturação do ensino
superior, comandada pelo Ministro da Educação, favoreceu a
diminuição da esfera pública e alargamento da esfera privada de
forma acentuada (CHAVES, 2003; CAMARGO, 2003, p. 5).

4

O primeiro presidente do Brasil nos anos de 1990, foi Fernando Collor de Mello, com seu
Mandato presidencial do dia 15 de março de 1990 – 29 de dezembro de 1992. O segundo foi
Itamar Augusto Cautiero Franco, com o seu mandato do dia 29 de dezembro de 1992 – 1 de
janeiro de 1995 e o terceiro político a presidir o Brasil durante a década de 1990, foi Fernando
Henrique Cardoso, com mandato do dia 1 de janeiro de 1995 chegando aos anos 2000, até o
dia 31 de dezembro de 2002.
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Nesse momento, podemos verificar o início do processo de
mercantilização da educação, em especial do ensino superior, pela política
neoliberal dos dois governantes, pois priorizavam o Estado Mínimo nos
investimentos, ficando responsável a iniciativa privada, investir nos setores da
sociedade, como saúde, educação. Mas, especialmente a educação pública,
que na visão do governo Collor havia distorções que deveriam ser corrigidas.
Essas distorções seriam:
De acordo com o programa de governo do presidente Fernando
Collor de Mello, o ensino superior brasileiro apresentava algumas
distorções significativas: i) formação de profissionais desvinculada da
geração de riquezas; ii) insuficiente formação na área de ciências
exatas; e iii) gasto excessivo, em detrimento dos demais níveis de
ensino. (CORBUCCI, 2004, p. 679)

No início do seu governo, Collor encontrou alguns problemas
relacionados ao ensino superior público no país, muito por causa do período
difícil que o país se encontrava no final dos anos de 1980, com o fim do regime
militar. Com os problemas identificados, há criação de algumas ações para
reestabelecer a ordem. Pois:
Com vistas a superar os problemas identificados, foram estabelecidas
cinco linhas de ação: i) ampliação do acesso; ii) respeito à autonomia
universitária; iii) maior estímulo ao desenvolvimento de pesquisas
entre universidades e empresas; iv) ampliação dos programas de
pós-graduação; e v) capacitação e valorização dos profissionais de
educação (CORBUCCI, 2004, p. 679).

Com a criação dessas ações para um “melhor” desenvolvimento das
instituições de ensino superior públicas, a evolução desses estabelecimentos
de ensino seria significativa, pois na visão dos profissionais a frente dessas
propostas,

essas

distorções

seriam

empecilhos

para

um

melhor

desenvolvimento dessas instituições.
Mas observamos que esses impulsos ficaram no papel, com poucas
políticas sociais para se efetivar essas questões que foram presenciados pelo
Governo Federal, para um melhor desenvolvimento das instituições públicas de
ensino superior. Porém, houve sim, certo incentivo por parte do governo para a
expansão do ensino superior brasileiro, no entanto, proporcionando condições
favoráveis para o crescimento das faculdades particulares. Na visão dos
governantes na época, o ensino superior particular poderia dar conta de
receber os sujeitos que não conseguiram entrar nas universidades públicas,
sendo que, muito desses indivíduos eram da classe trabalhadora. Com isso:
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A partir da segunda metade da década de 1990, o governo passou a
estimular a expansão do setor por meio da iniciativa privada. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação de dezembro de 1996, aliada com
outros desentraves regulatórios, permitiu uma rápida expansão da
educação superior brasileira até os primeiros anos do século 21. O
crescimento médio anual, que era inferior a 2% ao ano, passou a
mais de 11%, e exclusivamente por conta da expansão da oferta pela
rede privada (FIGUEIREDO, 2015, p. 13).

Nesse período, há continuidade nas políticas voltadas para a
“expansão” do ensino superior, mas especificamente, de cunho particular.
Dessa forma, os estabelecimentos privados, ampliando-se o atendimento,
chegando aos sujeitos de baixa renda (jovens e adultos), embora em números
não muito consideráveis, pois ainda se presenciava um número de demanda
maior do que o número de vagas que o ensino superior poderia dispor e ainda
tínhamos uma grande parte da população que não possuía recursos
financeiros suficientes para adentrar no ensino superior privado/particular.
Desse modo, os sujeitos das classes baixas que entraram nas instituições de
ensino superior particular eram “privilegiados”, mesmo que estivessem
inseridos em cursos de “pouco” prestígio social.
Com a melhora da conjuntura educacional no período dos anos de
1990, as matrículas no ensino superior voltaram a crescer e assim, havia de se
criar mais estabelecimentos de ensino para atender um número significativo de
sujeitos. Em vista disso:
Na segunda metade da década de 1990, o sistema de ensino
superior voltou a crescer. O aumento do número das matriculas
decorreu, em parte, da significativa melhoria do fluxo no sistema
educacional ao longo da década de 1990, a qual já estava
repercutindo no número de formandos do ensino médio. Com o
reaquecimento da demanda de ensino superior, o setor privado colhia
os frutos das ações que havia empreendido nos anos anteriores:
entre 1990 e 2000, o número de matrículas quase dobrou e mais de
300 estabelecimentos privados foram criados (SAMPAIO, 2013, p. 4).

Esse processo de melhoria no número de matrículas e de
estabelecimentos se deu pela volta dos sujeitos ao ensino médio e, quem já
tinha concluído essa etapa via no ensino superior uma chance de melhorar sua
vida socioeconômica, pois observava a oportunidade de crescimento
profissional dentro da empresa onde trabalhava.
Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve uma
aceleração na deterioração das condições de vida da maioria da população
(FERREIRA, 2001).
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A contribuição de alguns autores, que fizeram uma análise do governo
de Fernando Henrique Cardoso, como Silva Jr e Sguissardi (2005), mostra-nos
como seria os planos políticos desse governo. Os planos estavam atrelados
com processo de globalização, já que a interferência deste projeto implica na
redução de sua intermediação frente às questões sociais (Estado Mínimo),
deixando a sociedade vulnerável às iniciativas do mercado . Desta forma, o
plano tinha oito pontos específicos, dos quais seriam:
a) a adoção no país do novo paradigma das corporações
mundiais; b) a desnacionalização da economia; c) a
desindustrialização; d) a transformação da estrutura do mercado
de trabalho, incluindo sua terceirização e precarização; e) a
reforma do estado e a restrição da esfera pública e a ampliação
da privada; f) o enfraquecimento das instituições políticas de
mediação entre a sociedade civil e o Estado, especialmente os
sindicatos e partidos políticos; g) o trânsito para a sociedade do
emprego para a sociedade do trabalho, isto é, a tendência do
desaparecimento dos direitos sociais do trabalho; h) a
transferência de deveres e responsabilidades do estado e do
direito social e subjetivo do cidadão para a sociedade civil (SILVA
JR. & SGUISSARDI, 2005, p. 7).

Podemos observar que a estratégia política desenvolvida por Fernando
Henrique Cardoso, era totalmente voltada para degradação das conquistas
adquiridas com muita luta pelo povo, visando um processo de desmonte da
economia nacional, promovendo a terceirização, enfraquecendo instâncias de
importância para o trabalhador, como sindicatos, entre outras medidas que
visavam uma precarização da vida da classe trabalhadora e privilegiando o
grande empresário.
O

discurso

propagado,

nesse

período,

corroborava

um olhar

reprodutivista do ensino superior, voltado para uma perspectiva de que o
sujeito que estava nesse nível de ensino, deveria sair de lá, com
conhecimentos acerca do mercado, com um perfil profissional que visasse o
aperfeiçoamento de certas características, como um profissional flexível,
proativo, que tivesse uma visão geral do local de trabalho e do mercado. Mas
essas mesmas instituições particulares não tinham a responsabilidade do
desenvolvimento desse sujeito referente a sua criticidade, seu dever como
cidadão, conhecimento de seus direitos, e que fizesse uma análise criteriosa
dos fatos que aconteciam no seu país e no mundo.
Dessa forma, a prioridade para que ocorresse a expansão desse nível
de ensino foi voltado para os estabelecimentos de ensino superior privado.
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Assim, com a concepção de que o Estado não teria como investir nesse nível
de ensino, as instituições de ensino superior públicas, foram marcadas pelo
processo de contenção de gastos:
Nos oito anos de mandato do governo Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002), adotou-se uma política de expansão acelerada,
marcada por processos de flexibilização, de avaliação, de
acirramento da competição entre as instituições de ensino superior
(IES) e de crescimento do setor privado, tendo por base a
constituição de um novo paradigma de ordenação acadêmicoinstitucional e de oferta de cursos, serviços e outros produtos
acadêmicos (DOURADO & OLIVEIRA, 2003, p. 57).

Desta maneira, há uma convicção de que o ensino superior acelerasse
sua ampliação, tendo como base os processos de flexibilização, acirramento da
disputa entre as IES e claro, que deixasse evoluir o crescimento do setor
privado, sem intervenção do Estado, deixando o setor, oferecer a sua clientela
uma nova ordenação acadêmico-institucional, cursos e afazeres.
A ascensão de Paulo Renato de Sousa, ao cargo de Ministro da
Educação, o mesmo elaborou um agregado de reformulações legais para
instrução brasileira. Para que isso pudesse tornar-se real, foi criado em 24 de
novembro de 1995, o Conselho Nacional de Educação – CNE, com a lei n°
9.131/1995, em substituição ao Conselho Federal de Educação – antigo CFE.
Esse Conselho viria com as:
Funções homologatórias no que diz respeito ás políticas gerais do
ministério, mas tendo a última palavra no que se refere ao
reconhecimento de cursos, á criação de instituições de ensino
superior e ao credenciamento de universidades, assim como é sua
responsabilidade a última etapa do processo de avaliação das
universidades visando ao recredenciamento periódico (LIMA, 2007, p.
134; CUNHA. 2003, p. 47).

O determinado Conselho, até os dias atuais, tem suas atribuições
sobre tudo que fazia parte do universo do ensino superior, com atuação no
reconhecimento de cursos, a criação de estabelecimentos desse nível de
ensino e credenciamentos das universidades. Esse Conselho era o órgão
responsável pelo processo de avaliação que as instituições passavam e/ou
passam, para que possam dispor em suas instalações cursos e seus
estabelecimentos reconhecidos. Mas, o conselho tem apenas o poder de
avaliar as instituições e cursos superiores, ficando a cargo do MEC a
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competência de decidir o que fazer com os cursos e as instituições que não
estavam adequadas em suas análises.
Podemos perceber que o Conselho Nacional de Educação, tinha
poderes

restritos,

ficando

como

um

conselho

mais

voltado

para

assessoramento do Ministério da Educação. Logo:
A normatização do conselho define o caráter de assessoramento do
CNE e os limites de sua autonomia diante do MEC, visto que todos os
seus pronunciamentos e decisões deverão ter o aval do ministério.
Isto significa que decisões do conselho podem não ser homologada
pelo MEC. Neste formato, o conselho não tem comunicação direta
com a sociedade civil, mas tem como mediador obrigatório o
Ministério da Educação, adequando-se, deste modo, a concepção
proposta pelo ministro Paulo Renato, “um conselho menos decisório e
mais assessor” (LIMA, 2007, p. 135; SILVA, 2002, p. 124- 125).

No ano de 1996, houve proclamação da lei n° 9.394/96, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. Um marco para educação brasileira, pois
regulamenta o sistema educacional, sendo público ou privado, do país. Tem
por objetivo ratificar o direito à educação, assegurado pela Constituição
Federal, de 1988.
Veio também a estabelecer os princípios da educação e as
responsabilidades do Estado em relação à educação escolar, determinando as
obrigações, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Surgia para substituir a última LDB (Lei n° 4024/61), que na visão de
estudiosos, era ultrapassada.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõem de uma parte
referente ao ensino superior, que aqui é o que nos interessa. No seu artigo 45,
o documento vem nos mostrar que “a educação superior será ministrada em
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de
abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996). À vista disso, respalda e
privilegia mais ainda a atuação de instituições de cunho privado sobre a
educação no país.
Já no final dos anos de 1990, não querendo desenvolver um estudo
profundo sobre a temática, mas elencando alguns pontos importantes sobre o
período, temos um crescimento desenfreado de Instituições de ensino superior,
principalmente particulares, e com isso, surgem cursos dispondo de qualidade
duvidosa em instituições recém-criadas. Portanto, havia de ser criado algum
mecanismo de avaliação do ensino superior para um melhor desenvolvimento
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desse nível de ensino, para que os estabelecimentos de ensino superior
oferecessem cursos com certa qualidade e as instituições que não
conseguissem resultados satisfatórios nessas avaliações fossem penalizadas,
podendo chegar a não oferecer o curso com resultado ruim na avaliação no
seu próximo vestibular. Em vista disso:
Na metade da década de 90, o governo brasileiro iniciou um processo
gradual de implementação de um sistema de avaliação do ensino
superior. O processo teve início em 1995 com a Lei 9.131, que
estabeleceu o Exame Nacional de Cursos – ENC, a ser aplicado a
todos os estudantes concluintes de campos de conhecimento prédefinidos. Leis subsequentes incluíram no sistema o Censo de
Educação Superior e a Avaliação das Condições de Ensino – ACE,
através de visitas de comissões externas às instituições de ensino,
mas o ENC, popularmente conhecido como Provão, permaneceu no
centro desse sistema. Ainda que inicialmente boicotado em muitos
campi, esse exame tornou-se parte da cultura da educação superior
no Brasil (BRASIL, 1995; VERHINE, 2006; DANTAS, 2006; SOARES,
2006).

Criado em 1996, o Exame Nacional de Cursos, mais conhecido como
“Provão”, tinha por atribuição avaliar os cursos de graduação da Educação
Superior do Brasil, tanto em instituições de ensino superior público como
privados. A sua finalidade, ao qual podemos ver depois de alguns estudos, era
ranquear as instituições de ensino superior exigindo a qualificação das piores
avaliadas por medidas como a contratação de professores mestres e doutores,
melhorias em instalações de laboratórios e bibliotecas, entre outros. A
reincidência de um curso nas piores classificações poderia causar seu
fechamento pelo Ministério da educação.
Mas podemos observar que, com a leitura da obra de Verhine (2006),
Dantas (2006) e Soares (2006), o determinado sistema não teve êxito e foi
muitas vezes criticado, pois o mesmo abordava as instalações das instituições
de ensino superior, as condições de ensino em termos do currículo, da
qualificação docente. Portanto, ficava restrito somente a esses pontos, não
abrangendo outros tópicos das instituições, como por exemplo, avaliar cada
curso trienalmente como ENADE, em lugar da frequência anual do Provão.
Vemos que o exame era quase que exclusivamente para ranquear as
instituições de ensino superior.
Na Conferência Mundial sobre o Ensino superior realizado em Paris,
em outubro de 1998, dentre alguns princípios, um princípio me chamou muito
atenção, dizia que o ensino superior teria que “contribuir na produção e
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consolidação dos valores das sociedades, formando a juventude de acordo
com os valores nos quais se baseia a cidadania democrática5” (Conferência
Mundial Sobre o Ensino Superior, 1999; VIEIRA, 2001). Porém, temos
observado que o ensino superior brasileiro, em especial, está muito aquém.
Uma das características dos estabelecimentos de ensino superior
conduzido pelo mercado vem ser que, a preferência programática é limitada e,
a maior parte dos cursos, é voltada para os negócios. Sendo:
[...] que essas evitam perspectivas teóricas que não sejam
imediatamente aplicáveis e relevantes ao trabalho, da mesma forma
que não há necessidade de pesquisa por parte dos professores, nem
existe qualquer expectativa de serviço à comunidade. No entanto,
esses modelos institucionais são bastante atraentes a uma clientela
formada de alunos mais velhos, uma vez que ofertam cursos de curta
duração, compostos por turmas pequenas e com parcas exigências
(RYAN, 2001, p. 124 tradução nossa).

Dessa forma, não é interessante para as instituições de ensino superior
particular a necessidade de tantas pesquisas por parte do seu corpo docente,
pois evitam os aspectos teóricos. Mas apresentam certos atrativos para
sujeitos mais velhos ou para jovens que apresentaram dificuldades em concluir
seu segundo grau, com cursos de breve duração e de poucas exigências.
No Brasil, o processo de mercantilização do ensino superior é
evidenciado no final dos anos de 1990, dentro do processo de globalização e
da propagação das tecnologias de informação, e nota-se, por meio da proposta
direta de cursos, podendo ser presenciais e a distância, da elaboração de
aparatos instrucionais (livros, apostilas e softwares), do aparecimento de
consultorias empresariais conscientes tanto pela colaboração de empresas
educacionais no mercado financeiro como na administração de recursos ao
setor (OLIVEIRA, 2009; CARVALHO, 2013).
A subsistência de um processo de mercantilização da educação 6, em
especial, a educação superior, já verificada por alguns autores, como Silva
Júnior e Sguissardi (2000), Carvalho (2013) e Oliveira (2009), em que a

5

Conferência Mundial sobre o Ensino superior: Tendências da Educação superior o para o
século XXI. Brasília, UNESCO/CRUB, 1999.
Para os autores, a mercantilização na educação superior brasileira, cuja “referência identitária
para as instituições do setor privado é a empresa organizada de forma capitalista. Busca-se
aproximação com o setor produtivo, não só por causa dos ingressos orçamentários, mas,
também, como parâmetro para o que deve ser ‘produzido’ pelas IES” (SILVA JUNIOR;
SGUISSARDI, 2000, p. 171).
6
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educação é visualizada de outra forma, não mais como direito, mas sim como
mercadoria, sobre a qual o preço é estipulado pelo mercado com o objetivo
central de lucrar em favor de seus donos e sócios. Apresentando ajustamentos
das mensalidades e penalidades aos estudantes inadimplentes. Dessa forma:
As empresas educacionais passaram a adotar novas estratégias em
face da concorrência acirrada promovida pelo recente surto
expansivo nos anos de 1990. Na busca por “clientes”, a diversificação
de cursos possibilitou a oferta de modalidades de ensino com menor
prestígio acadêmico, focadas na diferenciação em virtude da
demanda ou do contexto local (CARVALHO, 2013, p. 767).

O que presenciamos a partir do final dos anos de 1990, é que as
instituições de ensino superior particular usam de vários artificies para atrair
cada vez mais sujeitos para dentro de seus estabelecimentos, diversificando
cursos, focadas na diferenciação da demanda ou do contexto onde está
localizada.
Ainda sobre a evolução da mercantilização do ensino superior, o abalo
na educação com as atitudes levantadas pela Organização Mundial do
Comercio (OMG), atenta que em tempos de globalização, definir se a educação
deve ser vista como mercadoria e não como um direito é essencial para o
modelo de país que se quer instaurar (VIEIRA, 2001).
Na evolução do aprofundamento do plano neoliberal, políticas sociais
como saúde, previdência e educação – previamente elaboradas por meio da
ação estatal e com marca universal – foram relegadas a último plano, com atos
focalistas dos Estados e, simultaneamente, enorme abertura para o monopólio
mercadológico de tais imperativos sociais. Pereira (2009) apresenta-nos que, a
saúde, previdência e educação vieram a ser idealizados como “serviços”, cujas
finalidades pautam-se no fundamento mercantil e possuem como intenção
última a aquisição do lucro.
Com o acentuamento do processo que teve sua consolidação no Brasil
nos anos de 1990 e que continuamos a presenciar nos dias atuais, mostra-nos
que:
As políticas de diversificação e diferenciação da educação superior,
que reconfiguram o sistema de educação superior no Brasil, com
mais intensidade, a partir do primeiro governo de FHC acentuam
pressupostos fundamentais do neoliberalismo; entre eles a
subordinação do ensino superior ao mercado, no que diz respeito a
formação profissional e a produção de bens e serviços acadêmicos,
bem como dão ao Estado os instrumento legais e burocráticos
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necessários à avaliação e controle do sistema, o que permite
promover uma maior competitividade no sistema (OLIVEIRA, 2000;
VIEIRA, 2001, p. 18).

Logo, o ensino superior se reconfigura no governo de Fernando
Henrique Cardoso, tendo os fundamentos neoliberais acentuados sobre tal
nível de ensino, ficando subordinado ao mercado.
Portanto, no Brasil, a doutrina neoliberal se efetiva na política brasileira
a partir do governo de Fernando Collor de Mello. No entanto, nos governos de
Fernando Henrique Cardoso essa política foi acentuada por meio de uma série
de reformas no Estado, tendo a privatização como um dos eixos centrais.
Sendo uma política voltada totalmente aos interesses dos grandes empresários
internacionais, causando uma série de deterioramento dos serviços públicos,
dando margem para a atuação de grandes empresas na oferta de serviços,
como saúde e educação. Pois, foi o governo de Fernando Henrique Cardoso,
que gastou só 4% do PIB com a educação, mas disponibilizou 8% do PIB com
juros da dividida pública (PINTO, 2002; CHAVES, 2008).
Para fazer uma comparação no desenvolvimento das instituições de
ensino superior, em especial, privado, do final da década de 90 até o ano de
2009; havia no ano de 1999, para um total de 1.097 IES, que somente 192 ou
17,5% eram públicas; 379 ou 34,5% eram privadas (sem fins lucrativos); e 526
ou 48% eram particulares ou privado/mercantis. Passados sete anos, em 2006,
o número de IES no país saltou para 2.270, dos quais então somente 248 ou
11% eram públicas; 439 ou 19% eram privadas; e 1.583 ou 70% eram
particulares ou privado/mercantis. Um período em que o processo de
mercantilização desse nível de ensino ficou bem mais evidente, com políticas
que privilegiavam o crescimento dessas instituições, dando autonomia para
esses estabelecimentos poderem criar cursos ou oferecendo isenções fiscais
para instituições superiores particulares que aderissem ao PROUNI, a busca
dos sujeitos por uma instituição de ensino superior privado que lhe proporcione,
um curso de duração rápida e que visasse sua entrada no mercado de
trabalho. (SGUISSARDI, 2008; MEC, 2006)
Para Sguissardi (2008) e Carvalho (2013), a mercantilização do ensino
superior é observada pela ótica da teoria marxista. Uma vez que:
A transformação em mercadoria é inerente à sociedade capitalista, e
para a compreensão do fenômeno recorre a dois conceitos, ou duas
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faces da mesma moeda: a educação-mercadoria, como objeto de
exploração de mais-valia ou de valorização pelos empresários da
educação, mas até certo ponto também para os interesses
privado/mercantis no aparelho do Estado; e a mercadoria--educação,
dada pela expansão rápida de profissionais graduados (em algumas
áreas específicas) que favorece o capital industrial, criando um
exército de reserva que tende a rebaixar os salários dessa categoria
profissional (p. 762-763).

Portanto, o referido processo acontece de dois modos. O primeiro que
apresenta o conceito de educação-mercadoria, que refere-se a valorização da
educação por parte dos empresários, mas que se vincula com seus interesses
e a segunda definição, vem da concepção de mercadoria-educação,
proporcionada por certa expansão de alguns cursos, como o curso de
administração e os de licenciaturas, fazendo com que haja saturação de
profissionais nessas áreas de atuação e com isso, os salários desses
profissionais despenque, ocorrendo a desvalorização destas carreiras.
Com o desenvolvimento de tal processo, estudiosos sobre a temática,
como Alcadipani (2011), fala que o ensino superior no Brasil tem passado por
um processo de McDonaldização. Tal termo expressa que paulatinamente são
oferecidos cursos “enlatados” que asseguram o esvaziamento da reflexão, bem
como a utilização excessiva de apostilas, a titulação do aluno como um cliente
e alguns outros “problemas”.
Alguns acreditam que o crescimento espantoso de IES de cunho
particular, demonstra a democratização da educação superior no país, a
despeito da capacidade de ensino. No entanto, salvo algumas exceções, a
grande parcela de IES particulares que estão no mercado fornece um genuíno
derrame de diplomas sem valor adjunto (ALMEIDA, 2012).
Dessa maneira, na nossa sociedade capitalista apresentasse uma
aptidão de tudo ser modificado em mercadoria. Consequentemente, pode-se
compreender que os serviços educacionais idem possam ser encarados como
tal. Acompanhando tal raciocínio, tem-se a mercantilização da Educação
Superior,

acontecimento

que

passou

a

desenrolar-se

devido

à

indispensabilidade de crescimento do capital para os setores da economia, que
ainda, não estivessem organizados sob a lógica do modo capitalista de
produção (SGUISSARDI, 2008; ALMEIDA, 2012).
Logo, a década de 1990 e o início do século XXI anotaram um franco
processo de ampliação e de mercantilização do ensino superior, legalizado e

68
estimulado pelos dois mandatos do governo de Cardoso e Lula - já que
aceleração de tal processo foi bem mais verificado no governo do último,
evidenciado por uma sequência de fusões e aquisições de estabelecimentos
particulares -, pautados na hipótese de que a educação é um “bem público”,
constituindo, deste modo, um direito de estabelecimentos públicos e
particulares

proporcionarem

seus

serviços

educacionais

à

sociedade

(PESSOA, 2009).
2.6- Desenvolvimento de programas para o acesso de jovens ao ensino
superior a partir da ascensão dos governantes do Partido dos
Trabalhadores.
Com a chegada dos anos 2000, e com o fim do Governo de Fernando
Henrique Cardoso, chega à vez de Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos
Trabalhadores (PT), alcançar o poder, sendo eleito presidente da república em
dois mandatos (2003-2006 e 2007-2010).
Seu governo visou desenvolver programas sociais com objetivo de
melhorar as condições de vida da grande população não organizada, que vivia
abaixo da linha de pobreza. Alguns programas merecerem destaque no início
de seu governo, como, Programa Bolsa‐Família, o aumento do salário mínimo
e a expansão do crédito, entre outros. Na área da educação, em especial, faço
destaque ao ensino superior, desenvolveu programas para a entrada de
sujeitos da classe trabalhadora a esse nível de ensino, por meio da criação do
Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e o aperfeiçoamento do Fundo
de Financiamento Estudantil (FIES), que foi desenvolvido para substituir o
programa Crédito Estudantil.
Ainda na área educacional, a política de focalização, manifesta-se por
meio da priorização dos recursos da União para o atendimento ao ensino
fundamental; pela criação de bolsas para os estudantes do ensino superior
privado, a exemplo do Programa Universidade para Todos (PROUNI); e pela
redução dos investimentos públicos às instituições de ensino superior (IES)
públicas, induzindo-as à captação de recursos no mercado capitalista. Com
esse cenário, a educação, em especial, a educação superior, deixa de ser um
direito de todos os cidadãos e passa a ver visto como uma mercadoria, que
quem pode pagar, poderá consumir (CHAVES, 2008).
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E, ainda sobre a utilização do dinheiro público para o financiamento da
entrada de estudantes no ensino superior particular, argumentaram que era
para uma maior expansão no número de indivíduos nesse nível de ensino, pois
nas IES públicas não haveria vagas suficientes para absorver a demanda cada
vez maior de sujeitos, que com decorrer do tempo só tenderia aumentar. Desse
modo, seriam absorvidos pelas IES particulares. Portanto, se não houvessem
programas destinados a entrada de sujeitos no ensino superior, em especial, o
particular, os estudantes não teriam condições de arcar com as despesas
referentes ao curso, mas considero que, se esses investimentos, fossem
destinados as IES públicas, teríamos uma melhor infraestrutura tanto física,
quanto de material e pessoal e vagas consideráveis para abranger um número
maior de sujeitos que quisessem entrar nesse nível de ensino. Sendo assim:
Como, pelo perfil social, esses estudantes não terão como custear
seus cursos, a solução encontrada pelo MEC foi repassar verbas
públicas para o pagamento de mensalidades. Se esses recursos
(oriundos da isenção fiscal e pagamento das mensalidades) fossem
direcionados para as universidades federais, novos professores
poderiam ser contratados e todos os cursos de graduação poderiam
ser oferecidos no horário noturno. A tendência seria de chegar, em
três ou quatro anos, a um milhão de novas matrículas nas
universidades públicas e não 120.000 bolsas como pressupõem o
PROUNI (...) (OTRANTO, 2006, p. 50).

Com os programas criados, mas em especial, o PROUNI, o governo
federal deixou de investir bem mais do que poderia no ensino superior público,
podendo usar os tributos não arrecadados com as instituições de ensino
superior privado (isenção fiscal), para promover a expansão de fato no número
de universidades públicas e no número de vagas nessas instituições de ensino,
para que assim, pudessem ter um número bem considerável de matriculas nas
IES públicas sem a criação desse programa, em especial, que a meu ver,
enche os bolsos dos grandes empresários do setor da educação.
Ainda sobre esse processo de entrada de sujeitos no ensino superior,
houve certa expansão das instituições de ensino superior públicas, com
abertura de novos campi, pelo programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), incorporando um número cada vez maior de
indivíduos

nessas

IES.

Mas,

esse

aumento

foi

mais

visível

nos

estabelecimentos de ensino superior privado, em especial, com fins lucrativos,
com a ajuda dos programas desenvolvidos pelo governo Lula. Em vista disso:
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Ao longo do governo Lula, se por um lado se retomou certo nível de
investimento nas universidades federais promovendo a expansão de
vagas, a criação de novas instituições e a abertura de novos campi
no âmbito do Programa “REUNI”, por outro lado deu-se continuidade
ao estímulo à iniciativa privada que acelerou o processo de expansão
de vagas e de instituições recebendo alento adicional com o
Programa “Universidade para todos”, o PROUNI, um programa
destinado à compra de vagas em instituições superiores privadas, o
que veio a calhar diante do problema de vagas ociosas enfrentado
por várias dessas instituições (SAVIANI, 2011, p. 14).

Nos dois governos do presidente da época, Luís Inácio Lula da Silva,
os índices de novos sujeitos no ensino superior só aumentaram, muito mais
ocasionado pelos indivíduos da classe trabalhadora que acabaram entrando no
ensino superior particular, já que, os mesmos viam ali, oportunidade de
crescimento no mercado de trabalho, pois deteriam um diploma de algum curso
superior, possibilitando na visão de alguns a oportunidade de salários melhores
e condições e jornadas de trabalho mais acessíveis.
Com a ampliação desses programas, os sujeitos que desejavam entrar
nesse nível de ensino, começaram a escolher por instituições que ofertasse
cursos noturnos, pois, além de poder conseguir um emprego ou estágio no
período matutino ou vespertino, um considerável contingente de estudantes
que estavam e/ou estão nesses cursos no período noturno, são alunos
trabalhadores e que precisam do certificado para manter-se ou melhorar seus
empregos. Dessa forma, para uma melhor qualificação desse indivíduo ao
mercado de trabalho, o mesmo precisa ter acesso às instâncias de ensino
superior, como consequência, ter a possibilidade de mudança de sua realidade
(BITTAR, 2008).
Para que possamos ter ideia da evolução no número de matriculas nas
instituições de ensino superior privado/particular ocasionado pelo PROUNI, o
Ministério da Educação junto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2012) mostraram uma comparação no
número de matriculas antes do PROUNI e depois da criação do programa. No
ano de 2004, o total de matrículas relacionadas a IES privadas, se
encontravam na casa de 2.985.405, sendo que, os alunos que não detinham o
PROUNI, eram num total de 2.985.405 e os alunos que conseguiram entrar no
ensino superior particular com esse programa, era zero. Mas, já no ano de
2010, passados seis anos da criação do programa, o total de matriculas das
IES privadas era de 3.987.424, os alunos que não contavam com Programa
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Universidade para Todos somavam 3.514.424, mas os alunos que estavam
dentro do programa para poder ingressar nas faculdades e/ou universidades
privadas eram mais de 400.000 estudantes (MEC/INEP/SEEC, 2012).
Consequentemente, podemos afirmar que, com a criação do programa,
houve um aumento considerável nas matriculas no ensino superior, mesmo
sendo o privado, dando possibilidades para novos estudantes estarem dentro
desse nível de ensino. Contudo, podemos analisar também certa política
voltada para a compra de vagas nas instituições de ensino superior privado,
pois vemos isenção de arrecadação de dinheiro por parte do setor público nos
estabelecimentos particulares.
Não obstante, temos vistos que alguns autores, como Ristoff (2006),
argumentam que o ensino superior público no período em que Lula estava na
presidência da República apresentou certa expansão, muito ocasionado pelo:
Aumento em 100% dos recursos de Outros Custeios e Capital, na
aprovação do plano de carreira para os servidores técnicoadministrativos, na expansão do número de vagas (embora não nos
números originalmente pretendidos), na criação de novas
universidades federais, na criação de novos campi e em estímulos à
abertura de vagas noturnas e outras modalidades de democratização
do acesso. Além da expansão do corpo docente nas IFES existentes,
foram criadas em 2005, entre outras, a Universidade Federal do ABC,
a Universidade Federal do Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul,
com mais um hospital universitário, a Universidade Federal do Vale
do São Francisco e dos pólos universitários de Volta Redonda,
Baixada Fluminense e Garanhuns. Foram ainda criados vários novos
campi, entre eles, a UNIFESP/ Santos, UFSCAR/Sorocaba,
UFPR/Litoral, UFBA/Vitória da Conquista e UFAC/Universidade da
Floresta (RISTOFF, 2006, p.27).

Dessa forma, com a apresentação dessas medidas, o ensino superior
público do país mostra certo crescimento, pois, a um olhar para outras regiões
do país e para as pequenas e médias cidades da região sudeste. Entretanto, o
mesmo autor nos diz que é importante que ocorra a expansão de vagas nas
instituições públicas, mas que principalmente ocorra a democratização no
acesso dos sujeitos aos estabelecimentos de ensino superior comandada pelo
Estado. Portanto:
Daí que não basta mais falar em expansão do campus – há que se
falar em democratização do campus. Expandir simplesmente as
vagas do setor público equivale a transferir os alunos mais
aquinhoados do setor privado para o setor público, sem, no entanto,
abrir novas oportunidades aos alunos pobres. Neste contexto, criar
novas instituições públicas, interiorizar as IFES, ampliar o número de
vagas, diurnas e noturnas, expandir o ensino a distância no setor
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público apresentam-se como alternativas reais à inclusão dos filhos
das classes baixas (RISTOFF, 2006, p.28).

Logo, para uma inclusão de fato de jovens, em especial, das classes
baixas da nossa sociedade ao ensino superior tem que haver uma política que
de fato façam esses sujeitos tenham oportunidade de concluir esse nível de
ensino.
Nos anos de 2004-2008, manteve-se a continuidade no processo de
regionalização e interiorização do ensino superior, que começou a ser mais
bem observado ainda nos anos de 1990. Essa interiorização muito se deu pela
expansão de filiais de instituições de ensino superior particulares das regiões
sudeste-sul para as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país e a entrada
dessas filiais que estão localizados nas grandes cidades do eixo sul-sudeste,
nas pequenas e médias cidades desses Estados. Logo:
Em relação à desconcentração regional e à interiorização das
instituições, constata-se, na primeira metade da década de 1990, que
as matrículas cresceram nas regiões Norte e Centro-Oeste e
diminuíram nas regiões Sudeste e Sul do país. O fenômeno fazia
parte da dinâmica de mercado em busca de supostas demandas. Nas
regiões Sul e Sudeste, por sua vez, o setor privado cresceu mais no
interior do que nas capitais dos estados. Isso ocorreu tanto por meio
da criação de novos estabelecimentos como mediante a abertura de
novos cursos/carreiras em instituições já consolidadas (SAMPAIO,
2013, p. 5).
A estratégia de regionalização e interiorização da oferta intensificouse. No período 2000-2008, e de forma muito mais significativa entre
2000 e 2004, as matrículas privadas cresceram mais no Nordeste, no
Norte e na região Centro-Oeste do País do que nos mercados mais
saturados como o do Sudeste e do Sul. Cresceram também mais no
interior do que nas capitais. Em 2008, as matrículas privadas no
interior já estavam representando quase 40% do total de matrículas
de ensino superior no País (SAMPAIO, 2011 p.36).

Em vista disso, podemos ver que os donos das instituições de ensino
superior, em especial, particular, observam a oportunidade de lucrar nas
pequenas e médias cidades dos Estados do eixo sul-sudeste ou nas regiões
norte e nordeste do país, pois com o processo de saída de grandes empresas
internacionais de produção, como as de automobilismo, das grandes
metrópoles Brasileiras, que se realocaram nas pequenas e médias cidades
desses Estados, como as médias cidades do Estado de São Paulo ou em
outras regiões, essas localidades, terão que providenciar formação para as
pessoas desses locais para serem inseridos no mercado.
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Por conseguinte, instituições particulares podem moldar o desenho
curricular de determinado curso com os interesses do mercado, fazendo que o
sujeito estude disciplinas que desenvolva suas capacidades para atuar
exclusivamente no mercado. O ensino superior, como um sistema organizado,
é constituído por vivências e cercado de expectativas não só dos acadêmicos e
de seus familiares, mas também dos moradores da cidade em que essas
instituições se localizarão, que veem, nestes estabelecimentos, a oportunidade
de melhorias nos serviços essenciais à prática da cidadania como saúde,
educação, infraestrutura. Portanto, quando as universidades, sendo essas
públicas ou privadas, se instalam em cidades de médio porte ou se localizam
na periferia das grandes cidades do território brasileiro, como no caso da
Universidade Federal do Pará, localizado no bairro do Guamá, acabam
trazendo com elas outras perspectivas para os sujeitos desses locais, pois
esses indivíduos acabam se sentindo inseridos nesse processo de expansão e
organização desses espaços, visualizando novas possibilidades (LIMA, 2015).
Ainda no primeiro mandato de Luís Inácio Lula da Silva na presidência
da república, houve um amplo debate sobre a modificação do sistema de
avaliação do ensino superior, desenvolvido ainda nos anos de 1990 com a
formação de um grupo cujo trabalho teve como objetivo sugerir alterações
significativas ao sistema de avaliação vigente. Nesse momento, com a criação
da lei n°10.861, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, aprovada em abril de 2004. Esse novo sistema incluía uma diferente
abordagem para o exame de cursos, denominado ENADE – Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (BRASIL, 2004; VERHINE, 2006; DANTAS,
2006; SOARES, 2006).
Com a promulgação do novo sistema de avaliação da educação
superior, no ano de 2004, o SINAES, podemos observar que a ferramenta veio
fazer uma abordagem bem maior do que o antigo instrumento de avaliação da
educação superior, pois se o “Provão” se prestava a ser um organismo de
regulação do ensino superior, com a criação do Exame Nacional Desempenho
dos Estudantes, que veio para substituir o “Provão”, iria fornecer não só um
indicador com esse fim, mas principalmente seria uma ferramenta de avaliação,
através do reconhecimento de competências e habilidades adquiridas ao longo
de um ciclo de três anos de escolarização superior, combinando com a visão
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do aluno sobre sua instituição e com seu conhecimento sobre questões mais
gerais, não relacionados a conteúdos peculiares (VERHINE, 2006; DANTAS,
2006; SOARES, 2006).
Na legislação do SINAES, no seu art. 4, mostra-nos o principal objetivo
do instrumento de avaliação referente aos cursos de graduação. Segundo:
O art. 4º da Lei 10.861/2004 – Lei do SINAES dispõe que a avaliação
dos cursos de graduação tem por objetivo “identificar as condições de
ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil
do corpo docente, as instalações físicas e a organização didáticopedagógica” (BRASIL, 2004; ACIOLI, 2015, p. 391).

A Legislação do SINAES vem apresentarmos o que será levado em
conta no processo avaliativo das instituições de ensino superior, em especial,
no oferecimento dos cursos e tendo resultados insatisfatórios, apresentasse
soluções que podem ser de curto ou a longo prazo para a correção dos
problemas detectados no processo de avaliação.
A relevância do desenvolvimento das ferramentas de avaliação dos
cursos de educação superior é para que haja uma maior qualidade no
oferecimento dos cursos pelas IES sendo públicas e/ou privadas, pois mesmo
tendo essa avaliação observamos instituições oferecendo cursos nas suas
instalações de baixíssimo nível e com qualidade duvidosa. Portanto, é de suma
importância o desenvolvimento de dispositivos que avaliem o nosso ensino
superior, para que diminua o processo de "maquiagem" nos problemas que
determinadas instituições possam desvelarem, “assegurando a oferta de
cursos de educação superior com qualidade acadêmica e o compromisso
social com o desenvolvimento do País” (MEC, 2008, p.7).
Para que os cursos oferecidos pelas IES sendo públicas ou
privadas/particulares tenham certa qualidade, precisariam privilegiar alguns
pontos dentro de seus estabelecimentos, pois:
O alcance da qualidade das ações acadêmico-administrativas dos
cursos depende, portanto, do quadro docente, do corpo técnicoadministrativo, dos projetos pedagógicos de cursos, além da
infraestrutura física e logística e do ambiente educacional. A
exigência da qualidade comporta múltiplos aspectos e o objetivo
primordial das medidas adotadas no momento da avaliação deve
induzir à melhora no desempenho dos cursos (SINAES, 2007, p. 96).
Quanto às Instalações físicas/Infraestrutura os requisitos são no
sentido da disponibilidade aos docentes, discentes e técnicos
administrativos de ambientes de estudo, de práticas e de trabalho
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dotadas de condições de conforto, conservação e higiene e recursos
tecnológicos compatíveis com as atividades acadêmicas neles
desenvolvidas, além de equipamentos específicos suficientes para a
realização das atividades de práticas e pesquisa em laboratórios
especializados, em conformidade com a natureza dos cursos. A
intenção é comprovar se os objetivos propostos e as competências
enunciadas no PPC são possíveis de se concretizar com as
condições físicas presentes e disponibilizadas para viabilidade do
curso (ACIOLI, 2015, p.397).

A avaliação se dá com a identificação do trabalho que está sendo
desenvolvido pela instituição, quadro docente, do técnico-administrativo, dos
projetos pedagógicos de qualidade, além claro, de uma infraestrutura de
qualidade para que possa receber estes sujeitos e com isso, que desenvolvam
seus papéis. Então, para um melhor aproveitamento dos cursos, as instituições
sempre têm que estar em permanente qualificação, para que assim, tanto as
universidades públicas quanto as faculdades particulares, estejam oferecendo
aos seus alunos oportunidade de frequentar instituições de alto nível.
O atendimento às exigências dos referenciais de qualidade oficiais em
grau de plenitude ou de excelência conforme os termos de escala constantes
dos instrumentos de avaliação seriam de compor à imagem de um modelo
ideal, abstração que não passa de um construtor referencial de atributos
altamente desejáveis a serem demonstrados pelos cursos de graduação das
diferentes categorias e instituições de ensino superior. Neste sentido, um curso
de qualidade seria aquele que conseguisse satisfazer plenamente a todos os
atributos das três dimensões e ainda atendesse aos requisitos legais oriundos
das determinações impostas ao sistema federal de ensino (ACIOLI, 2015).
Mas, em pronunciamento, o Banco Mundial (BM) deixa claro que estes
tipos de instituições de ensino superior devem estar à disposição da população
de países em desenvolvimento, deixando explícito que, para os sujeitos de
países em desenvolvimento, haveria de ter o pagamento por parte dos mesmos
das IES públicas para a diversificação das fontes para a manutenção da
educação. Por isso:
À sombra das recomendações do documento do Banco Mundial, de
1994, Higher education: the lessons of experience (Educação
Superior: as lições da experiência), que propunha, entre outras
coisas, uma muito maior diferenciação institucional e diversificação de
fontes de manutenção da educação, incluindo o pagamento pelo
aluno das IES públicas; que considerava a universidade de pesquisa
(neo-humboldtiana) inadequada para os países em desenvolvimento
e em seu lugar propunha a adoção da universidade de ensino (sem
pesquisa)[...] (WORLD BANK, 1994 ;SGUISSARDI, 2008, p. 1000).
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Essas recomendações que estão cada vez mais se disseminando nos
países em desenvolvimento, pois na visão desses grandes grupos, não são
necessárias universidades que propiciem aos sujeitos a pesquisa para o
desenvolvimento de sua criticidade, mas sim, uma instituição que possa
ensinar o que o sujeito deva saber para ser inserido no mercado de trabalho
rapidamente, formando assim, um grande bolsão de desempregados, pois nem
todos serão absorvidos pelo mercado de trabalho.
No segundo mandato de Lula na presidência da República, Trópia
(2009) vê de forma perplexa como o ensino superior estava se configurando no
país. Assim:
No primeiro ano do segundo mandato, o governo Lula intensificou o
processo de mudanças no ensino superior, consagrando a visão
mercantil, utilitarista e regressiva. Mercantil porque consagra a visão
da educação como uma mercadoria; utilitarista, pois tão somente
voltada para o mercado de trabalho e para a empregabilidade;
regressiva, pois significa um retrocesso em termos científicos e
culturais para a educação e a cultura brasileiras – aumentando a
dependência cultural e científica do país relativamente aos países
centrais (p.4).

Na visão da autora, o ensino superior estava sendo formado por
instituições de caráter mercantil, utilitarista e regressiva, uma visão pessimista,
podendo fazermos suposição que o ensino superior brasileiro estava
totalmente atrelado ao mercado, voltado para a empregabilidade e dependente
da cultura e ciência dos países centrais.
No primeiro mandato de Dilma Vana Rousseff como presidenta do
país, a mesma manteve os programas criados pelo seu antecessor, Luís Inácio
Lula da Silva, referente à área educacional, em especial, sobre o ensino
superior, como PROUNI e o FIES. Em última pesquisa realizada sobre o
número de matrículas referente ao ensino superior, no ano de 2016,
evidenciou-se que cerca dos oito milhões de alunos matriculados em
faculdades e universidades, mais de seis milhões estão concentradas nas
instituições privadas, mesmo que, nos dois anos (2013-2014), o número de
novos alunos tenha diminuído, mas ainda há alta concentração de sujeitos nas
instituições particulares (AQUINO e TOKARNIA, 2016). Essa informação só
vem a confirmar o quanto essas instituições estão sendo bem olhadas pela
população, pois com tanta facilidade de ingressar nessas faculdades por
alguns programas criados e aperfeiçoado pelo governo federal anterior, como o
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Programa Universidade para Todos (Pro Uni) e o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e por alguns programas que as próprias faculdades
particulares realizam, o interessado acaba ingressando nessas instituições
privadas de ensino (INEP, 2015; MEC, 2007).
Em relação ao primeiro mandato de Dilma Rousseff, o que podemos
inferir sobre o ensino superior, faz-se referente a essa análise quantitativa de
pesquisas relativa ao número de estudantes neste nível de ensino, pois a
mesma

deu

prosseguimento

aos

programas

desenvolvidos

pelo

seu

antecessor, sem criação de programas de acesso para esse nível de ensino,
mas sim, ampliando as possibilidades para os sujeitos, principalmente da
classe trabalhadora a adentrarem nos estabelecimentos de ensino superior.
Com tudo o que foi exposto acima, investigamos os principais períodos
da história do país relativos ao ensino superior, desde sua criação até o
período mais recente em que estamos. E dessa forma, podemos analisar que o
investimento na Educação Superior é um fenômeno global e que no Brasil
acabou virando um grande negócio para empresários, pois o número de
instituições particulares superiores cresce em movimento acelerado e cresce
também pelas necessidades dos sujeitos de conseguirem um bom emprego
tendo em mãos um diploma de conclusão de curso por alguma faculdade
particular.
E pode-se presenciar que esse aumento ocorre de fato na região
norte, em especial, na cidade de Belém do Pará, muito ocasionado por
instituições de ensino superior particular que não são de nossa região e as
mesmas fazem utilização das mídias, sejam elas sociais ou de massa para a
divulgação de seus estabelecimentos para recrutar um número maior de
sujeitos a adentrarem em suas instalações.
O advento do capitalismo e o fortalecimento do neoliberalismo em
todos os segmentos da sociedade brasileira, inclusive no âmbito educacional,
evidenciam-se também na região que compreende a Amazônia brasileira, na
qual há um número relevante de instituições de ensino superior particular, que
assumem o discurso da instituição de excelência, transformando a educação
em mais um simples produto de consumo dentro do universo capitalista
(PESSOA, 2013).
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As propagandas das instituições de ensino superior que atuam na
Amazônia brasileira materializam práticas discursivas que reproduzem outros
discursos já ditos, marcados ideologicamente, significando a educação
superior, às vezes tratada como mais um item a ser explorado numa sociedade
pautada nos princípios capitalistas. Com isso, os discursos veiculados nas mais
diversas mídias pelas instituições de ensino superior mercantis revelam seu
caráter de persuadir as pessoas que estão assistindo a esses informes para
que possam escolher a melhor faculdade. Transmitem seus pontos fortes
enquanto instituição, como ter professores qualificados, tutores atuando 24
horas, infraestrutura física, tecnológica moderna, fácil localização, entre outros
itens mostrados nas suas propagandas. Nesse cenário, a educação,
especialmente o ensino superior passa ser um produto pronto para ser
consumido pela sociedade (PESSOA, 2013).
Entretanto, mesmo com a expansão do ensino superior, muito
ocasionado pelas instituições de ensino superior particulares, fica evidente que
ainda não conseguiram bancar a entrada da juventude do país nesse nível de
ensino e que fez surgir dois modelos de instituições de ensino superior. Sendo
assim:
A primeira são as instituições de ensino superior público, que
presenta 30% das matriculas desse nível de ensino e que
apresentam condições mínimas para a oferta de um ensino de
qualidade (docentes que só podem atuar dentro das instituições se
possuírem títulos de mestre e/ou doutor e regime de trabalho
adequado e condições para a realização de pesquisa) e, a segunda,
as IES privadas, que recebem a maioria dos alunos e que, embora
tenham melhorado muito, nos últimos tempos, o grau de qualificação
de seus docentes, ainda funcionam mais como grandes colégios que
como instituições destinadas a “estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo [...]”
(PINTO, 2004, p. 746-747).

À vista disso, vamos quase sempre presenciar algumas instituições de
ensino superior privado não tendo responsabilidade social, proporcionando à
sociedade, profissionais com poucas contribuições a oferecerem. Portanto,
acredito que, mesmo com a fragilidade do tripé da universidade pública
(ensino-pesquisa-extensão),

os

profissionais

que

saem

desses

estabelecimentos de ensino adquirem certa autonomia e compreensão dos
fatos que o circunda, podendo atuar da melhor forma nos espaços sociais.
Desse modo, uma condição para que a qualidade possa ser
recuperada nas IES públicas, é o abandono das comparações quantitativas
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com outros países, especialmente os hispano-americanos, que têm sido
evocadas para justificar planos de educação e programas de governo. Certas
comparações que alguns estudos trazem sobre a educação brasileira em
relação

a

países

desenvolvidos

mais

atrapalha

a

continuidade

do

desenvolvimento da educação do país do que ajuda, pois são contextos e
realidades diferentes. Por isso, tem que haver uma compreensão do que seria
a instituição de ensino superior público, em especial, a universidade, e sua
função, então:
Não se trata somente de difundir conhecimentos, pois sabemos que
os livros também difundem conhecimentos. Não se trata,
exclusivamente, de conservar a experiência humana. O livro também
a conserva. Não se trata, somente, de preparar práticos ou
profissionais, de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os prepara,
ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que
universidades (CUNHA, 2004, p.814; SGUISSARDI, 2008, p. 1009).

Para que as instituições de ensino superior públicas tenham um
desenvolvimento contínuo, produzindo ciência para a sociedade brasileira, já
que, 90% de toda ciência desenvolvida no país vem das universidades
públicas, é preciso reverter essa tendência que vem ocorrendo há décadas,
que é a mercantilização da educação, em especial nesse nível de ensino,
fazendo com que, a prioridade passe das instituições privadas para as
públicas, da forma isolada para a forma universitária e dos cursos de curta
duração para os de longa duração (SAVIANI, 2011).
Logo, que essa expansão de estabelecimentos e de vagas nas IES
públicas seja de fato uma realidade em todas as regiões do país, do norte a
sul, de grande as pequenas cidades e que consiga alcançar um número
significativo de sujeitos, em especial, os jovens de faixa etária de 18-24 anos,
pois sabemos que os cursos das IES públicas possuem qualidade nitidamente
superior aos das instituições particulares.
Assim, a expansão das vagas nas universidades públicas, se
acompanhada proporcionalmente da ampliação das instalações, das condições
de trabalho e do número de docentes, acarretará a formação de um número
maior de profissionais bem qualificados. E, atendidos esses requisitos, haverá
uma expansão da produção científica, o que é de fundamental importância para
o desenvolvimento do país (SAVIANI, 2011).
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III- O capital como gerenciador do ensino superior
3.1- Razões para a escolha do curso de pedagogia
Para darmos início a análise, houve certa inquietação por parte do
pesquisador em saber das discentes que foram solicitadas a conceder a
entrevista, a falarem sobre as razões que levaram a escolherem o curso de
Pedagogia, quais foram os fatores que fizeram elas escolherem o determinado
curso. A partir das respostas das entrevistadas, podemos localizar cinco
motivações diferentes. A primeira se refere a questão do seu ensino básico e o
prazer de estudar:
É eu lembro que na escola ... eu tinha eu tinha prazer de estudar, não
estudar pra aprender, mas pra apreender né!? Que é diferente o
significado, e eu estudava pra ensinar, não estudava só pra fazer a
prova, e eu sentia que ... é eu ia me dedicar muito se eu fizesse um
curso e que era o meu forte né, força mesmo, e se conseguisse um
estágio, depois de ter entrado no curso, eu ia me sair bem, e eu me
sai bem, isso eu comprovei né, ao longo do curso, que eu me
identifiquei. (Thalita, 6° semestre, IES y).

A primeira aluna que nos concedeu a entrevista relembra do seu tempo
na escola, no seu ciclo escolar básico, que tinha o prazer de estudar, que não
estava lá para exclusivamente aprender os conteúdos ministrados em sala de
aula, mas queria se apropriar dos mesmos, de apreender o que o professor
estava passando em sala de aula. Dessa forma, tinha consciência que para
estar no ensino superior teria que estudar bastante, pois sabia que a
concorrência para entrar nesse nível de ensino é muito grande, mesmo sendo
numa faculdade particular. E quando conseguiu entrar no curso, arranjou um
estágio e lá viu que era essa formação que queria, pois se identificou e com o
decorrer dos anos no curso de pedagogia, essa identificação só fez aumentar.
Podemos verificar que, na visão da jovem, a escola foi a grande
incentivadora para que pudesse escolher tal curso, pois a instituição de
educação básica em que estudava, fez florescer essa paixão pelo ato de
apreender. Logo, a escola que a entrevista fez seu ciclo educacional, deveria
ser uma instituição particular.
Muito diferente das escolas de ensino básico público, que mesmo
havendo certo melhoramento desses estabelecimentos, em muitos desses
locais de ensino, os sujeitos, em muitos dos casos, não conseguem sentir esse
prazer de pelo menos aprender os conteúdos, apresentando em alguns casos
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uma certa repulsa com relação a escola, pois enxerga a mesma distante de
sua realidade.
Na fala da discente, podemos observar o que destaca Silva (2001), que
nos mostra que é essencial a recuperação da qualidade do ensino público
fundamental e médio, como condição para que as universidades públicas não
se tornem privilégio dos mais abastados. Portanto, os investimentos deveriam
se concentrar na educação básica pública, para que os sujeitos que fossem
concorrer as vagas nas universidades públicas com os alunos dos colégios
particulares tivessem as mesmas oportunidade e qualidade de ensino,
infraestrutura física e material entre outros aspectos que pudessem nivelar os
estudantes das escolas públicas e dos colégios privados.
A segunda motivação se refere ao gosto do trabalho educacional
realizado no ambiente escolar, como vemos em seguida:
Olha pra ti dizer a verdade, quando eu comecei a trabalhar na
primeira escola, na parte da coordenação da escola, tipo uma
assistente, foi ai que eu me apaixonei pela pedagogia, pra mim, eu
não sabia nada nada nada, eu caí de paraquedas na escola. Ai
depois que eu fui adquirindo experiência, e fui aprendendo os meus
afazeres na escola, ai eu decidi a minha vida que eu ia fazer
pedagogia, foi amor à primeira vista. Só que acabei perdendo meu
emprego, por causa de um processo de dispensa de pessoal. Então,
se eu quiser ficar nesse universo, precisaria me qualificar e fazer
algum curso superior (Eduarda, 6ºsemestre, IES y).

Já a segunda entrevista – Eduarda - fala que a razão que fez a
escolher o curso de pedagogia foi que quando começou a trabalhar numa
determinada escola, a mesma se apaixonou pela carreira de pedagoga. A
aluna trabalhava na parte da coordenação da determina escola, e viu que era
aquele universo que queria atuar, mesmo que tenha “caído de paraquedas” na
função que exercia na escola, mas com muito esforço conseguia se sobressair
nas tarefas que eram consignadas e que a partir daquele momento, estava
disposta a fazer de tudo para se qualificar e atuar de forma mais competente
no seu emprego.
A escolha da entrevistada pelo curso de pedagogia muito se deu pela
necessidade de qualificar-se para continuar trabalhando na escola e manter-se
nesse universo. Quando foi dispensada pela instituição, a necessidade de
prosseguir no curso foi imprescindível, já que, para conseguir um emprego
condizente, precisava continuar no curso e consequentemente arcar com os
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custos do mesmo, pois sabemos que num mercado de trabalho tão concorrido
como atualmente, a formação mínima para um emprego apropriado precisaria
de uma formação superior.
Os sujeitos, em grande parte da classe trabalhadora, que desejam
entrar nesse nível de ensino, começam a escolher por instituições que oferte
cursos noturnos, pois, além de poder conseguir um emprego ou estágio no
período matutino ou vespertino, um considerável contingente de estudantes
que estavam e/ou estão nesses cursos no período noturno, são alunos
trabalhadores e que precisam do certificado para manter-se ou melhorar seus
empregos. Dessa forma, para uma melhor qualificação desse indivíduo ao
mercado de trabalho, os mesmos precisariam terem acesso as instâncias de
ensino superior, como consequência, ter a possibilidade de garantir
rendimentos salariais melhores e condições de trabalho satisfatório (BITTAR,
2008).
Mesmo

apresentando

formação

mínima,

muitos

encontraram

dificuldades para voltarem ao mercado de trabalho, pois com a expansão do
ensino superior particular e de qualidade duvidosa em nossa cidade, muitos
desses profissionais não apresentaram uma formação mínima desejável,
mesmo em instituições onde os currículos de seus cursos sejam conduzidos
pelo mercado, uma vez que, esse mesmo mercado acabará rejeitando de certa
forma esses sujeitos de algumas IES particulares de pouco prestigio, gerando
assim, o crescimento do bolsão de desempregados ou profissionais exercendo
outra atividade

remunerativa

sem

ser a

área

em

que se formou,

proporcionando jornadas de trabalho excessivas e vencimento salarial abaixo
da expectativa.
Portanto, as IES tanto de cunho público quanto particular que tenham o
curso de pedagogia em seus estabelecimentos, deveriam apresentar olhares
como o de Scheibe; Aguiar (1999). Na análise dos autores, o curso direciona o
desenvolvimento de um profissional apto a trabalhar no ensino, na organização
e na gestão de sistemas, unidades e propostas educacionais e na elaboração e
disseminação do conhecimento, em inúmeras áreas da educação, tendo à
docência como base imperiosa de sua formação e identidade profissional.
Dessa maneira, observo que os estabelecimentos de ensino superior, em
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especial, particulares, acabam não formando profissionais que apresentem o
mínimo que os autores mostram-nos.
A terceira motivação foi em relação ao desejo de adentrar no ensino
superior e o custo do curso:
Pode demora, ne, quê, tu perguntas e as respostas são assim longas,
mas tipo, as razões que levaram...hum... é, na verdade buscava fazer
um superior, não necessariamente sonhava com pedagogia, não
necessariamente ou especificamente com pedagogia, mas queria um
superior, e ai na verdade eu procurei uma faculdade em conta e um
curso que me agradasse e percebi que as opções eram pequenas,
então o curso que tinha tudo isso era o de pedagogia e vejo que hoje
eu me agradei com o curso de pedagogia, pois há uma possibilidade
grande de atuação, que acho que não conseguiria se eu estivesse em
um outro curso e a grade curricular do curso também é boa, tendo
algumas disciplinas que achei de cara bem legais como “Ludicidade,
Brincadeiras, Cultura e Construção do Conhecimento” e
“Fundamentos, Métodos e Práticas em Educação Infantil”. Ai eu já
tinha um pouquinho de pratica, ne, na igreja, ai então, eu acho, que
se casou com o útil e o agradável, pois considero que a faculdade
tem a mensalidade do curso acessível junto com o desejo de ta no
ensino superior, mesmo que particular e utilizar os métodos de
ensinos com as crianças da minha igreja (Tatiana, 6º semestre, IES
y).

A jovem Tatiana, num primeiro momento, perguntou-me se poderia
demorar nas respostas e acenei com a cabeça respondendo que sim, que
poderia ficar à vontade no seu relato. Com isso, a educanda se expressa que
buscava

fazer

algum

curso

superior,

mas

não

necessariamente

ou

especificamente era um sonho de fazer o curso de pedagogia. E, em sua
procura por instituições que tivessem as mensalidades dos cursos em conta,
que a sua família pudesse pagar, observou que as opções de cursos que
apresentaria esses requisitos eram escassas e os cursos que tinham valor das
mensalidades acessíveis, principalmente, eram em cursos de licenciatura, já
que, estes cursos, historicamente, apresentam as mensalidades mais
acessíveis. Sendo que, acabou se agradando com a licenciatura plena em
pedagogia, pois viu que a grade curricular do curso era interessante apresentando

disciplinas

como:

“Ludicidade,

Brincadeiras,

Cultura

e

Construção do Conhecimento” e “Fundamentos, Métodos e Práticas em
Educação Infantil” - e que a faculdade particular poderia lhe proporcionar uma
possibilidade grande de atuação na área, já que, o pedagogo pode trabalhar
em várias áreas econômicas do país.
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A jovem apresenta certa prática, visto que, trabalha com as crianças
que frequentavam a igreja que a mesma congrega, acredito que numa espécie
de minicurso sobre ensinamentos bíblicos e viu que poderia casar o útil com o
agradável, tendo a faculdade particular dispondo de um curso com
mensalidade acessível e que ela poderia utilizar os ensinamentos adquiridos
nas aulas com as crianças no determinado minicurso e dispor de um diploma
de nível superior.
Supomos que, a entrada no ensino superior possibilitou que o trabalho
que a jovem desenvolve dentro da igreja fosse mais significativo, pois poderia
empregar os conhecimentos adquiridos nas aulas do curso, com a aplicação de
outros métodos e meios com as crianças, para que pudessem compreender os
ensinamentos

que

a

jovem

considerava

ser

necessários

para

o

desenvolvimento dos mesmos.
A escolha do curso pela jovem está relacionada com o custo, uma
preocupação bem recorrente em relação aos sujeitos da classe trabalhadora
que adentram nesse nível de ensino pelo particular/mercantil, no qual, esses
sujeitos não apresentam condições mesmo dispondo de bolsas, de entrarem
em cursos ditos como elitizados, pois, não é cultural desses indivíduos estarem
nem no ensino superior, imagina nas profissões ditas como imperiais
(medicina, engenharia(s) e advocacia). Logo, muitos recorrem aos cursos de
fácil acesso para ingressar nesse nível de ensino, sendo historicamente
formados por esse público, de sujeitos das classes média baixa e baixa da
sociedade.
Com o relato da acadêmica, fez-nos retomar o pensamento de Lima
(2015) que, o discurso de que deveria acontecer uma expansão do ensino
superior no país de qualquer forma para poder alcançar o maior número
possível de sujeitos que estavam querendo ter acesso a esse nível
educacional, foi usado para que os grandes grupos empresariais da educação
pudessem criar novos estabelecimentos de ensino, pois havia um número
considerável de pessoas dispostas a pagar por um serviço que muitos
pensavam que fosse de "qualidade", mas que deixava muito a desejar, fazendo
que os cursos oferecidos pelos estabelecimentos fossem voltados para o
mercado e moldados pelo mesmo, exigindo profissionais polivalentes, flexíveis,
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com poder de decisão rápido entre outros requisitos e com pouca criticidade da
realidade social.
Essa tendência é verificada no setor particular neste século XXI pela
redução dos custos: como a operação se realiza em grande escala e de forma
padronizada, é possível reduzir os seus custos e cobrar menos dos alunos, o
que tem levado à diminuição, pela concorrência, do valor médio das
mensalidades no ensino superior de cunho particular. Essa redução no valor
cobrado por alunos podem ser observados nos cursos ditos como de “pouca
representação

social”,

como

os

cursos

de

graduação

(licenciatura,

bacharelado), pois nessas instituições, esses cursos não precisariam de tanto
investimento por parte da instituição. Dessa maneira, apresenta para os
sujeitos que desejam entrar nesses cursos nos seus estabelecimentos de
ensino, preços e tempo de duração do curso do gosto do cliente (SEMESP,
2009; SAMPAIO, 2013).
Mas há alguns problemas na oferta de curso no ensino superior, por
parte dos estabelecimentos de ensino superior particular, como o critério que é
usado para o oferecimento de cursos pelas mesmas. Uma vez que, autores
como Gorgulho (2007); Sguissardi (2008); Souza (2006) creem que o setor vai
se estabelecer em uma economia de escala, em que gigantescos grupos
disponibilizarão ensino superior barato, com uma qualidade aceitável. Isso faz
com que haja uma espantosa quantidade de cursos de pouca contribuição para
o mercado, como os cursos na área de exatas, na área da educação, fazendo
com que presenciamos excesso de trabalhadores com formação nesses
cursos, em todas regiões do país, que terão dificuldades de ingressarem no
mercado de trabalho, pois possuímos atualmente, um excessivo número de
trabalhadores por uma menor oferta no mercado, que está cada vez mais
excludente com a crise que assombra o país, que deixa ainda mais escasso o
número de vagas de emprego.
E com o atual estado do país (que vive uma complicada crise
econômica, política e social) presenciamos que em regiões (Norte e Nordeste)
que mais necessitam reforços são olhados pelo poder público de forma
diferente, acreditando que a quantidade de IES públicas que estão nessas
localidades, acaba sendo suficientes para os sujeitos que almejam entrar nesse
nível de ensino. Todavia, observamos que, para os donos das faculdades e
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universidades particulares, essas regiões não ficaram no esquecimento, já que,
oferecem cursos elitizados ou não, sendo de baixa qualidade e com isto,
acarretando pouquíssimas contribuições sociais, porém, estão fazendo, em
parte, o papel do Governo Federal e Estadual nesse nível de ensino, que é
expandi-lo (GORGULHO, 2007; SGUISSARDI, 2008; SOUZA, 2006).
Dessa forma, Britto (2008) nos dá indicio que, os sujeitos que
frequentam cursos de “pouca representatividade social”, sendo que, a maioria é
da classe trabalhadora, estão se inserido no período noturnos de IES de pouco
prestígio e de baixa seletividade, estabelece uma relação com estudar e
formar-se

conduzida

por

visões

aligeiradas

de

conhecimento

e

fundamentalmente relacionadas à preocupação de qualificação para o mercado
de trabalho.
A quarta motivação é referente ao desenho curricular do curso e
crescimento profissional:
É, na verdade quando eu fui prestar vestibular, em 2015, eu... eu
optei por duas escolhas, ou administração ou pedagogia, porque eu
trabalho num grupo de empresa, que seria viável uma das duas
formações, ou pedagogia ou administração. Só que eu escolhi
pedagogia, porque tem a pedagogia empresarial, ne, ih é a onde eu
atuo na empresa, ne, na parte de gestão, de recursos humanos e eu
resolvi me qualificar pra mim poder talvez la na frente eu possa
conseguir uma chance de subir de cargo na empresa, que isso é o
meu objetivo. Não... posso sim mais la na frente é.... fazer uma
graduação pra mim atuar numa sala de aula, porque com o estágio,
eu percebo que nas escolas públicas há uma grande deficiência de
professores, ne?! Principalmente, atarde e anoite. Ai talvez eu, mais
la na frente eu consiga os dois, ne?! As duas atuações, tanto na
empresa quanto na escola (Karina, 6° semestre, IES x).

A quarta entrevistada se pronuncia que, quando foi prestar o processo
seletivo, optava por dois cursos, o curso de administração e o de pedagogia,
posto que, trabalhava e ainda trabalha num determinado grupo de empresa e
que era interessante ter uma das duas formações, pois seu local de trabalho é
na parte da gestão, de recursos humanos na firma. Sendo que, a mesma
acabou se decidindo em fazer a pedagogia, pois a universidade na qual estuda,
dispõe no currículo do curso, a pedagogia empresarial, com disciplinas de
desenvolvimento

pessoal

e

empregabilidade

no

primeiro

semestre

e

empreendedorismo no sexto semestre.
No decorrer da entrevista sobre a primeira pergunta, a mesma deixou
bem explicito que estava no curso para exclusivamente se qualificar, para que
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assim, pudesse ter a chance de subir de cargo na empresa em que trabalha,
pois é o que a mesma mais objetiva na firma, mesmo que em um momento
falasse que poderia fazer outra graduação para poder atuar na escola, pois
observou, principalmente, na escola pública, um descaso. Sendo que, não
percebe que com o curso de pedagogia poderia também atuar em escolas.
Logo, não apresenta em nenhum momento na sua fala o querer de que seu
curso possa lhe desenvolver também como pessoa crítica, para poder olhar a
pedagogia não como uma simples oportunidade de subir de cargo na empresa
e consequentemente poder ter seu salário aumentado. Observo que, o ensino
superior te proporciona mais do que isso, formarmos como profissionais. Esse
nível de ensino proporciona-nos vivências e debates dos mais altos níveis, com
sujeitos dos mais variados pensamentos e formações, fazendo assim, que a
sua compreensão de mundo possa ter várias interpretações e assim,
desenvolver o senso crítico sobre as coisas que nos circunda.
Essa preocupação apresentada por Karina é uma realidade presente
nas rodas de conversas de quem almejar entrar ou os que já estão no ensino
superior. Não podemos atribuir esse pensamento exclusivamente as pessoas
que estão no ensino superior particular, pois até no contexto público temos
sujeitos que estão quase que unicamente pelo ensino, consequentemente
aprender uma profissão.
A rotulação, de que somente os estudantes de IES particulares
apresentam esse tipo de pensamento, expõe alguns motivos a meu ver. O
primeiro que posso listar é referente a família, que em muito dos casos, não
compreende o ensino superior como uma oportunidade do sujeito se
desenvolver como um ser autônomo e crítico, mas observa esse nível de
ensino a oportunidade desse indivíduo ser “alguém na vida”. O segundo é a
própria IES, em especial, a particular, que não se preocupa com a formação
para além da profissão que algum dia esse jovem irá exercer e o terceiro é a
escola de ensino básico público e particular, que, em grande medida, não tem
a competência de fazer com que esses sujeitos que estão em suas instalações
almejem a entrada no ensino superior, em especial, público, fazendo uma
preparação mínima dos mesmos para o mercado de trabalho, para que só
depois, quando já estarem trabalhando, possam pensar no ensino superior.
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Podemos observar que uma das características dos estabelecimentos
de ensino superior conduzido pelo mercado vem ser a preferência
programática, que é limitada e, a maior parte dos cursos, é voltada para os
negócios. Dessa forma, não é interessante para as instituições de ensino
superior privado a necessidade de tantas pesquisas por parte do seu corpo
docente e de seus alunos, pois evitam os aspectos teóricos. Mas oferecem
certos atrativos para sujeitos mais velhos ou para jovens que apresentaram
dificuldades em concluir seu segundo grau, com cursos de breve duração e de
poucas exigências (RYAN, 2001).
A fala da jovem se relaciona com os pensamentos de alguns
estudiosos, como Silva, Lucena e Ferreira (2011) em que a pedagogia das
capacidades, o “estar empregável” leva-nos a fala da empregabilidade,
apresentando aí a sua constituição: desenvolver trabalhadores hábeis às várias
funções e adequados a concepção e interesses empresariais. Assim,
compreendemos que no decorrer do crescimento do ensino superior privado, a
educação, na visão dos autores, vai se proﬁssionalizando.
E o quinto motivo para escolha do curso, é relacionado a questão
familiar:
O que me levou a escolher o curso de Pedagogia é vem muito de
família, meu pai é professor, ele é pedagogo, ele foi é formado nessa
área e tem Pós-graduação. Então, assim eu me espelhava muito
nele, que ele me levava pra escola, ele levava eu e minha irmã para
uma salinha da casa para vê-lo analisando os trabalhos da faculdade
e do colégio em que ele trabalhava e no colégio em que trabalhava,
pra nós vermos como era o cotidiano dele. E ai, ele fazia a gente
sentir gosto pela leitura, não só utilizando os livros, mas imagens,
filmes, músicas e com essas coisas, começamos a ter um gosto por
leituras e estar sempre estudando, pois sabíamos que, o que ele tava
nos proporcionando, aquele era o caminho. Então a partir dessa
vivência que eu tive com ele eu comecei a ter digamos um amor por
estar na escola, por ensinar, e ele até me dava oportunidades assim
pra ajudar ele em alguma coisa na sala de aula, então comecei a
gostar e isso me trouxe pra Pedagogia (Emily, 6º semestre, IES x).

A discente Emily, a última pessoa a falar nessa primeira rodada de
perguntas, narra que a escolha pela licenciatura em pedagogia é algo que vem
da família, pois seu pai é professor, mais especificamente, um pedagogo, tendo
pós-graduação, mas não relatando a área que o mesmo fez a sua pósgraduação. A discente espelhava- se muito em seu pai, relatando que o mesmo
a levava a escola, ajudava-a nos deverem da escola que eram mandando a
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fazer em casa e ajudava-o nos seus trabalhos, para entender e observar como
era o seu cotidiano.
Então, com essa vivência que a acadêmica tinha dentro do seu seio
familiar, com a figura de seu pai, que a estimulava a sempre estudar e ajuda-lo
nos seus afazeres, a estudante começou a tomar gosto a ensinar, ter um amor
pela escola e via que era isso o que queria para a sua vida, seguir o mesmo
caminho de seu pai, pois via o prazer dele com sua profissão, com a profissão
que escolheu para se capacitar e atuar de forma competente, fazendo com que
os alunos que estivessem com ele em sala de aula, olhassem como o mesmo
amava o que fazia e que não estava ali exclusivamente por dinheiro.
Portanto, os impulsos para a escolha profissional são múltiplos, como a
família, o mercado de trabalho e a própria identidade profissional. Nazzari
(2006) acredita que, no entanto, é plausível constatar certo grau de associação
entre determinadas profissões, tipos de escola e a família. As áreas de
humanas, biológicas e saúde pintam ser as favoritas entre os que cursam as
escolas privadas no decorrer do ensino médio, sendo que, os pais desses
sujeitos podem apresentar alguma formação nessas respectivas áreas.
Destaca-se ainda, a baixa preferência do magistério de 1º e 2º grau entre os
que estudam na escola pública e que vão escolher algum curso superior, já
que, observam que os mesmos não são reconhecidos pelos Governantes e
pela sociedade, mas adentram nos cursos para formação de magistério por
algum exemplo na família, podendo ser os pais ou algum conhecido próximo.
3.2- A observação das jovens em relação ao curso de pedagogia da
faculdade e universidade particular.
Em

seguida,

as

estudantes

foram

questionadas

sobre

como

observavam o curso de pedagogia da instituição em que estão estudando
atualmente, o que notavam de interessante sobre o tal curso ou não
apresentavam essa percepção de observar de forma crítica a licenciatura que
escolheram. Nos relatos podemos observar três posições antagônicas. A
primeira refere-se a qualidade proporcionada pela IES particular em relação a
infraestrutura (física, material e tecnológica). Dos três relatos, vamos expor
duas narrativas:
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Como eu observo?! Pra mim é um curso muito bom, falar um
pouquinho da estrutura da faculdade, ne?! tem Laboratório de
informática, né, as salas, ela atendem as nossas expectativas. Os
conteúdos, os professores são bem esclarecedores, né. Eu gosto
bastante daqui, né (Emily, 6° semestre, IES x).
Hum... O curso é bom, a grade é boa, acredito que atenda a
necessidade e tals dos problemas atuais, hum... deixa eu ver, nível
de curso e de disciplina e essas coisas assim, ne, instituição não,
ne?! Ai é difícil falar, é muita pressão, ne?! (risos)... é deixa eu ver... é
um curso bom, eu acho que já falei, é um curso bom, que atende as
necessidades que deveriam atender. É isso (Tatiana, 6° semestre,
IES y).

Analisando as falas das entrevistadas sobre como observam o curso
de pedagogia nas instituições que estudam, vemos que as alunas Emily e
Tatiana da universidade x e da faculdade y, respectivamente, argumentaram
que o curso é muito bom, atendendo as necessidades dos alunos, dispondo
para os mesmo de laboratórios de informática, professores capacitados, sendo
que, a maioria apresenta a titulação de mestre. A infraestrutura é excelente, e
em especial, para aluna Tatiana, a grade curricular atende às necessidades
dos futuros profissionais, mostrando e discutindo os problemas atuais da
sociedade, como político, social, econômico entre outros.
Então, percebemos que nas falas das acadêmicas, não há uma crítica
em relação ao conjunto (infraestrutura material, física e pessoal) das IES x e y,
respectivamente, pois acreditam que as instituições apresentam o que tem de
melhor em relação aos requisitos mostrados a cima.
As Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, item
indispensável da infraestrutura de um estabelecimento de ensino superior
particular, se constituem gradativamente presentes no espaço acadêmico
universitário. Para Sá (2015), isso aponta que a educação formal necessita
sempre estar se reinventando e se permitir ultrapassar a sala de aula, que
perde suas barreiras físicas quando se aplicam, além dos ambientes
presenciais de ensino, os ambientes virtuais.
As propagandas das instituições de ensino superior que operam na
região norte do Brasil consolidam práticas discursivas que reproduzem outras
falas já ditas, caracterizados ideologicamente, constituindo a educação
superior, às vezes tratada como mais um artigo a ser explorado numa
sociedade regulada nas concepções capitalistas. Pessoa (2013) argumenta
que, os discursos difundidos nas mídias tradicionais pelos estabelecimentos
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particulares revelam o seu caráter de convencer as pessoas que estão
assistindo a esses informes para que possam escolher a melhor faculdade.
Mostram seus pontos fortes enquanto instituição, como ter o corpo docente
qualificado, tutores atuando 24 horas, infraestrutura física, tecnológica
moderna, fácil localização, entre outros itens mostrados nas suas propagandas.
Nesse cenário, a educação, especialmente o ensino superior passa ser um
produto pronto para ser consumido pela sociedade.
A segunda posição se refere a questão ao tempo de duração do curso:
É um curso que ... eu acho que tem que incluir algumas coisas é ...
na área do estudo ... é tipo algumas disciplinas né!? Porque ainda a
gente estuda três anos e meio ... e eu acho que eles tentam ao
máximo ... é ... tipo ... como é que eu posso dizer ... em pouco tempo
fazer o que é ... um curso de Pedagogia pode fazer em quatro anos a
gente faz em três e meio ... e essas disciplinas tipo ... é ensinar
mesmo a gente a como lidar em sala, porque as vezes a gente
estuda só os autores e quando a gente se depara com a realidade é
diferente, quem faz estágio obrigatório pela Faculdade que não fez
por fora assim remunerado, percebe isso e também, tipo assim,
algumas disciplinas como estatística aplicada, novas tecnologias e
EAD, deveriam ser retiradas do nosso currículo, por que vejo que não
tem relevância alguma e poderiam substituir por outras como,
fundamentos teóricos e metodológico da linguagem, em educação
especial, que tem no curso de vocês (Thalita, 6° semestre, IES y).

Para a discente Thalita, mencionou que o curso precisaria melhorar,
que deveria acrescentar algumas disciplinas e retirar outras, pois em sua visão,
com a resolução do problema apresentada pela aluna, os discentes da referida
IES poderiam ter a possibilidade de serem bem mais preparados.
Para Thalita, seu curso na faculdade particular y tem duração de três
anos e meio e com isso, nota que tem disciplinas que não acrescenta na sua
formação, como as disciplinas de “estatística aplicada a educação” e “novas
tecnologias e EAD” e que poderiam ser substituídos por disciplinas como
“fundamentos teóricos e metodologia da linguagem”, “fundamentos teóricos e
metodológicos em educação especial”, pois acredita que essas disciplinas
acarretariam questões mais problematizadoras.
A questão também do tempo de duração do curso se mostra como um
problema, pois de certa forma é aligeirado, apresentando um semestre a
menos do que as IES públicas de nossa cidade que dispõe do referido curso.
Outro problema que foi verificado pela educanda, é que os docentes não dão
conta de mostrar a metodologia do ensino em determinadas disciplinas, como,
“Fundamentos e prática pedagógica no ensino de arte, geográfica e história”,
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pois a mesma observa que o tempo de carga horaria dessas disciplinas é curto,
não tendo a possibilidade de vivenciar tudo que estava no cronograma da
matéria. Portanto, referente ao último problema relatado pela entrevistada,
cabe aos professores reformular seus cronogramas das respectivas disciplinas
para que possam cumprir o que foi estabelecido, para que os discentes não
acabem criando expectativas referente a determinada disciplina e que no
encerramento da mesma, os alunos possam sair satisfeito com o trabalho do
docente.
Sendo assim, depois do que foi exporto pela jovem, o desenho
curricular de seu curso deveria passar por alguma modificação e acredito para
que isso ocorra de forma coerente e benéfico para os alunos, que os mesmos
fossem escutados e perguntados o que poderia mudar no curso para um
melhor aproveitamento, fazendo uma espécie de consulta aos mesmos, para
que fossem exporto o que estava agradando ou não.
E em relação ao tempo de duração do curso, essa situação é bastante
complexa, pois numa Universidade ou faculdade que dispõe para seus alunos
um curso de pedagogia de quatro anos de duração, não conseguem abarcar
tudo que estava previsto no cronograma das disciplinas que compõe o desenho
curricular do mesmo, imagina uma instituição que disponibiliza um curso de
pedagogia em três anos e meio ou menos do que isso. Logo, apresento alguns
questionamentos sobre a determina questão: o que podemos esperar desses
profissionais que saem dessas instituições que tem um tempo menor de
duração do curso? Como essas instituições estão preparando esses sujeitos
para atuarem no mercado de trabalho, já que, trazem disciplinas que não são
do agrado dos alunos? Por que as formações aligeiradas ainda seduzem os
jovens a escolherem IES que apresentam cursos de curta duração?
Esses e outros questionamentos que possam surgir são importante de
serem discutidos, pois, acredito que os sujeitos que escolhem faculdades ou
universidades que apresentam duração do tempo de curso reduzido, terão
dificuldades na busca de emprego em sua respectiva área ou irão
provavelmente disputarem vagas em áreas que necessita apenas a formação
de nível médio ou trabalharão em estabelecimentos de pequeno e/ou médio
porte.
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A terceira posição é referente ao desenho curricular, que se mostra
trabalhoso e condizente com o mercado de trabalho:
É... Assim, antes de eu presta o vestibular, o meu objetivo era passar
no ENEM, porque isso é um sonho antigo de cursar uma faculdade
pública. Eu imaginava um ensino privado numa instituição, numa
faculdade, é assim, totalmente diferente do que eu vivo hoje da
realidade, a questão de cobrança, as disciplinas, o ensino em si, ne?!
E quando eu comecei a cursar, eu percebi que era totalmente
diferente do que eu imaginava, tanto que no primeiro semestre,
minhas notas não foram tão boas, ne?! Porque eu tive aquele
impacto, ne, e só depois no segundo semestre e diante que eu fui ter
aquela adaptação, ne, que eu percebi que realmente eu teria que
esforçar e estudar muito e me dedicar também para poder passar e
eu percebi que... que a gente não deve generalizar, porque existe sim
algumas instituições, ainda existe que facilita a vida do estudante,
ne?! Principalmente os que trabalham, ne, mas aqui não, é.... eles
tratam todos por igual, os professores, tanto que eles mesmo falam
que, que eles mesmo trabalham e estudam, ne?! Então, eles não
podem abri mão pra gente, ne?! Tem que ser tratado por igual. Dessa
forma.... o currículo do curso acredito eu que ta um pouco trabalhoso
e condizente com o mercado de trabalho. Trabalhoso, porque temos
“Organização e Legislação da Educação” e “Comunicação e
Expressão” e para quem ta entrando no curso, ter essas disciplinas é
bem complicado, e de acordo de que vamos encontrar na profissão,
pois temos estudo de tudo que é tipo (risos) (Karina, 6° semestre, IES
x).
.

Para Karina, o objetivo principal era poder passar no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), para poder ingressar no ensino superior numa
Universidade pública, mas acabou não acontecendo e presenciando as
dificuldades de entrar nesse nível de ensino, em especial, público, começou a
pesquisar sobre as IES particulares que pudessem atender seus anseios e o
principal que disponibilizasse no curso a área de pedagogia empresarial, pois
como foi dito a cima, precisava se qualificar para conseguir uma melhor
posição na empresa em que trabalha.
Observamos também que os professores da IES x não aliviavam nas
cobranças sobre os alunos, mesmo os que exerciam outras atividades, sendo
remunerativas ou não. Um fator importante, pois mesmo sem o relato da
entrevistada, é que ainda existem instituições que “aliviam” um pouco a vida do
aluno, pois o pesquisador crê que se a instituição, principalmente particular,
não fizer isso, esses sujeitos podem acabar se evadindo da IES, pois muitos
não vão conseguir conciliar estudo e trabalho. E como há instituições que se
prestam para fazer esse tipo de situação, há de se pensar que visam muito
mais o lucro, do que estar preocupado com a formação desses sujeitos.
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Mas a questão principal visto em sua fala foi referente a grade
curricular de seu curso que seria trabalhoso e condizente com o mercado de
trabalho. Trabalhoso, pois manifesta em sua visão que algumas disciplinas que
compõe o desenho curricular de seu curso são de certa forma, difícil de ser
compreendida. Dessa forma, ver que algumas disciplinas que estão no primeiro
ano de curso poderiam ser realocadas para outros semestres, em razão de ter
a visão de que como os alunos estão saindo do ensino médio, ainda carregam
consigo a mentalidade não tão madura e ter disciplinas como “Organização e
Legislação

da

Educação”,

“Comunicação

e

Expressão”

e

“Aspectos

Socioantropológicos” deixa-os um pouco assustados, podendo chegar a se
perguntarem: será que era isso que esperava desse curso?!
A questão referente ao currículo do curso e dispor de alguns
professores em certas disciplinas que no entendimento de parte da turma são
de difícil compreensão foi uma marca no período de quatro anos de formação
do referido pesquisador, pois logo no primeiro semestre do curso, para alguns
colegas de sala, ter as disciplinas de “Sociologia da Educação” e “História da
Educação”, num primeiro momento não foi bem visto, já que, as professoras
das referidas disciplinas disponibilizavam de textos de pouca compreensão e
métodos de aula, como a participação de todos no debate dos textos propostos
pelas docentes, sendo não visto com bons olhos por grande parte da turma, do
qual, para o investigador, as duas disciplinas foram de grande importância para
sua formação e a abordagem que as referidas professoras apresentavam lhe
possibilitou no aperfeiçoamento da oratória e no desenvolvimento deste
trabalho.
O pesquisador acredita que os pensamentos de Almeida (2012), ainda
estão adequados com a realidade das novas instituições de ensino superior
particular,

pois

as

mesmas

destacam,

de

forma

exacerbada,

a

instrumentalização dos discentes e os condicionam a fornecerem respostas
padronizadas às exigências do mercado através de “receitas de bolo”,
cessando as portas do pensamento crítico e da procura de suas próprias
respostas.
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3.3- A importância para família e amigos à entrada no ensino superior.
Para quem presencia cada momento que antecede o processo seletivo
que os/as jovens fazem para conseguirem entrarem no ensino superior, podem
apresentar as mais variadas formas de expressar seus sentimentos com o êxito
ou não da conquista de uma das vagas numa instituição de ensino superior.
Com isso, as alunas foram indagadas a informar o que correspondia para a sua
família e amigos a sua entrada no ensino superior, mesmo sendo numa
Faculdade e/ou Universidade Particular. Observamos duas questões. A
primeira é referente à questão do desejo realizado e a família:
Bom, o que corresponde?! É hum... (risos) não, eu posso dizer que é
um sonho realizado, não só meu, mas da minha família,
principalmente do meu pai, porque ele sempre fala que ele ta muito
feliz, né, que as filhas dele tão fazendo faculdade, porque o meu pai é
formado em licenciatura em pedagogia. Então ele fala, não, eu tenho
fé em Deus que eu vou ver as minhas filhas formadas, que ele
sempre fala: minha filha não desiste, porque o meu sonho é de ver
você formada, linda no seu grande dia da formatura, muito elegante,
pois uma já se formou, entendeu?! Agora só falta tu. Então quer dizer,
que ele, não só ele, como a minha família como um todo, ta
realizando um sonho deles de ver suas filhas formadas, né?! (Emily,
6° semestre, IES x).

Vemos que num primeiro momento, a entrada no ensino superior,
mesmo sendo numa faculdade ou universidade particular, foi muito bem vista
pelos familiares da entrevistada, pois podemos inferir que seus outros
parentes, (mãe, avós e avôs) não detêm um diploma de algum curso superior,
colocando a responsabilidade na jovem a quase que obrigação de estar nesse
nível de ensino, com isso, realizando seu sonho quando eram jovens, que por
algum obstáculo, como emprego/desemprego, primeiro filho, não conseguiram
concretizar seu desejo.
A entrevistada mencionou que seu pai é formado, em pedagogia.
Sendo que, do restante das entrevistadas, só a Karina relatou que tinha
familiares formados em algum curso superior. Do resto, não foi mencionada a
entrada de nenhum de seus familiares (pais, mães, avós e avôs) no ensino
superior, sendo, público ou privado. Podemos mensurar que os familiares estão
satisfeitos com o investimento que fizeram nas suas respectivas filhas ou
netas. Mas voltando a fala de Emily, ocorrerá um prosseguimento na carreira
docente, evidenciando certa tradição.
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Ainda sobre relato de Emily, podemos notar que essa escolha de certa
forma ocasionou a aproximação de ambos, pois com o convívio que o pai da
acadêmica lhe proporcionava com esse mundo, fez com que sua escolha
também apresentasse certa significação ao seu patriarca.
Esse relato nos direciona aos pensamentos de Nazzari (2006) sobre
capital cultural, visto que, atualmente, constatamos que as instâncias
socializadoras foram modificadas pelo momento das novas tecnologias. A
estrutura familiar e a maior apreensão dos familiares dos sujeitos com o
mercado de trabalho diminuem o tempo de convivência familiar. As instituições
de ensino superior, por sua vez, também privilegiam a preparação dos jovens
para o mundo do trabalho, apoiada na imprescindibilidade de geração de
capital humano. Ambas as agências cuidam em capacitar os jovens para o
mercado, cada vez mais competitivo e altamente excludente, intensificando
antes valores particulares e consumistas que incentivam a constituição do
capital social.
O

jovem

é

considerado

por

Augusto

(2005),

um

ser

em

desenvolvimento, do qual o futuro estar amarrado em um jogo incerto de
fatores. Tal como possível, a família coordena esse jogo, tramando, no
presente, situações que exclusivamente se configurarão no amanhã. Á vista
disso, suas perspectivas, no que se refere ao jovem, se interpõem entre esses
dois largos momentos de consumação pessoal, sem deixar de inculcar no
imaturo uma filosofia prática de vida, cujo contundente essencial é ser alguém.
Percebe-se, desse modo, que as perspectivas de retribuição, mesmo quando
utilizadas nessas condições, não são meramente deslocadas para o futuro.
Apresentam, pelo contrário, a particularidade de reorientar nesses dois planos
temporais, gerando com que, gradativamente, um se resolva no outro.
A segunda questão que aparece nos relatos das jovens é em relação
ao menosprezo por parte de seus entes familiares e amigos por terem
passadas no ensino superior particular. Quatro jovens relataram esse tipo de
acontecimento, mas iremos utilizar apenas dois relatos para exemplificar tal
fato:
Hum... Pra família em si, é... acho que a minha família apoia e
considera como, podemos dizer que é uma vitória, porque apesar do
tabu “que todo mundo entra numa particular”, pois pra mim é tabu,
porque tem muita gente, alguns amigos e até alguns familiares, que
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nos menospreza, pois sendo jovens, eles acham que temos suporte e
possibilidade de entrar numa universidade pública, mas vejo que os
que criticam não conhecem esses estudantes, pois não sabem o diaa-dia dessas pessoas, pois ainda vejo aquele que falam que a gente
“só estuda”. Logo, na minha família inteira eu seria a primeira a se
formar, a ter um diploma de ensino superior então, pra eles é algo
bom, algo memorável, algo plausível. Mas pra mim, eu não vejo como
uma coisa grandiosa, vejo como uma formação qualquer (Tatiana, 6º
semestre, IES y).
Isso era um sonho por parte da família, de ver todos formados e
formadas, dos avós até os netos e netas... Então, quando passei,
mesmo numa particular, teve num primeiro momento um descredito,
porque na família sou a única do ensino superior privado, mas depois
viram o quanto me esforcei também pra ta aqui e me lembro de uma
coisa que a minha mãe sempre nos falava era que queria que a gente
fosse independente e que pra que isso ocorresse tinha que ter um
diploma de ensino superior. Então, eu aguardei quatro anos, pois
passei por um problema sério de saúde e meio que quase
interrompeu esse sonho. E em 2015, eu resolvi tentar novamente
ingressar numa faculdade pública ou privada, muito por causa da
facilidade de acesso que está tendo agora, principalmente nas
faculdades particulares, pois em conversa com familiares, eles diziam
que lá no início da década de 00, que ainda posso dizer década de
00, ne, esse acesso era bem restrito, ne, e as instituições também,
ne, que na época existia poucas instituições, as três públicas e de
particulares só duas eram conhecidas, que era a UNAMA e a
CESUPA. E mesmo que você trabalhasse, o salário que você
ganhava naquela época, não... não te davam permissão de pagar um
curso, ne, e hoje não, hoje tá bem acessível pras pessoas de baixa
renda, que trabalham, que são trabalhadoras e conseguem pagar seu
curso numa instituição particular (Karina, 6°semestre, IES x).

À vista disso, há algumas situações que precisam ser mostradas e
debatidas no trabalho, como, as acadêmicas não dando conta de um primeiro
momento, um certo menosprezo por parte da família e de amigos pelas suas
entradas no ensino superior particular.
A fala da jovem Tatiana, quando a mesma se refere ao tabu de “que
todo mundo entra numa particular” faz-nos perceber que, esse tipo de
colocação é bem recorrente para os sujeitos que entram no ensino superior
particular e mesmo a jovem percebendo, muitos não observam isso como
menosprezo, mas sim, como uma simples brincadeira. Com isso, vemos nesse
trecho da narrativa da Tatiana certo menosprezo por parte das pessoas que
dizem serem seus amigos e até por parte de alguns de seus familiares, pois
acreditam que se a mesma esforçasse um pouco mais, conseguiria passar em
pedagogia numa universidade pública e assim, não estaria pagando um curso
que é, de certa forma, de fácil acesso numa IES pública, visto que como são
jovens, apresentam certos suportes e possibilidades para serem acadêmicos
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de uma universidade de caráter público, mesmo podendo terem estudado o
ensino básico todo numa escola pública.
Porém, sabemos que há sim algumas IES privado-particulares em
nossa cidade de qualidade e profissionais que foram formados nessas
instituições que tem capacidade de atuar de forma competente na profissão
que escolheu exercer, no entanto, existe e sempre ira existir muitas instituições
de fundo de quintal, de pequeno e médio porte fruto da nossa cidade ou
grandes instituições de outras regiões que descolam suas filias para nossa
localidade, que fazem um trabalho educativo de péssima qualidade, não tendo
a capacidade de proporcionar ao sujeito uma visão autônoma, logo, crítica.
No final de sua fala, a jovem considera não ser uma coisa grandiosa a
entrada no ensino superior, mesmo sendo público, mais considera que seja
uma formação qualquer. Portanto, podemos contestar que a pressão que a
jovem sofreu por sua família para adentrar no ensino superior, pode ser um dos
fatores primordial para sua desmotivação em relação a este nível de ensino,
sendo que, é a mesma jovem que tinha um sonho de conseguir entrar no
ensino superior e que pudesse agregar os ensinamentos que iria ter no curso
com as atividades que desenvolve com as crianças da igreja que congrega,
porém, podemos questionar em qual momento esse desejo de adentrar no
ensino superior, partia da mesma ou era somente uma aspiração por parte de
sua família que a acadêmica pudesse ter um futuro e que o ensino superior
poderia lhe proporcionar isso, pois ainda presenciamos relatos por parte de
jovens sobre certas imposições que parte dos seus familiares fazem sobre
seus futuros e a continuação dos estudos é visualizada muitas das vezes como
uma imposição, do qual, alguns não almejam entrar nesse nível de ensino,
querendo conseguir logo um emprego para que possam disfrutarem de sua
moratória social.
Na narrativa de Karina, seus próprios familiares no primeiro momento
deram descredito por sua entrada numa IES de cunho particular, pois era a
única dos que tentaram ingressar nesse nível de ensino que conseguiu
adentrar na educação superior particular. Então, há de perceber que houve
dúvidas sobre a capacidade de sucesso na profissão que a jovem escolheu
para exercer, pois historicamente o curso de pedagogia nas IES públicas de
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nossa cidade apresenta nota acessiva nos vestibulares para quem deseja
ingressar no mesmo.
No decorrer de seu relato, percebeu que, em conversas com seus
familiares, a oportunidade de ingressar numa IES pública ou particular é bem
mais acessível atualmente do que no tempo em que os mesmos prestaram
vestibulares para entrar nesse nível de ensino, já que, a cidade não tinha muita
oferta de instituições de ensino superior, sendo que, haveria três universidades
públicas (UFPA, UEPA e a UFRA) e duas instituições de cunho particular de
renome, no qual seria a UNAMA e o CESUPA. E mesmo que o sujeito, em
especial, da classe trabalhadora, tenha conseguido passar no vestibular
nesses dois estabelecimentos de ensino superior particular, tinha dificuldades
de arcar com os custos do curso.
Essa realidade ainda se encontra bem presente na vida dos sujeitos
que decidem entrar no ensino superior pela via particular, pois os mesmos são
muitas vezes vistos como incapazes ou que escolheram a IES particular pela
questão da facilidade (muitas proporcionam a entrada mais simples para os
mesmos), fazendo juízo de valor nas atitudes dos jovens, não querendo em
nenhum momento saber o que passou pela cabeça desses discentes no
momento da escolha por alguma instituição particular, pois as escolhas desses
indivíduos por instituições de ensino superior deste tipo, em suas visões,
apresentam

alguma

representatividade,

já

que

observam

que

esses

estabelecimentos em algum momento conseguiram atrai-los.
Portanto, há por parte da sociedade o menosprezo em relação aos
sujeitos que estudam em IES particulares, pois acreditam que quem está
nesses estabelecimentos não tiveram capacidade de entrar numa IES pública e
com isso, não são tão capacitados assim e serão profissionais que contribuirão
bem pouco a sociedade, já que, o ensino superior de cunho particular sempre
será visto com olhar de desconfiança, diferentemente das IES de cunho
confessionais, mesmo sendo privadas, conseguem fazer frente as instituições
públicas, em alguns casos, apresentando cursos muito bem avaliados pelos
dispositivos que avaliam esse nível de ensino.
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3.4- Formação para o mercado de trabalho
Para que a preparação para o mercado de trabalho seja exitosa, os
sujeitos precisam dispor de uma IES que possibilite várias vivencias e que faça
de forma competente a relação entre teoria e prática, para que quando esses
sujeitos estiverem nos seus respectivos locais de trabalho, não apresente
tantas dificuldades. Logo, a indagação feita para as discentes do curso de
pedagogia, foi sobre se o curso que escolheram lhes preparavam para atuar de
forma competente no mercado de trabalho, se o curso supria as necessidades
que o mercado atualmente exige dos recém-formados. Foram constatadas
duas questões. A primeira questão visível é relação aos estágios. Dos três
relatos, mostrarei apenas dois para ilustrar tal acontecido:
Às vezes eu penso que sim, as vezes nós somos um pouco
inexperientes, tipo a experiência em Gestão, ... é na escola, nós
fomos aprender como é que a coordenadora se comporta né, como é,
o que que ela faz, ai nós fomos pra uma escola pública, foi muito
difícil identificar qual é a maior ação dela, porque, porque não tem
muito o que fazer lá, ... é... até nos perguntamos: mais o que a
senhora faz exatamente?, ela falou de forma irônica que é só vê os
alunos chegando na sala dela e ela tem que ver em qual turma ele se
encaixa, e fica falando, os alunos vão lá perguntar se o professor já
chegou, e se não tiver, mandamos algum estagiário lá. Então, eu
acho que falta mais um pouco mesmo mudar, talvez da ... é talvez o
problema esteja na escola mesmo, na escola pública né, da direção,
de um patamar que tá acima da coordenação né!? Que um
coordenador que vai pra coordenação, e não vai só informar pros
alunos o que que os alunos é ... qual sala os alunos têm que ir, se
tiver uma desavença, mediar, eu acho que não só isso. Tudo que a
gente estuda poderia trabalhar um pouco para que de certa forma
não sejamos que nem esses profissionais (Thalita, 6º semestre, IES
y).
O curso prepara sim, não vejo nenhum curso que está à disposição
do público que não faça isso, pelo menos minimamente, mas
depende também do aluno e dos nossos estágios, porque assim, a
gente tem a parte teórica muito boa, vemos vários autores, como
Vygotsky, Freud, essa área da psicologia de como atuar com as
crianças, a psicologia do desenvolvimento, fundamentos da
educação, essas disciplinas ai, então é muito bom nossa matriz
curricular, muito esclarecedora, só que infelizmente quando a gente
vai pros estágios, na prática é totalmente diferente, por mais que a
gente queira fazer o certo, mas infelizmente não acontece, pois as
pessoas estão errado, certo ne?! Certas vezes por mais que a gente
queira fazer o certo, mas eles estão fazendo e só a gente não tem
como mudar, entendeu?! Por exemplo, as atitudes dos professores,
dos auxiliares que a gente sabe que não é certo fazer, mas que eles
estão fazendo, só que a gente como estagiário não podemos dizer
não faz. O que a gente pode fazer é de depois de formado tentar ser
diferente, um professor diferente, pra que eles vendo a mudança na
gente, que eles comecem um pouco a se conscientizar (Emily, 6°
semestre, IES x).
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As entrevistadas de certa forma responderam que as instituições de
ensino superior ao qual estudam lhe proporcionam uma aprendizagem
significativa e assim, poderão atuar de forma capacitada no mercado de
trabalho, em qualquer área em que forem designadas a desenvolverem seus
afazeres. Porém, no decorrer dos relatos das acadêmicas, vamos percebendo
que suas vivencias nos seus locais de estágios foram difíceis e assim,
constatamos certa instabilidade nas suas afirmações.
Para as duas discentes da IES y (Thalita e Eduarda) – porém, só irá
ser mostrado o relato da Thalita - e uma da IES x (Emily), mostra-nos que, os
professores cobram bastantes de seus alunos, fazendo cair, em parte, por
terra, o mito de algumas pessoas que estão de fora desse universo de
faculdades e universidade particulares que acreditavam que fosse mais
tranquila o processo de cobrança por resultados da parte dos docentes sobre
os discentes. Mas, mesmo considerando que a instituição prepara para o
mercado de trabalho, as duas alunas da IES y e uma da IES x apresentam uma
divergência de pensamentos sobre como se efetiva essa preparação. E o mais
interessante, é que as jovens estão no mesmo semestre e duas são da mesma
instituição (IES y).
Logo no começo de seu relato, Thalita não soube ao certo dizer se a
IES em que estuda efetivava esse preparo, em razão de, a mesma dizer-me
que: “Às vezes eu penso que sim [...]”. Contudo, em seguida, responde o
porquê da indecisão, já que se vê ainda inexperiente, relatando que estagiou
na gestão de uma determinada escola pública do centro de Belém e com isso,
sentiu certa dificuldade em desenvolver suas atividades relacionadas ao seu
local de trabalho, pois como foi mostrado no seu discurso, chegou a indagar a
coordenadora da escola qual era a função da mesma, o que a coordenadora
fazia exatamente. A profissional chegou a respondê-la de forma ríspida, que
estava lá unicamente para observar os alunos chegando à sala de aula ou
quais os estagiários iam para sala de aula na ausência dos professores.
Dessarte, acredito que a experiência que a jovem desfrutou numa
determinada escola, pouco contribuiu para sua formação, já que, a profissional
que atua na área da coordenação da instituição, não demonstrava menor
interesse de mostrar para a jovem e para o grupo de estudantes que estavam
trabalhando voluntariamente na instituição, qual seria o verdadeiro papel desse
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profissional. Portanto, as pessoas que estão nesses espaços públicos ou
privados de educação formal e informal, poderiam em conjunto com a
instituição de ensino superior proporcionar uma experiência de certa forma
prazerosa e de qualidade para esses futuros profissionais, pois as escolas e as
instituições não formais, que tem parcerias com as IES públicas ou
particulares, mas, em especial, com a IES y, não estão propiciando para os
sujeitos do curso de pedagogia, o processo de formação satisfatório, chegando
a supor que muitos se sintam desmotivados e quando adentrarem em escolas,
poderão reproduzir as mesmas atitudes dos profissionais dos referidos locais
de estágios.
Já a narrativa de Emily, não crê que os cursos que estão à disposição
do público que deseja entrar no ensino superior não façam isso, nem que seja
minimamente a preparação para o mercado de trabalho. Todavia, a
responsabilidade do sujeito em se tornar no futuro um bom ou mal profissional
não recai somente na instituição, mas que o discente possa correr atrás dos
conhecimentos que são necessários para ter o mínimo de capacidade para
exercer algum cargo, pois alguns alunos quando chegam nos locais de
estágios, sentem muitas dificuldades em desenvolver suas ações, seja por eles
mesmos ou pela colocação de dificuldades que os profissionais dos
estabelecimentos que recebem esses alunos impõem para efetivação das suas
práticas. Sendo assim, para que as dificuldades encontradas nos estágios não
venham se tornarem obstáculos no momento em que forem atuarem como
profissionais recém-formados, acredito que a instituição deveria sempre
continuar disponibilizando para os seus alunos uma estrutura, tanto física
quanto material e de profissionais de qualidade que possam sempre suprir
todas as necessidades dos acadêmicos e dispor de parcerias com instituições
escolares e/ou não escolares que de fato desejem que esses sujeitos
coloquem em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.
Numa análise mais minuciosa de sua narrativa, podemos perceber que
no relato de sua prática em uma determinada escola, mostrou-se capacitada
demais, apresentando uma visão de superioridade em relação ao trabalho
desenvolvido pelos profissionais que constituía a escola, expondo um olhar de
menosprezo sobre as atitudes que os profissionais da instituição tomavam em
relação ao algum problema. Do qual, não tomava nenhuma atitude sobre

103
gestos considerados errados em sua visão, já que, colocava-se em uma
situação desfavorável, no qual, tinha a percepção que como era estagiaria, não
poderia interferir nas atitudes dos professores e coordenadores da escola.
Dessa forma, mesmo que os professores da determinada escola não
conseguissem desenvolver um bom trabalho, o que leva uma jovem de uma
IES particular a ter esse tipo de atitude ou considerar que seus métodos de
ensino ou de resoluções de problemas que a escola poderia enfrentar são
melhores do que dos profissionais da instituição?
Além de tudo o que foi exposto em relação a esta pergunta,
observamos que a formação universitária é, especialmente, coeficiente de
consolidação do curso social já percorrido. Para Almeida e Novo (2012), a
formação de nível superior em IES particulares acaba refletindo menos uma
chance inédita de elevação na proporção social do que um prêmio que
corrobora e regulariza o êxito de novas posições. A educação universitária
unicamente garante uma trajetória social já consolidada e para firmar-se como
aparelho de realização pessoal e como mecanismo de afirmação pessoal não
prescinde – pelo contrário, ordena – de condições socioeconômicas estáveis e
consolidadas.
Portanto, para muitos jovens, o fim de um curso universitário constitui a
promessa de uma nova fase de vida, caracterizado pelo início do exercício da
ocupação selecionada. Teixeira (2004) acredita que, uma das principais
dificuldades com os quais os recém-formados se deparam é o obstáculo de
entrar no mundo do trabalho de suas profissões. A aquisição de um lugar no
mercado não depende somente de um certificado, mas ainda de atributos
pessoais, capacidades peculiares, redes de relações e competência de ajustarse a diferentes demandas de trabalho.
A segunda questão é referente à formação dos professores, sendo
que, os mesmos, na visão das entrevistadas, apresentam em sua grande
maioria títulos de Mestres ou Doutores:
Sim... tipo, os professores tem mestrado e doutorado e com isso,
cobram bastante, não é por que é particular que as coisas são mais
tranquilas, acredito que sejam um pouco mais pesados, pois aqui os
professores passam bastante coisas, pra ocê ter ideia, tivemos um
semestre que os professores só passaram atividades de seminários
voltados para realidade que vamos encontrar em escolas ou em outro
ambiente pra nos avaliar e com isso muita gente se deu mal, pois os
professores pegam pesado e as provas que temos foram só pra
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recuperar quem não atingiu a média pra passar pro outro semestre..
Então, assim na parte teórica, eles cobram muito, e com isso,
acredito claro, eu, que os que estão estagiando, tão colocando nos
seus respectivos trabalhos, seus conhecimentos para um melhor
desenvolvimento profissional. Eu falo por mim. Eu consigo fazer um
bom trabalho no local que estou estagiando, eu tenho consciência
disso. Então, eles preparam sim de forma competente. (Tatiana, 6º
semestre, IES y).
Sim, com certeza, porque começando pela equipe de professores
aqui que são bastante capacitado, ne, na área da docência. Têm
professores que tem título de mestrado, doutorado, pós doutorado,
então, eles exigem muito sim da gente, pra gente poder se um
profissional capacitado no mercado de trabalho. E ainda bem, ne?!
Pois ia ficar muito frustrada com essa instituição, que cheguei a fazer
uma pesquisa, procurei tudo sobre a mesma, e quando chega na
hora, de estudar aqui, não ser aquilo que a gente pensou, pô seria
um grande baque, pois já não entrei numa pública, e quando eu entro
no ensino superior particular, a instituição não tem a capacidade de te
preparar pro mercado de trabalho?! Ai é de se lamentar muito. Mas
graças a Deus, com o decorrer do curso, vi que aqui ele são bem
competentes, preparam de verdade a pessoa pra tá de forma bem
competente no mercado, porque assim... a gente tá levando o nome
da instituição, então se a gente não faz uma coisa legal, a
credibilidade da gente e da faculdade vai pro ralo, sendo que seria
difícil uma empresa ou uma escola contratar alguém daqui, pois vão
sempre pensar que não somos capacitados o suficiente pra ta
trabalhando em determinada empresa (Karina, 6° semestre, IES x).

A acadêmica Tatiana apresenta-nos em seu relato, que num
determinado semestre, sua turma pegou professores que exclusivamente
passaram seminários para os avaliarem, já que, as poucas provas que a turma
teve, foram para aqueles que não conseguiram atingir a média nas disciplinas.
Com isso, podemos constatar que, houve certa insatisfação por parte da
entrevistada de ter tido somente atividades avaliativas com a utilização de
seminários por parte dos professores, do qual, é possível inferir que acadêmica
tenha ficado em recuperação em alguma(s) disciplina(s). Apresentando uma
disposição melhor se fosse passado por parte dos docentes, provas.
Essa situação, de não se agradar muito com os métodos avaliativos
que alguns professores possuem, não vem ser exclusividade da aluna. Uma
sala de pedagogia ou de qualquer outro curso, que apresenta na sua
conjuntura os mais variados tipos de sujeitos, que têm dos mais diversos
gostos, fazem com que os sujeitos se familiarizem com um ou outro tipo de
método de ensino, disciplinas e avaliações.
Portanto, podemos ver nesse relato que os métodos de trabalho de
alguns professores dessa instituição possam ser que estejam se modificando,
em especial, na forma de como avaliar o aluno.
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Podemos avistar também que, os docentes da IES y levam em
consideração o processo continuo de produção do conhecimento por parte dos
sujeitos, levando em pouca consideração uma ótima performance na prova que
são submetidos, dando a entender que são avaliados constantemente. Porém,
presenciamos ainda alunos que precisam da prova como método avaliativo
para se sentirem bem e assim terem êxito nas disciplinas. Mas, nem tudo são
maravilhas, pois sabemos que ainda tem e sempre existirá instituições, não só
em Belém, mas em todo o país, que apresentem professores que avaliam seus
alunos com a utilização unicamente da prova.
A partir disso, podemos questionar que tipos de questões e
ensinamentos são repassados para os sujeitos que estudam nessas IES? Será
que os assuntos que são ministrados em sala de aula fazem com que esses
acadêmicos reflitam seu papel na sociedade que passa por um processo de
transformação? Estará essas instituições, que primam pelas avaliações
quantitativas

(provas),

fazerem

com

que

esses

futuros

profissionais

compreendem a importância do pedagogo nas instancias de educação formal e
informal ou estão formando profissionais de capacidade duvidosa, que vão
dispor de um simples diploma e se encontraram num grande bolsão de
profissionais

que

tem

pouco

ou

quase

nada

a

contribuir

para

o

desenvolvimento de nossa sociedade?
França (2009) apresenta uma visão diferente da entrevistada, já que,
observa que os docentes que dão aulas em estabelecimentos particulares, a
realidade que vivenciam é caracterizada pela incerteza dos acordos
temporários; ocorrem certas represálias, como a diminuição de disciplinas para
punir “maus comportamentos”, o que acarreta em redução de salário; a
sujeição ao poder do “cliente”- no ambiente acadêmico ainda se registra a
máxima: o cliente tem sempre razão -; a diminuição da autonomia na
demonstração de suas opiniões; além de indiscretas cobranças, como a
modificação da figura do professor em um tipo de “animador de auditório” nas
salas com número exagerado de alunos e tendo a obrigação de tornar o seu
ensino sedutor, o que significa ser de simples apreensão e em acordo mútuo
com as reivindicações do mercado.
Para Karina, da IES x, a universidade em que está estudando, viabiliza
essa preparação para o mercado de trabalho, pois os estudantes visualizam
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que os professores do curso são na maioria mestre e/ou doutores, então,
acreditam que os mesmos possuem as melhores e maiores referências de
como se portar nos ambientes de educação formal ou informal.
No relato de Karina, os professores exigem bastante dos discentes,
não os deixando numa zona de conforto, sempre os instigando a procurarem
por autonomia, dando a percepção que para serem grandes profissionais,
devem estar sempre estudando e se atualizando sobre os assuntos que estão
em debate em nossa sociedade. Consequentemente, nesse primeiro momento,
a discente visualiza a qualidade da equipe de docentes, percebendo que o
quadro de professores da instituição em que estuda dispõe de sujeitos com
mestrado e doutorado, sendo que, é o mínimo que uma universidade poderia
dispor para os seus alunos, já que, para dispor do título de universidade, esses
estabelecimentos de ensino têm que apresentar 40% do quadro de docentes
com título de mestre ou doutor.
À vista disso, a acadêmica considera que isso seja de suma
importância, pois das entrevistadas, é uma das duas alunas que relataram que
fizeram uma pesquisa sobre o curso e a instituição que poderia ingressar. Além
disso, percebi certa aflição por parte da jovem sobre a preparação para o
mercado de trabalho pela IES x, posto que, seria uma grande calamidade ou
decepção se a instituição que a acadêmica escolheu para cursar o curso que
tanto desejou, deixasse a desejar em relação a esse quesito, de prepara-la
para o mercado de trabalho. No entanto, com o decorrer do curso, começou a
confiar nos ensinamentos que a instituição estava lhe repassando, pois fez
uma relação de que se a mesma não tivesse essa capacidade de lhe preparar
para assumir algum cargo em certo estabelecimento de educação formal ou
informal, os donos desses estabelecimentos não iram contratar sujeitos que
fossem da referida universidade, pois acreditariam que a IES não teria a
competência de proporcionar ao seu alunado os conhecimentos que o mercado
demanda.
Na análise de sua fala, observei que sua visão não estar direcionada
para ser uma pessoa com a capacidade de criticidade plausível, mas observa o
que a instituição lhe pode oferecer: a possibilidade de se sobressair na disputa
de um lugar melhor na empresa onde trabalha. Pois, possa ser que os outros
sujeitos que compõem o setor que a mesma atua, apresente só a formação de
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ensino médio ou esteja numa faculdade particular de pouco prestigio, podendo
ser presencial ou à distância.
No referido relato, podemos trazer a discussão Almeida (2012), pois o
mesmo visualiza que algumas instituições de ensino superior de nosso país,
apresenta para seu alunado, uma educação do tipo “bancária”. Onde os
discentes são recipientes que passam ser “enchidos” por seus tutores, isto é,
os docentes dessas instituições assumem o papel de narrador (que podem
serem sujeitos recém formados pela mesma ou apresentarem uma
especialização em seu currículo), e os alunos de objetos ouvintes. E mais, a
vivência, nesta noção, é encarada como algo parado, quando não se fala em
algo, inteiramente, fora da realidade na qual os alunos estão inseridos. Alguns
educadores atribuíssem em uma posição de seres que detém todo o
conhecimento e consideram que os alunos nada sabem. Nessa forma de
concepção de educação, a compreensão crítica é relativamente deixada de
lado, visto que, o objetivo é propriamente desenvolver sujeitos pequenos e não
progressistas, que acatem tal cenário, e uma vez acomodados, colaborem na
perpetuação deste padrão que serve, no fundo, à perpetuação do poder das
classes mais abastadas.
3.5- Motivos para escolher uma IES particular
Em tempos atrás, pesquisas que se referiam a escolha dos jovens
sobre sua preferência em relação a entrar em uma universidade pública ou
faculdade

particular,

eram

quase

que

inevitáveis

suas

escolhas

se

direcionarem as IES públicas, mas quando não conseguiam atingir esse
objetivo, recorriam as IES particulares. Porém, nos últimos anos, não há tanta
preferência por estar numa IES públicas, sendo que, sua primeira opção acaba
sendo por uma faculdade ou universidade de cunho particular. Portanto,
indagamos a seguinte questão: quais foram os motivos para a escolha de uma
IES particular, por parte das jovens. Apresentamos duas questões que fizeram
com que essas discentes escolhessem essas IES. A primeira questão foi
referente a não conseguirem entrarem no ensino superior público. Das quatro
respostas, irei apresentar três:
A gente, vestibulandos, sempre temos a primeira opção o ensino
superior público, as universidades públicas de nossa cidade ou
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universidades que sejam em cidades próximas da onde nós
moramos. E o motivo pra ta aqui, foi por que primeiro tinha que entrar
no ensino superior depois de ter fracassado a entrada numa
universidade pública e não dava mais pra ficar em cursinho, passar
três ou quatro anos tentando uma pública. Ai então, eu fui logo pra
uma privada, que não precisa ter uma nota espetacular pra ta aqui.
Então é isso (Thalita, 6° semestre, IES y).
Na verdade, eu tentei as públicas por dois anos e eu não conseguir, e
não conseguir, por acontecer várias coisas, do tipo de ficar doente
por um bom tempo e com isso não poder acompanhar as aulas e
desta forma, não ter tirado uma boa nota pra conseguir ingressar no
ensino superior público. E portanto, eu parei pra analisar, tipo tempo,
colocando greve e todas essas situações e com isso, achei melhor,
pela questão de tempo, de organização, de vários fatores, a privada,
pois quero logo sair daqui e entrar no mercado de trabalho e não ficar
esperando a boa vontade de alguns pra terminar a greve, pra que
assim eu possa me formar (Tatiana, 6° semestre IES y).
Porque eu escolhi na particular? Eu tentei fazer na UEPA e na UFPA,
né, só que eu não passei, ai eu não queria desapontar a minha
família, por que poxa, eles investiram muito em mim e na minha irmã
e só ela que passou e ainda numa pública, ai eu... surgiu uma
oportunidade de emprego no outro ano e com isso, surgiu a
oportunidade de fazer na particular, ai como eu tava trabalhando eu
pude pagar, que é um preço acessível também, e ai eu comecei a
fazer, e eu sempre tive vontade de fazer na IES x também, porque
não deixava a desejar em nada em referente as públicas e sempre
quando eu ouvia falar, eu não, eu quero entrar nessa universidade e
graças a Deus eu conseguir. Então, os motivos que me levaram a ta
aqui, é que aqui tem ótimos professores, uma grade curricular muito
boa, os meus amigos, é claro (risos) e ainda ta numa instituição
referência na cidade e que te dá todo o suporte de te fazer um grande
profissional, não me arrependo de tá aqui, é muito bom ta aqui (Emily,
6° semestre IES x).

Três discentes da IES y – Thalita, Eduarda e Tatiana - e uma da
instituição x – Emily -, no primeiro momento, falaram que quando prestaram o
processo seletivo nacional, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
escolheram cursos em universidades públicas e que tentaram ingressar em
uma instituição de ensino superior público por dois, três anos. Mas como não
tiveram êxito no tal proposito, voltaram suas atenções para as faculdades e
universidades particulares de nossa cidade.
Para Thalita, o principal motivo para ingressar na IES em que estuda
foi por não conseguir de fato ingressar numa universidade pública e viu que
não dava para passar muito tempo tentando ingressar numa. Porém, vemos
que esse fato é uma realidade que vamos presenciar sempre nas pesquisas
que se referirem ao desejo dos jovens de entrar no ensino superior, do qual, a
maioria dos relatos, terá a primeira opção de IES, as públicas. Todavia, a
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mesma observou que não precisava ter uma nota muito alta no vestibular para
estar em qualquer outra IES particular/mercantil da cidade.
Esse tipo de questão é muito presente nos processos seletivos das IES
particulares de nossa cidade e porque não em todo o Brasil, pois para
adentrarem nos cursos de algumas instituições, o candidato não precisa ter
uma nota espetacular seja no vestibular da instituição ou pelo Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), fazendo analisarmos que esses estabelecimentos de
ensino observam o aluno como um simples cliente em potencial, posto que,
essas instituições fazem de tudo para seduzirem, até mesmo aceitando alunos
com notas bem abaixo no Exame Nacional do Ensino Médio em suas
instalações. Portanto, essa situação não assusta o pesquisador, pois se
tratando de alguns donos de IES particulares de nosso país, em especial, de
nossa cidade, o nível de exigência para adentrar nesses estabelecimentos é
baixíssimo, vendo o pré-vestibulando como um potencial pagador.
A disputa pela entrada no ensino superior público é evidenciado nos
estudos de Augusto (2005), pois a mesma observa que na medida em que os
alunos oriundos de camadas sociais menos privilegiadas tendem a se
formarem

em

escolas

públicas

no

ensino

básico

irão

quase

que

majoritariamente, dirigirem-se as instituições particulares de ensino superior, e,
por outro lado, os estudantes provenientes de camadas sociais mais abastadas
tendem, em sua maior parte, a se formarem em escolas particulares no ensino
básico e estar numa universidade pública. Dessa maneira, fica evidente que as
condições de disputa são mais complicadas e acirradas para os primeiros para
conseguirem entrar no ensino superior público.
Para Tatiana, o seu não êxito em relação à entrada no ensino superior
público, muito se deu por problemas de saúde que teve ao decorrer de dois
anos, causando com que a mesma perdesse aulas relevantes. Faz uma análise
em relação as greves que poderia enfrentar se estivesse numa IES pública e
consequentemente atrasaria a sua formação. Dessa maneira, observou que
seria mais em conta entrar numa faculdade particular, relacionando a questão
de tempo de duração do curso, organização da instituição e poder logo sair da
faculdade e ser inserida no mercado de trabalho.
Essas questões levantadas pela discente foi um dos fatores, que na
contemplação do pesquisador, seduziram a jovem a entrar numa IES particular,
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pois como no olhar de muitos que entram pela via particular nesse nível de
ensino, visam não passar muito tempo na instituição para serem logo inseridos
no mercado de trabalho. Mas não é apenas esses motivos que a jovem
apresentou que muitos recorrem para o ensino superior particular, a questão
financeira também acaba pesando no momento da escolha, fazendo com que
muitos acabem escolhendo IES com custos acessíveis, como resultado, esses
estabelecimentos serão constituídos, hegemonicamente, por sujeitos da classe
trabalhadora. Porém, sabemos que essas instituições de custo acessível, não
terão a competência de promover um ensino desejável, a fim de apaziguar
certas dificuldades que os sujeitos tiveram no período do ensino básico e que
levarão para o ensino superior.
A questão referente a doença, não aparece como um dos fatores
primordiais para a não entrada no ensino superior público. Mas os problemas
que mais se destacam seriam as dificuldades na trajetória no ensino básico, a
falta de capital cultural, entre outros.
E para Emily, da IES x, a escolha pela universidade deram-se,
primeiramente, por não ter passado no vestibular para entrar numa
universidade pública. Mas no decorrer de sua fala, apresenta outros motivos
para ter escolhido estudar na IES atual, como, a indicação de amigos que
estudam ou estudaram na IES x e também por não querer desapontar sua
família. Com isso, essas três questões foram relevantes para a escolha da
instituição e prosseguimento de seus estudos, pois em relação a sua família, a
questão de não desaponta-los soou mais forte do que em relação as suas
escolhas. As indicações que seus amigos fizeram sobre a referida IES foram
de formas positivas, devendo ter falado para a discente que o estabelecimento
está entre as melhores IES do Estado, sendo públicas ou privado/mercantis,
apresentando uma superestrutura tanto física quanto de pessoal e de material,
mostrando a grade curricular do curso com disciplinas que são essenciais para
formar um profissional capaz de atuar de forma responsável no seu trabalho.
Todavia, em seu relato, a acadêmica faz uma interpretação de que a
sua instituição é a melhor do Estado do tipo panfletário, reproduzindo o
discurso de seus amigos e dos donos da instituição. Mesmo discursando que
na instituição em que estuda dispõem de professores qualificados, entre outros
fatos, os últimos, na maioria dos casos, são tantos de IES públicas quanto das
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IES particulares, não apresentando grande diferença na forma de exporem
seus conteúdos, sendo que, estes profissionais podem apresentar uma pegada
mais leve sobre como trabalhar seus conteúdos com esses alunos das IES
particulares, pois alguns são estudantes-trabalhadores, tendo uma relação de
consumidores desse serviço.
Podemos perceber em Pessoa (2013) que, o não êxito na entrada
numa universidade pública faz com as jovens recorram ao ensino superior
particular. E essas instituições seduzem os pré-candidatos com a oferta de
receber recursos tecnológicos na hora da sua matrícula. Conseguem o
abatimento parcial ou total da sua matrícula e descontos nas mensalidades,
podendo até fazer suas provas em dia marcado, no dia da escolha do
candidato.
Ao fazermos a análise da não entrada de sujeitos da classe
trabalhadora no ensino superior público, entendemos que, como não houve de
forma significativa a expansão desse nível de ensino pelo antigo e
principalmente pelo atual Governo Federal, acontece o movimento da
valorização das instituições de ensino superior particular. Queiroz (2015)
pressupõe que esse processo só tende a aumentar, em razão de estarmos
cada vez mais observando sujeitos querendo estar dentro de uma
universidade, sendo público ou privado. E com número de vagas em
universidades públicas ainda não atendendo uma parte significativa da
população, fica para o setor privado, por meios de alguns dispositivos para o
ingresso nesse nível de ensino, recolher parte desses alunos que querem ter
acesso ao ensino superior e assim ter uma perspectiva de conseguir melhores
condições de trabalho e salário.
Todavia, analisam que suas escolhas de entrar numa faculdade e/ou
universidade particular, de certa forma, foram bem aceitas. Notaram que não
dava para passar tanto tempo num cursinho, muito por causa da pressão por
parte da família, numa relação de “ou passa numa universidade ou vai arranjar
um emprego!” Muito comum para os sujeitos que são provenientes da camada
popular de nossa sociedade.
A segunda questão é referente à pesquisa sobre a instituição de ensino
superior no Exame Nacional Desempenho de Estudantes:
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O motivo que eu tive foi por referências que aqui é o melhor curso de
pedagogia em Belém, é aqui, o da IES x. Eu fiz uma pesquisa antes,
vim na instituição e tal e aqui, pelo ENADE, pelas notas do ENADE,
aqui é o melhor curso que tem de pedagogia é aqui, por ser uma
instituição privada, aqui é o melhor curso que tem, de formação de
professores é aqui na IES x (Karina, 6° semestre IES x).

Para Karina, da IES x, o desejo de entrar num estabelecimento de
ensino superior particular, foi despertado por um processo de pesquisa, sendo
o principal motivo para a escolha da IES em que estuda atualmente.
Para a acadêmica, acredito que, depois de não ter conseguido entrar
no ensino superior público, acabou realizando uma pesquisa sobre as
instituições privadas e/ou particulares que ofereciam o melhor curso de
pedagogia e que disponibilizasse uma pratica na pedagogia empresarial. Essa
pesquisa se deu com idas as instituições da cidade e pelo Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE) e observou que a instituição em que
estuda atualmente possuía as melhores notas no exame.
Esse fato pouco se vê, pois na maioria dos casos, os pré-universitários
não tem essa preocupação de pesquisarem sobre as instituições particulares,
no máximo a pesquisa é feita em relação a valores da mensalidade do curso,
não que isso seja importante, mas as instituições são muito mais do que isto,
porque se for exclusivamente pesquisar o quanto será pago durante todo o
curso, temos a clareza que as novas instituições que estão surgindo em nossa
cidade ou as que são de outras regiões do país e vem para nosso município
apresentam em seus comerciais, mensalidades acessíveis para todos e com
isso, podemos inferir serias dúvidas na qualidade de ensino proporcionado por
essas instituições particulares, pois podem apresentar um quadro de
professores com mínima formação, infraestrutura física e de material de baixa
qualidade, entre outros fatores.
Para entendermos a avalição do ENADE, Acioli (2015) nos explica que,
a avaliação dá-se com a identificação de como o trabalho está sendo
desenvolvido pela instituição, em relação, ao quadro de professores, do
técnico-administrativo, dos projetos pedagógicos de qualidade, além claro, de
uma infraestrutura de qualidade para que possa receber estes sujeitos e com
isso, possam desenvolverem seus respectivos papéis.
Assim sendo, além de ir pelas referencias que lhe foram ditas,
pesquisou sobre a determinada IES e viu que no ENADE, que avalia a
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qualidade dos cursos e o rendimento de seus alunos em relação aos conteúdos
programáticos,

suas

habilidades

e

competências

apresentavam

notas

satisfatórias e dessa maneira, considerou que a instituição estava ofertando o
melhor curso de pedagogia da cidade. Se no referido exame, a universidade
particular da acadêmica apresentou resultados expressivos, como encontrasse
o tal curso nas instâncias de educação superior públicas de nossa cidade?
Visto que, até pouco tempo, a universidade em que o pesquisador estudou,
detinha o melhor curso de pedagogia entre as IES da cidade.
Verhine (2006) faz um comparativo sobre o antigo modelo de avalição Exame Nacional de Cursos – ENC, mais conhecido como Provão e o ENADE.
O mesmo considerou que o Provão conservou o foco na noção profissional
intrínseco, previsto em alunos concluintes. No caso do ENADE, formação geral
e elemento específico constituem duas dimensões diferentes da prova e são
avaliados separadamente. Porém, observou que, o ENADE esteja passando o
mesmo teste a alunos que estavam entrando nos cursos e aos concluintes,
sendo que, as questões colocadas precisariam cobrir os distintos estágios (ou
níveis) de aprendizagem esperados na trajetória do curso.
Logo, a garantia mínima de condições do ensino precisa ser
comprovada por meio da adesão dos acadêmicos também nos sistemas
avaliativos intra e extra institucional. França (2009), fala-nos que, da mesma
maneira que a IES pública o docente também é avaliado, porém o que parece
levar-se em conta é especialmente o nível de interação desse professor com os
alunos da instituição, consequentemente ele necessita garantir instrução,
aprovação nos sistemas avaliativos e, além disso, encantar os alunos no
sentido de estabelecer uma conexão emocional, afetivo entre o “cliente-aluno”
e o “professor-instituição”.
3.6- Aumento no número de faculdades e universidade particulares
O aumento no número de IES de cunho particular é uma evidência
desde o período da chegada da Família Real Portuguesa ao país, mas que se
tornou visível na época do regime militar, impulsionado pelo caso dos
“excedentes”. No entanto, com a chegada do novo século, o processo de
crescimento se acentuou, não ficando mais restrito as regiões sul e sudeste do
país, mas ocorrendo certa expansão em outras regiões, como a região norte.
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Todavia, mesmo com o processo de expansão, observamos que nessa região
do país, o número de instituições de ensino superior ainda é inexpressivo. Com
isso, os grandes empresários percebem a oportunidade de lucrar com seus
estabelecimentos de ensino nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Por
conseguinte, a pergunta era para saber como as estudantes viam o aumento
no número de faculdades e universidades particulares em detrimento das IES
públicas. Visualizamos quatro questões. A primeira é o crescimento da
oportunidade de novos sujeitos adentrarem nesse nível de ensino:
Eu acho que muitas vezes é... é bom porque ... a educação é o
caminho né!? E... se vai crescendo essa porcentagem, é de
Faculdades Particulares...vai dando oportunidades pra mais pessoas
né, e também os financiamentos ajudam pra quem pode não pagar e
tem a possiblidade de pagar depois de dois anos, e pra quem se
esforça também né, que não consegue passar em uma pública, tenta
dois anos, e precisa tá cursando, precisa ter o curso superior né!?
(Thalita, 6° semestre IES y).
Como eu vejo?! Eu acho importante também, porque a pública... hum,
ultimamente não tá sendo para todos, né. Ai a maioria das pessoas
estão optando pela particular, ne, até mesmo pela questão da
facilidade, né, que agora tem o FIES, o PROUNI, que antigamente
era mais difícil, né, agora não (Eduarda, 6° semestre IES y).

Referente às percepções sobre o aumento no número de IES
particulares, Thalita e Eduarda, da IES y, observaram que foi de grande
importância, pois possibilitou a entrada de mais sujeitos que quisessem
qualificar-se para prosseguirem nos seus respectivos trabalhos ou tentarem
almejar algo melhor.
Nos relatos das entrevistadas, um ponto tocado foi que com o aumento
no número de instituições, acabou aparecendo o processo de financiamento no
valor das mensalidades dos cursos, para que de fato as pessoas pudessem
ingressar no ensino superior. Desta maneira, podemos ver que cada uma delas
colocou os seus pontos de vista para que esse aumento seja de certa forma
benéfica para a sociedade.
Thalita acredita que esse aumento é interessante, porque considera
que a educação seja o caminho, dando oportunidade para mais pessoas se
qualificarem. Caminho esse que pode ser para o sucesso em seu trabalho,
aumento do seu vencimento salarial ou desenvolvimento da criticidade do
sujeito, mas quando se refere às instituições de ensino superior particular as
duas primeiras suposições são as que mais se destacam, pois esses
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estabelecimentos não têm tanta responsabilidade de formar sujeitos críticos,
além do mais, os sujeitos que escolhem esse tipo de instituição, na maioria das
vezes, não estão lá para se desenvolverem criticamente, mas sim para
aprender uma profissão.
Todavia, também há nesses estabelecimentos sujeitos que desejam
ser mais do que um simples profissional, porém, para concretizar isso, teriam
que participar de outras atividades, como entrar em grupos de pesquisas,
sendo que, as IES particulares não apresentam essa possibilidade aos seus
alunos, logo, teriam que se dirigir as instituições de ensino superior públicas ou
estarem em Universidade particulares, pois mesmo que não seja tão efetivo, as
mesmas possuem o tripé ensino-pesquisa-extensão.
Logo, considerar que a educação é o caminho para uma mudança da
realidade de qualquer sujeito, é relativamente verdadeiro, pois além de
proporcionar acesso ao ensino superior, temos que melhorar as condições de
vida da população menos privilegiada. Mas, será que a educação que o ensino
superior particular estar repassando para seus alunos é de qualidade, ao ponto
de mudar a realidade do indivíduo, principalmente os que estão inseridos em
cursos que são formados majoritariamente por sujeitos da classe baixa de
nossa sociedade?
Acredito que os donos dessas instituições estão preocupados com
ensinamentos que são repassados para esses sujeitos, mas a preocupação
mostra-se mais evidente na questão de como está se dando esse processo de
ensino e se há efetivação dos ensinamentos que o mercado quer que sejam
difundidos nesses estabelecimentos.
E em relação aos financiamentos, foram de grande relevância para a
inserção de novos alunos no ensino superior, mas o que fazemos com os
profissionais

recém-formados

que

não

conseguem

emprego

e

consequentemente, não terão condições de arcar com valores cobrados pelo
governo, em relação, ao seu curso? já que, o país encontra-se numa grave
crise financeira, política e social.
Os programas são importantes sim, mas é cruel com os sujeitos que
tem renda familiar de um a dois salários mínimos, pois passarão um período
considerado pagando determinados valores, que poderiam ser usados em
outras circunstâncias.
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As obras de Franco (2013), Chaves e Camargo (2003), me fez
perceber que, o crescimento das instituições superior particular, deve-se em
grande parte, devido pouco investimento do setor público nas instituições
superiores públicas. Entretanto, uma outra literatura informa diferente, uma vez
que, documentos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE, 2012) mostram que o país investe mais em educação do
que muitos países desenvolvidos, como, por exemplo, a Nova Zelândia e
Finlândia.
Porém, a continuação do aumento de IES particulares em nosso
território

acaba

ocasionando

o

aprofundamento

do

processo

de

desnacionalização-privatização da educação, que tem sido indispensável para
o capital internacional e que se acaba revelando por meio de três estratégias
políticas fundamentais. Em primeiro lugar, pela constituição de parcerias entre
empresas educacionais e universidades com sede nos países desenvolvidos
(EUA

e

Europa)

e

universidades

latino-americanas.

Estas

parcerias

possibilitam a venda de padrões pedagógicos, a comercialização e negociação
de programas de ensino, notadamente para a formação e treinamento de
educadores visando a estabilização de um caldo ideológico e político que
valide e reporte o raciocínio dominante. Neste contexto, a educação como
serviço forma uma cultura empresarial, admitindo o aprofundamento da ação
de empresariamento desta esfera, concomitantemente, em que se torna
fundamental para normalizar conhecimentos, padronizando conteúdos por meio
de currículos flexibilizados (LIMA, 2004).
Para a segunda entrevistada, vejo que é a favor sim do crescimento de
instituições de ensino superior particular, pois as universidades públicas, a seu
ver,

não

são

para

todos,

pois

o

número

de

vagas

não

cresce

proporcionalmente ao número de candidatos, ficando para o próximo vestibular
os candidatos que não conseguiram ingressar no ensino superior pelo
processo seletivo passado mais os que vão tentar pela primeira vez.
Então, as faculdades e universidades particulares “recolhem” esses
alunos que não tiveram êxito no ingresso numa IES pública ou num caso mais
recente, acabam virando a primeira opção de sujeitos que não querem perder
tempo em cursinhos tentando novamente passar numa instituição pública, mas
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querem logo se formar de maneira tranquila para correrem atrás imediatamente
de um emprego.
Palhares e Toledo (2017) nos mostram que, com o decorrer dos anos
2000, o crescimento das faculdades particulares no território brasileiro é tão
claro, que as mesmas, no ano de 2016, tínhamos 8,05 milhões de estudantes.
Dessa forma, 82,3% dos estudantes estão nas instituições particulares (INEP,
2016).
E referente a nossa região, a atuação das faculdades particulares
estão em processo de expansão. Lisboa (2015) mostra-nos dados referente a
entrada de sujeitos na faixa etária de 18 a 29 anos, da classe trabalhadora.
Esse processo encontra-se em franca evolução, pois, na referida região em
estudo, o percentual de alunos subiu de 17,6%, em 2004, para 40,2%, em
2014. Mas o maior crescimento foi verificado no Nordeste, onde a proporção
passou de 16,4%, no ano de 2004 para 45,5%, em 2014.
A segunda questão é referente aos pontos positivos e negativos em
relação ao crescimento das instituições particulares no território regional:
Hum... Eu acho que tem seus prós e contras, porque, é... Não é só
uma questão de quantidade. Estão crescendo assim, gradativamente,
num número cada vez mais considerável. Faculdades particulares,
praticamente a cada dia surgi uma, podendo ser presencial ou a
distância e as vezes, a qualidade dessas instituições não
correspondem, ne, da maneira que deveriam e em contra partida, a
pública que tinha, aquele peso de universidade pública, federal,
estadual, é... eu não posso te dizer se tão deixando a desejar, porque
eu não estou la dentro, ne, mas por outras questões, como a
financeira, principalmente eu acredito, greve de professores, falta de
recursos, muitas vezes pra instituição, acaba ficando um pouco atrás,
como eu posso te dizer assim, em relação a algumas faculdades
particulares (Tatiana, 6° semestre IES y)

Para Tatiana, esse crescimento é importante, pois observa que
algumas instituições de nossa cidade proporciona um aparato tecnológico,
material e pessoal de qualidade, mas também apresenta pontos contras sobre
a expansão de IES particulares, pois como a cada momento surgi um novo
estabelecimento de ensino, podendo ser presencial ou a distância, em muito
dos casos, a qualidade de ensino dessas novas instituições é duvidosa,
podendo ter estabelecimentos de beira de estrada e que não apresentam
responsabilidade algum com seus estudantes, dando uma formação de
qualquer jeito e que assim, vão ter serias dificuldades no concorrido mercado
de trabalho.
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Ainda no relato da jovem, podemos perceber que a imagem que o
capital quer passar para as pessoas que desejam entrar nesse nível de ensino
é que o ensino superior público estar passando por um processo de desmonte,
ocasionando um processo de deterioramento das IES públicas de ensino,
fazendo com que parte dos sujeitos que queiram estrar numa IES pública
percam o interesse de ingressar nas mesmas, pois acreditam que os discursos
que são proferidos sobre as universidades públicas são verossímil, de que nos
estabelecimentos nada funciona, que é uma verdadeira bagunça e que os
profissionais que estão nesses estabelecimentos não são tão compromissados
com o futuro desses sujeitos, fazendo atos de greve. Dessa forma, os donos
das instituições particulares fazem certo processo de embelezamento dessas
IES particulares, mostrando que as instituições que são de cunho
privado/mercantil estão realmente preocupadas com o sucesso profissional
desses sujeitos e que não passarão por nenhuma dificuldade enquanto
estiverem em suas instalações.
Consequentemente, o processo de aumento no número de IES
particulares apresentam seus pontos positivos e negativos. Positivos, pois dá
mais oportunidade às pessoas que antes não tinham condições financeiras de
arcar com as mensalidades do curso, encontrar uma instituição que seja
acessível ao seu bolso; as mesmas disponibilizam um aparato tecnológico,
físico e de pessoal que supram as necessidades de seus alunos; articulam
parcerias com outros estabelecimentos de educação formal e não formal; não
apresentam problemas com professores (greve). Mas há os pontos negativos,
como: o próprio aumento desenfreado de IES, podendo ser que essas
instituições não estejam nenhum pouco preocupado com a formação desse
sujeito, visando relativamente o lucro; aumento de disponibilidade de
instituições que oferecem educação a distância por valores de mensalidades
irrisórios; grades curriculares de cursos que estão totalmente articulados com o
mercado, formando sujeitos que o capital deseja.
Sendo assim, podemos perceber que há alguns problemas na oferta de
curso no ensino superior, por parte das instituições particulares que oferecem
esse nível de ensino, como o critério que é usado para o oferecimento de
cursos por essas IES. Pois, estudiosos sobre a temática, como Gorgulho
(2007); Sguissardi (2008); Souza (2006) dizem-nos que, o setor vai se
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solidificar em uma economia de escala, em que gigantes empresas
educacionais oferecerão ensino superior acessível, com uma qualidade
razoável. Isso faz com que haja uma espantosa quantidade de cursos visto
como de pouca relevância para o mercado, como os cursos na área de exatas,
na área da educação, fazendo com que presenciamos excesso de
trabalhadores com formação nesses cursos.
Com o estabelecimento do capitalismo e o fortalecimento do
neoliberalismo em todos os segmentos da sociedade brasileira, inclusive no
âmbito educacional, Pessoa (2013) evidência que, na região que compreende
a Amazônia brasileira, há um número acentuado de estabelecimentos de
ensino superior particular, que admitem a fala da IES de excelência,
transfigurando a educação em mais um simples objeto de consumo no interior
do âmbito capitalista, mas que sabemos que muitas que estão em nosso
território, nem sequer deveriam ser chamadas de Universidade ou Faculdade.
A terceira questão é relacionada ao privilegiamento por parte do
governo pelas IES particulares e inserção no mercado de trabalho:
Assim, no nosso país, o processo de crescimento desse nível de
ensino pela via privada em detrimento da pública não é uma coisa de
agora, acredito que vem de décadas atrás, pois se fomos ver, sempre
tem mais IES particulares do que públicas, isso acredito eu, que seja
uma política que visa a entrada do sujeito logo no mercado de
trabalho, sem passar pelos transtorno que a Universidade pública faz
a gente passar, pois não queremos passar muito tempo numa IES,
queremos nos formar no tempo certo e tá lá, competindo por uma
vaga no mercado de trabalho. Então, eu acho muito bom, porque
também há variedades de IES e vai de cada um escolher qual seja a
melhor (Karina, 6° semestre IES x).

A análise do relato dessa jovem nos faz praticamente admitir que, o
que é transmitido nas mídias sociais ou nos meios de comunicação em massa
pelos empresários da educação está se tornando um discurso também de
alguns jovens e/ou adultos que estão nas IES particulares, pois, além de não
conhecerem o papel das instituições de ensino superior de cunho público,
acreditam que as mesmas possam causar um certo transtorno na formação
dos sujeitos que estão nas mesmas. Esses transtornos já até sabemos (greves,
falta de recursos, campis das pequenas e médias cidades sem estruturas, falta
de vagas, falta de apoio aos estudantes), mas chega a ser espantoso o poder
de persuasão que os donos de faculdades e universidades particulares
apresentam para convencer os sujeitos a entrarem em suas instalações.
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E observando a fala da jovem - Karina -, vemos que sua percepção
sobre tal assunto é praticamente a visão dos grandes empresários que atuam
nesse nível de ensino, pois os mesmos acreditam que o ensino superior
particular está ai para formar sujeitos com o propósito de que sejam
prontamente inseridos no mercado de trabalho, não importando sua
capacidade de atuação, mas que estejam lá por um único motivo, sua inserção
numa ocupação.
Essa questão de privilegiamento do ensino superior por parte dos
grupos educacionais de cunho particular/mercantil é acentuada no período dos
Governos neoliberais, sendo que, em toda trajetória de construção do ensino
superior no território nacional, os Governos de cada época se isentavam ou
não se comprometiam de fato com a responsabilidade de expandir esse nível
de ensino. Com ajuda de alguns autores, como Chaves (2001; 2003; 2008),
Soares (2001), Corbucci (2004), observamos que, nos anos de 1990, nos
governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o período da
efetivação de políticas e governos neoliberais, sendo que, quase a totalidade
dos países que formam a América Latina tinha em seus governos, as políticas
sociais desenvolvidas na época eram de cunho privatista, deixando a cargo dos
empresários de cada setor da sociedade, agir como bem desejasse.
Com a adoção das políticas neoliberais, o que no caso da educação
superior brasileira se desenvolveu mais sistematicamente a partir da década de
1990, as instituições públicas de educação superior foram profundamente
afetadas. Mancebo (2008), diz-nos que, mesmo que se possa observar leve
reversão nessa tendência no último governo, o conjunto das mudanças
implementadas nos últimos 15 ou 16 anos, entre outros aspectos, retraiu o
financiamento das universidades, submetendo-as a políticas de austeridade,
com salários arrochados e recursos para manutenção e investimento
progressivamente diminuídos. Pois, não se ver a necessidade de se investir
tanto no ensino superior público, do qual, na visão dos governantes, só é gasto
e pouca contribuição para o setor econômico, o que podemos averiguar que
esse pensamento é totalmente invalidado.
Essa compreensão vem sendo bastante difundida pelos sujeitos, pois
apresenta um forte vínculo com os meios de comunicação de massa e as redes
sociais, fazendo com que muitos queiram entrar nesse nível de ensino pela
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esfera particular, acreditando num ensino que possam possibilitar atingirem
outro patamar em suas ocupações. Todavia, algumas instituições que
oferecem esse tipo de ensino não apresentam qualidade admissível, muito pelo
contrário, se apresenta de forma insólita, fazendo com esses sujeitos tenham
quase que poucas alterações na mudança dos seus modos de vidas.
Então, o discurso é voltado para os estabelecimentos de ensino
superior que fossem particulares, pois para o governo federal, o ensino
superior brasileiro de caráter público é, de longe, a mais cara da América
Latina e ainda, que “a expansão do sistema da educação superior requer sua
diferenciação” (SCWARTZMAN, 1996, p. 268).
Portanto, esse aumento no número de IES de cunho particular, na
visão do pesquisador, é visto de forma duvidosa, pois acredita que essas
instituições que estão consolidadas no mercado e as novas que estão
surgindo, quando são mostradas nos mais diversos veículos de comunicação,
a primeira questão mostrada pelas mesmas é em relação ao valor da
mensalidade. Observo que, as filias das instituições de ensino superior das
regiões sudeste e sul, que vem para nossa cidade não proporcionam nem um
quarto do que é proporcionado pela mesma instituição em outra região ou nas
pequenas e médias cidades das regiões que são oriundas. Vejo que, os donos
desses estabelecimentos veem nossa região quase que exclusivamente um
lugar onde podem lucrar, pois são instituições que formam um número cada
vez maior de sujeitos, mas em áreas da economia já saturadas, fazendo com
que esses indivíduos não tenham conhecimento sobre tal realidade,
constituindo assim, num grande aglomerado de diplomados desempregados ou
que irão conseguir empregos, mas com salários não condizentes estabelecidos
pelo teto da profissão.
Mancebo (2008), expõem que na atual conjuntura, de comercialização
de direitos, relativos a educação, há um trabalho ínfima do Estado na oferta de
expansão desse direito. Por consequência, sujeitos com recursos financeiros
melhor do que as pessoas que são da classe trabalhadora, que historicamente,
apresentam vencimentos salariais mínimos, acabam por privilegiar instituições
privadas de ensino básico, para conseguirem entrar no ensino superior público
ou na pior das hipóteses, inserir-se em alguns cursos, como medicina, direito,
engenharias, numa IES particular de renome. E os sujeitos da classe
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trabalhadora, muitas das vezes apresentam apenas uma única opção se
quiserem se inserir nesse nível de ensino, tendo que recorrer as IES
particulares, já que, por uma série de dificuldades que lhes são apresentadas,
sua saída do ensino médio muitas das vezes já é para o mercado de trabalho.
Dessa maneira, há um rearranjo do Estado em condições classistas, com
encolhimento de suas atribuições de cunho social universalista, e do aumento
do local e do comando das preferências privadas.
Logo, mesmo defendido por alguns estudiosos, como Pinto (2004), por
uma maior participação do Governo no acesso e expansão das vagas nas
instituições públicas de ensino superior, a política que é efetivada nesse setor
da sociedade é voltada quase que unicamente para expansão das instituições
particulares de ensino superior com fins lucrativos para absorver esses sujeitos
que queiram entrar nesse nível de ensino, fazendo com que os interesses de
pequenos grupos de empresários da educação, mas que detêm grandes
poderes nas decisões sobre esse nível de ensino, sejam privilegiados e que
assim tenham pleno controle do que vai ou não ser ministrado nos currículos
dos cursos e quais são os profissionais que atuarão em cada setor da
sociedade, mas, que em alguns casos, formaram profissionais com qualidade
duvidosa, com pouca contribuição para a sociedade, fazendo com esses
sujeitos sejam penalizados por suas escolhas e pela falta de compromisso do
governo em muitos dos casos, por não avaliarem essas instituições, para que
essas IES particulares possam cumprir o mínimo que foi exigido pela
Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da educação.
A quarta questão é vista pelo pesquisador sobre o crescimento do
ensino superior pela via da Educação à distância:
Olha, tem várias universidades particulares, só que assim, eu gosto
muito da IES x, pois é uma instituição muito boa, porque assim, as
que estão surgindo são geralmente de educação a distância, não
tenho nada contra, mas assim, como a professora fala nada substitui
a presença, o toque, assim, tu olhar o professor, de saber que ele ta
lá, que vai poder tirar a tua duvida do que aquele que ta lá na “baixa
da égua”. Por exemplo: tu ta em Belém e ele ta lá em Santa Catarina,
ele não vai te conhecer, ele não vai conhecer a Tata, a Emily, ele não
vai conhecer vários alunos, então ele não vai poder, tipo assim, ter
aquela percepção do que tu ta precisando mais, do que tu
aprendendo e do que tu não tá, em detrimento daquele que ta do teu
lado todo o dia, que tira tuas duvidas, entendeu?! Então, tem várias
faculdades sim, mas nem todas são de qualidades. As vezes a
pessoa procura assim: há porque é a distância, o preço é um
pouquinho mais acessível, mas assim, e a tua formação no final,

123
como é que ela vai ta?! Será que tu vai ta bem capacitado pro
mercado de trabalho, pois falando por mim, eu acredito que essas
pessoas que escolhem esse tipo de educação, não são capacitadas,
que tão lá só por status, mas acredito que não é melhor do que o
aluno que esteja numa presencial, porque tem faculdades a distância
que não se preocupam com aquela carga horaria do estágio, ne?!
Então, esses estudantes tem que correrem atrás, porque se tu não
correr tu não vai fazer estágio e quando tu ti formar vão te perguntar:
tu fizesse algum estágio?! Tem alguma experiência?!. Infelizmente
eles não têm, ai fica difícil e é difícil deles te contratarem se tu não
tiver experiências, ainda mais se tu for trabalhar no maternal, jardim,
que é com crianças pequenas, sendo que a primeira coisa que eles
vão perguntar se tu tem experiência?! Se não tiver... (Emily, 6°
semestre IES x)

A acadêmica Emily observa que o aumento no número de IES
particulares na cidade muito se deu por instituições que disponibilizam
educação semipresencial ou à distância. Então, apresenta uma certa
preocupação com a formação desses sujeitos, pois analisa que a formação dos
mesmos que fazem educação a distância não será a mesma do que as
pessoas que estudam numa faculdade presencial, pois os docentes não vão
estar ali para conhecer as peculiaridades de cada aluno, tendo apenas um tutor
para tirar as dúvidas dos alunos referente a determinada disciplina.
E observa que muitos que escolhem esse tipo de formação, vão porque
os preços das mensalidades são consideravelmente baixos, o tempo de curso
é satisfatoriamente curto e querem apresentar certo status, pois dispõe de
diploma de algum curso superior.
Na narrativa da jovem, a mesma divaga muito, acabando não
respondendo sobre a determinada pergunta, acreditando que o crescimento
das IES particulares ocorre por IES que oferecem educação a distância, sendo
que a pergunta não tinha a pretensão de levar os sujeitos a analisarem essa
modalidade de ensino. Dessa forma, não há muito para analisar sobre o que a
mesma fala, já que o pesquisador em nenhum momento de seu trabalho
desenvolve tópicos ou capítulos sobre o determinado assunto.
Porém, mesmo não apresentando tópicos ou capítulos sobre a
temática, o pesquisador estudou sobre o processo de expansão do ensino
superior particular pela via Educação a Distância e apresenta autores para
fazer esse debate, como Tokarnia (2017), que mostra-nos, que a educação
superior a distância cresce no país em ritmo mais acelerado que a educação
presencial. Na última pesquisa do Censo da Educação Superior – de 2015 –
mostram no tempo em que o ensino presencial teve um aumento de 2,3% nas
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matrículas em 2015 com relação a 2014, a EAD teve prolongamento de 3,9%.
Porém, como no relato da acadêmica, o ensino por essa via ainda não é o
ideal.
Para exemplificar ainda mais tal acontecimento, segundo Trivelato
(2016), o ensino superior privado tem apostado na EaD, que permite uma
flexibilidade maior de preço. As mensalidades geralmente são mais baratas
que os cursos presenciais, e é possível atender a um número maior de
estudantes. A expectativa é de expansão. O mesmo acredita que, em alguns
anos, o número de vagas em EAD poderá ultrapassar o presencial.
3.7- A visão das jovens sobre a Mercantilização da educação superior.
O processo de mercantilização da educação se tornou evidente para
alguns autores, como Bertolin (2009) nos anos de 1980, mas que para outros
estudiosos, como Oliveira (2009) e Carvalho (2013), o fenômeno da
mercantilização, no Brasil, acentua-se no final da década de 1990, no bojo do
processo de globalização e de disseminação das tecnologias de informação.
Portanto, procurei saber das discentes, como compreendiam o processo de
mercantilização da educação que o ensino superior possa está passando.
Encontramos três posições sobre a determinada temática. A primeira
colocação é sobre a educação estar numa prateleira de supermercado:
Acredito que atualmente tanto a educação quanto a saúde viraram
negócio. Por exemplo, tem quantos alunos aqui na faculdade que não
dispõem de um plano de saúde? Muitos. Logo, o plano de saúde não
é um direito, mas acabou virando um negócio. Dessa maneira,
acredito eu que... hum.... A mercantilização é a transferência de um
direito social e subjetivo, consagrado na Constituição Federal para
colocar esse determinado direito na esfera da mercadoria e do
mercado. Parece que a educação estar numa prateleira de
supermercado. Então, como o setor público não tem a capacidade de
abarcar todos que fazem vestibular nas instituições públicas de
ensino superior, o setor privado desse ramo de atividade vem com os
seus estabelecimentos e recruta as pessoas, e principalmente os
jovens, para as suas instalações, porque hoje temos a consciência de
que para ser alguém na vida, precisamos estudar, e como o governo
não dá esse suporte, temos que correr pra outras vias, como o ensino
superior particular. Mas sinceramente, eu... eu queria que tivéssemos
mais oportunidades nas universidades públicas, do tipo: ter mais
vagas, pois quando eu prestei vestibular, faltou pouco pra eu entrar
numa universidade pública daqui do Estado, mas paciência ne?!
(Thalita, 6° semestre IES y).
Olha, já vi algumas pessoas falarem sobre isso, tipo, vi um professor
lendo um texto sobre isso, mas te explicar o que seria na sua
plenitude, olha, não sei te dizer, mas creio que é um processo... é um
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processo ruim, pois o ensino tá sendo visto como uma mercadoria, e
o termo deixa bem explicito isso, e vê a educação, um bem social,
virar uma simples mercadoria não é bom, porque é tipo assim: o
ensino superior parece estar numa prateleira de um supermercado e
quem tem dinheiro pode usufrui-lo ou compra-lo. Hum... É algo que
deve ser recente, que envolve bastante dinheiro e como já disse deve
ser ruim, pois tudo que envolve esses termos de mercantilização,
privatização no Brasil é ruim, porque os caras que estão no poder só
visam o “real’ (dinheiro) e com isso acaba prejudicando as pessoas
que mais precisam, que nessa pergunta é envolvendo a educação.
Então... eu acho... que... hum... isso daí não deve ser nada bom,
como lhe disse não sei te explicar minuciosamente o assunto, mas só
o termo, que deve se referir a dinheiro, não deve ser nada bom para
um país como o nosso (Eduarda, 6° semestre IES y).

A visão de Thalita sobre o assunto é bastante esclarecedora, pois a
mesma faz uma relação dos alunos da faculdade em que estuda com plano de
saúde, de quantos alunos da instituição dispõe de um plano de saúde? Logo,
tem a percepção que poucos possuem e assim, o plano de saúde não é um
direito, mas sim um negócio. Essa comparação que a acadêmica fez, é
acreditando que a educação deixou de ser um direito social, para se tornar algo
comercializável e que o mercado é quem controla, ditando o que deve ser ou
não apresentado ou proporcionado para esses alunos, numa relação mercadoensino superior-país em desenvolvimento.
O desenvolvimento do aprofundamento do plano neoliberal, políticas de
cunho sociais, como saúde, educação, segurança – anteriormente preparadas
por meio da ação dos Governos (Estadual e Federal) e com marca universal –
foram relegadas a último plano, com atitudes focalistas do Estado e,
concomitantemente, espantosa abertura para o monopólio dos grandes
empresários de tais imperativos sociais. Pereira (2009) indica-nos que, a
saúde, previdência, educação e segurança vieram a ser vistos como “serviços”,
cujas intenções pautam-se no fundamento mercantil e apresentam como
objetivo último a conquista do lucro.
Essa relação acaba sendo simples de ser compreendida, pois como o
mercado visualiza que a educação, em especial, a educação superior, acarreta
lucros absurdos, os grandes empresários, sendo do ramo da educação ou não,
fazem aquisições de instituições de ensino superior nos países em
desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, essas instituições têm suas “sedes”
na maioria das vezes localizadas na metrópole e/ou na região economicamente
mais ativa. Com isso, esses estabelecimentos de ensino adquirem IES de
pequeno e/ou médio porte da mesma região onde os mesmos se encontram
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e/ou incorporam estabelecimentos de outras regiões (norte, nordeste e centrooeste) ou essas IES de grande porte, espalham suas filias para as outras
localidades do país.
Essas

instituições

matrizes,

comandada

por

algum

grupo

de

empresários brasileiros ou estrangeiros articulam o que devem ou não ser
ensinado para os sujeitos (classe trabalhadora) que estão neste nível de
ensino, podendo ser estudantes da IES localizada na metrópole ou localizado
nas médias e/ou pequenas cidades na região economicamente mais ativa ou
das outras regiões de nosso país. Consequentemente, os grupos nacionais ou
estrangeiros que possuem participação em Instituições de ensino superior
particular, fazem de tudo para perpetuarem o processo dependência do nosso
país aos grandes centros tanto economicamente quanto socialmente e
cientificamente.
Na continuação da resposta, a discente observou que os jovens já
sabem que não há vagas para todos no ensino superior público, corroborando
para que esses sujeitos acabem escolhendo as IES particulares, pois
acreditam que para ser alguém na vida precisariam continuar estudando. À
vista disso, o governo apresenta pouco suporte para os sujeitos da classe
menos favorecida de nossa sociedade, que querem dispor de um diploma de
um curso superior, observando que os mesmos precisam recorrer a outras vias
para conseguir tal objetivo, que seria a entrada no ensino superior particular.
Dessa forma, deseja que o Governo viabilizasse mais oportunidades
para os que almejam entrar nesse nível de ensino, como, dispor de mais
vagas, garantias de permanência desses sujeitos nas instituições, acarretando
assim, um processo de expansão das IES públicas. Argumenta sobre isso,
pois, no último vestibular que fez, por muito pouco não passou no curso de
pedagogia numa Universidade pública da cidade. Portanto, compreendo que a
partir da visão da entrevistada, o Governo apresenta poucas alternativas para
os indivíduos da classe trabalhadora, que muitos são provenientes de colégios
públicos, para ingressarem numa Universidade pública.
Dessa maneira, a mercantilização do ensino superior não se limita
somente a cobrança do serviço educacional muito menos ao lucro alcançado
pelo dono da instituição por esse tipo de ação mercantil. Sampaio (2013)
acredita que se assim fosse, o fato seria simples, desde pelo menos a segunda
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metade do século XX, no qual o setor privado já era predominante no país –
em termos de número de matrículas e de instituições – e cobrava pelo serviço
educacional.
Na expansão do ensino superior, analisa-se a predominância dos
critérios de procura de atendimento de necessidades voltados para o mercado,
ou seja, prevalecem critérios econômicos. Colossi, Consentino e Queiroz
(2017), adverte que acontece, assim, a comercialização do ensino superior, a
predominância de critérios utilitaristas, com o estrago de ações que privilegiem
os aspectos sociais e o atendimento aos interesses de um grupo selecionado.
Compete debater a forma de abrangência empregada a esse nível de ensino,
que necessita ser muito mais do que a simples categorização do status
educacional de um sujeito.
No entendimento do sistema capitalista, é importante que haja um
número considerável de instituições privadas em qualquer sociedade do
mundo, pois cresce a demanda dos que querem entrar no ensino superior.
Santos Filho (2015) faz-nos observar que, os sistemas de ensino tende a se
adequar as necessidades do mercado, oferecendo em muito dos casos, um
ensino de baixa qualidade, formando grandes contingentes de profissionais,
mas abarcando todos, sendo inseridos no mercado de trabalho os mais
qualificados em cada área do setor da economia.
Ainda sobre essa questão, Vieira (2001); Dias (2003), revela que o
desenvolvimento de tal processo é visto por bons olhos pela Organização
Mundial do Comercio (OMC), pois em tempos de globalização, determina que a
educação deva ser olhada como mercadoria, que as IES são prestadoras
desse serviço, e não mais como um direito e fundamental para o modelo de
país que se queira instituir.
A acadêmica Eduarda, no primeiro momento teve a percepção restrita
sobre o assunto, dando a entender que não queria falar qualquer coisa sobre o
tema. Daí no primeiro instante coloca certas dificuldades para se expressar
sobre a pergunta. Não obstante, no decorrer do relato, havia reparado que
professores estavam estudando sobre a temática e que se interessou pela
mesma. Observando o seu relato, considera esse processo ruim, pois a
educação estar sendo visto agora como mercadoria, do tipo: “o ensino superior
parece estar numa prateleira de um supermercado e quem tem dinheiro pode

128
usufrui-lo ou compra-lo”. Essa visão pessimista sobre o processo de
mercantilização da educação, muito está relacionada com o recente momento
político e econômico que o país passa, com escândalos a todo o momento,
envolvendo sujeitos do grande escalão do meio político e da sociedade.
Alguns acreditam que o crescimento espantoso de IES de cunho
particular, demonstra a democratização da educação superior no país, a
despeito da capacidade de ensino. No entanto, Almeida (2012) observa que,
salvo algumas exceções, a grande parcela de IES particulares que estão no
mercado fornece um genuíno derrame de diplomas sem valor adjunto.
Para Pereira (2015), devido a este teor, “mercantilização”, infelizmente
inúmeros estabelecimentos foram criados. O credenciamento para que essas
instituições atuem é algo que cabe aos órgãos competentes a promover a
inspeção e avaliação. Caso isso não aconteça, os lesados serão os próprios
discentes que adquirem pelo serviço oferecido. É nesta conjuntura que surge a
avalição institucional em vários cursos com a intenção de avaliar a qualidade
de cursos oferecidos de nível superior no Brasil, para que tal processo venha
ser na medida do possível controlado.
Visto desse jeito, a acadêmica acredita que esse nível de ensino acaba
tendo uma rentabilidade financeira considerável e como esse fato acontece no
país, a jovem apresenta uma visão mais pessimista ainda, pois como tal
movimento envolve bastante dinheiro e as pessoas que estão envoltas nisso,
algumas visam ao lucro de seus estabelecimentos de ensino, acabam de certa
forma prejudicando as pessoas que realmente querem se tornar um
profissional mais capacitado, já que, a jovem acredita que os alunos desses
estabelecimentos de ensino não terão uma qualificação ideal, pois alguns
donos de estabelecimentos de ensino superior não estão preocupados com o
desenvolvimento da autonomia desses sujeitos.
Ainda referente à sua fala, acredita que no Brasil, seja algo recente e
de certa forma podemos concordar, pois os primeiros estudos apontam que tal
processo teve seu início nos anos de 1980 e já nas primeiras obras sobre a
referida temática, os autores apresentavam uma visão bem pessimista se a
educação continuasse sendo olhada como um simples serviço. E não precisa
ser um grande estudioso da área para saber que com desenrolar do processo
será prejudicial a nossa sociedade, pois em um país em desenvolvimento,
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privilegiar estabelecimentos de ensino superior particular em detrimento as
instituições públicas, é fazer com que o desenvolvimento científico do país seja
penalizado, já que, quase 90% de toda a ciência produzida pelo país provém
das universidades públicas e os estabelecimentos particulares não têm essa
responsabilidade.
A segunda colocação é sobre a diferenciação de privatização e
mercantilização:
Ai... agora você me pegou... sinceramente, eu não consigo te
responder essa pergunta, acredito que seja algo sobre privatização
do ensino, algo do tipo, mas não tenho uma resposta segura sobre
isso. Então, não sei te responder (Tatiana, 6° semestre IES y).

Sobre as respostas das jovens referentes a tal pergunta, apenas uma
não conseguiu atingir a resposta de forma satisfatória esperada pelo
pesquisador. A única discente foi a Tatiana, da IES y, que não chegou a
explicar o que poderia ser necessariamente tal processo, mas que, à primeira
vista, acreditava que seria algum entorno de um processo de privatização que
o ensino superior poderia estar passando.
Considero que a resposta que a entrevista concedeu-me apresenta
certa relevância para a temática do trabalho, pois o pesquisador ainda encontra
não somente falas, mas trabalhos sobre mercantilização da educação em que
alguns autores usam o termo privatização da educação, sendo que o último,
seria um processo de transferência de atividades, provisão e responsabilidades
do governo/instituições e organizações públicas para indivíduos e organizações
privadas, para retratar o processo de mercantilização da educação, em
especial, o ensino superior. Uma vez que, o termo trabalhado no referido
estudo, que é sobre a mercantilização da educação, em especial, do ensino
superior, vem mostrar-nos que há uma reorientação da visão sobre a
educação, sendo um processo em que o desenvolvimento dos fins e dos meios
da educação superior, tanto no âmbito estatal como no privado, sofre uma
reorientação de acordo com os princípios e a lógica do mercado e sob a qual a
educação superior, gradativa e progressivamente, perde o status de bem
público e assume a condição de serviço comercial.
Portanto, para não haja esse tipo de equivoco, acredito que os autores
que estão trabalhando com as referidas temáticas, teriam que apresentar a
diferenciação dos conceitos, para que não houvesse a chance de cairmos no

130
erro que a entrevistada acabou cometendo, de recordar o termo privatização da
educação para responder ao processo de mercantilização da educação.
A terceira colocação é sobre a disseminação de instituições de ensino
superior particular em outras regiões visualizando a rentabilidade das mesmas:
Hoje eu vejo que as instituições, até a que estudo está espalhando
seus polos para outras cidades do nosso Estado, é só vê no site da
instituição. Então, assim, o capitalismo ta visando esse nível de
ensino, pois dá lucro, tu paga pra ta aqui estudando, então tem um
lucro e pensando nisso, os donos dessas IES querem mais e mais
crescerem e se espalharem por todo o país, mas acredito que
minimamente essas instituições formam as pessoas que estão lá,
pois se não tivesse essa capacidade, não existiriam mais (Karina, 6°
semestre IES x).
Olha, a Universidade é gerida por um grupo agora, o grupo x, acho
que você já viu nas propagandas que aparece o nome da IES x e
abaixo parece o nome do grupo, acredito que a pergunta seja sobre
isso. Eu, hum, é, tenho um pequeno conhecimento sobre isso, então
o que eu posso te dizer é que esses grupos que estão comandando
as faculdades particulares, visam sua expansão, tipo criando ou
comprando instituições. Parece que a IES z é deles também e tá
espalhada em muitos lugares daqui. Então, acho boa essa variedade
de faculdades, pois, ai tanto jovens e adultos e até os velhos podem
escolherem aonde estudar, o que é mais em conta para nós (Emily,
6° semestre IES x).

Para Karina, o sistema capitalista atua de forma pesada nesse nível de
ensino brasileiro e que os grupos de empresários da educação têm em vista a
disseminação de seus polos para as outras cidades de nosso Estado ou a
incorporação de estabelecimentos de pequeno e médio porte dessas
localidades, pretendendo em outro momento, expandirem-se para outras
regiões do país, fazendo concorrência com os outros grupos que detém IES
particulares.
Todavia, sabemos que a disseminação desses estabelecimentos
particulares não está para oportunizarem aos sujeitos a possibilidade de serem
autônomos, em relação aos que estão nas IES públicas - que desenvolvem sua
criticidade e autonomia sobre a sua realidade -, mas que possam consumir
esse tipo de formação (aligeirada, não critica, voltada para o mercado)
disponível nessas faculdades ou universidades particulares. Esse ponto de
vista já se mostrava presente no referido trabalho, já que, muitos sujeitos não
reconhecem o verdadeiro valor do ensino superior, que seria proporcionar de
forma efetiva uma educação para a autonomia, logo, para a promoção humana
- como atuante em sua própria história, mas, acreditam que esse nível de
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ensino só tem a responsabilidade de desenvolvê-los para o mercado de
trabalho.
Uma grande revista de ampla circulação nacional realizou no ano de
2013, uma entrevista com o dono de um grande estabelecimento de ensino
superior do país. O mesmo discursava que uma de suas intenções era
disseminar suas filias as regiões norte e nordeste, pois via nessas localidades,
um número pequeno de IES e consequentemente a possibilidade de expansão
e lucro (Revista VEJA, 2013).
Em vista disso, Pinto (2004), considera que, mesmo com a expansão
do ensino superior, muito ocasionado pelas instituições particulares, fica
evidente que ainda não conseguiram bancar a entrada da juventude do país
nesse nível de ensino.
A última entrevistada faz uma referência sobre a universidade a qual
estuda, já que foi adquirida por um grupo, para explicar tal processo. Acredita
que o processo de mercantilização da educação se organiza pelo processo de
apropriação e consequentemente expansão das IES particulares.
Além da instituição que a referida discente estuda, em pesquisa
descobri que o grupo detém o comando de mais três instituições que não são
propriamente oriundas de nossa região, mas são provenientes da região
nordeste do país, apresentando estabelecimentos em praticamente nos nove
Estados da região, sendo que, a sede do grupo também fica nesta localidade,
situado no Estado da Bahia, mas que possui polos também em nossa cidade e
em outros Estados da região norte, como Amazonas, Amapá, Acre entre
outros.
O relato da acadêmica mostra-nos que, o processo de expansão das
IES particulares para pequenas e medias cidades da região sudeste-sul e para
outras regiões do país tem seu início nos anos de 1990. Porém, Sampaio
(2013) visualiza tal acontecimento mais regulamente nos anos 2000. Esse
processo de regionalização e interiorização do ensino superior começa ser
mais bem observado no referido período, pois há o desenvolvimento de novas
instituições de ensino superior nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do
país e também começa a expansão de filiais de instituições de ensino superior
privado que estavam localizados nas grandes cidades do eixo sul-sudeste nas
referidas regiões.
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Dessa forma, em relação a esse trecho da entrevista, faz com que
voltássemos às considerações de Sampaio (2013), já que, a mesma observa
que os donos das instituições de ensino superior em especial, particular,
enxergam oportunidades de lucrarem nas pequenas e médias cidades dos
Estados do eixo sul-sudeste ou nas regiões norte e nordeste do país.
Sampaio (2013), também analisa que tal processo, por ser um
fenômeno sem precedente, é complexo antever os desdobramentos da
concretização do ensino superior particular no Brasil. Em termos do desenho
do setor, observam-se três fortes tendências: a) a reunião da oferta de ensino
superior nas mãos de alguns grupos educacionais; b) a dispersão das
matrículas em estabelecimentos não universitários e c) ativação das ações de
desconcentração regional e de interiorização das matrículas.
No encerramento de sua fala, a jovem considera que esse
acontecimento, de expansão de IES pela via particular/mercantil seja benéfico
para a nossa região, uma vez que, com a variedade de estabelecimentos de
ensino superior, os jovens, os adultos, teriam a possibilidade de escolherem a
instituição que mais se encaixasse ao seu bolso.
Como podemos considerar que o processo de mercantilização da
educação seja algo benéfico não só para a nossa região, como para nosso
país, sendo que, somos dependentes tecnologicamente, cientificamente e
economicamente dos países centrais e que com isso, necessitamos de sujeitos
que tenham vontade de fazer pesquisas para o desenvolvimento cientifico,
tecnológico e econômico do Brasil? Pois com o desenrolar de tal processo,
ficaremos subordinados sempre aos países do primeiro mundo, do qual
teremos indivíduos acríticos, subordinados, voltados para o mundo do trabalho
e consumidores de cultura enlatadas.
Com a fala da última entrevistada, podemos perceber também o
processo de monopólio desse nível de ensino, sendo ofertado por alguns
grandes grupos educacionais brasileiros, como é o caso do grupo que gerencia
a universidade que a acadêmica estuda. Esses grupos educacionais brasileiros
espalham seus estabelecimentos de ensino em todas as regiões do nosso
país. Mas há um processo que está se desenvolvendo nos últimos anos. Essas
empresas educacionais estão sendo geridos por alguns grupos internacionais
de educação, pois certos grupos brasileiros de educação superior colocam à
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venda parte de seus empreendimentos nas bolsas de valores e como é uma
área que possibilita uma rentabilidade enorme, esses grupos internacionais
observam uma grande oportunidade de lucrar e com isso, fazem parcial ou total
aquisição dos grupos educacionais de nosso país.
A abertura do capital dessas empresas educacionais ao mercado de
ações e a valorização destas últimas propiciaram o crescimento de seu capital,
a aquisição de outros estabelecimentos menores, disseminados no país, e,
dessa forma, a geração de grandes grupos empresariais, também nomeados
“redes”. Chaves (2010), nota que, como as IES particulares passam a comprar
materiais e equipamentos em grandes quantidades, conseguem diminuir seus
custos operacionais e alargar suas margens de lucro e, deste modo, podem
suavizar os valores das mensalidades. Com o desenvolvimento desses
grandes grupos empresariais e a diminuição das mensalidades cobradas por
eles, as pequenas faculdades não conseguem se manter no mercado e
acabam sendo vendidas. A grande parte das instituições obtidas por essas
grandes empresas são de porte pequeno ou médio, estão situadas no interior
ou em outras regiões do país e endividadas.
Com a narrativa da acadêmica Emily, temos a compreensão que o
ensino superior virou um grande negócio, um negócio que gera o
enriquecimento dos empresários. A educação superior deixa de ser um direito
consagrado na Constituição Federal para se tornar um produto numa prateleira
de um supermercado, que qualquer um pode oferecer, mesmo não sabendo da
qualidade do mesmo.
Acredito que foi a parte que me deixou mais surpreso na entrevista,
pois é compreensivo que tal assunto esteja no início de suas discussões aqui
em nossa cidade e porque não dizer em nosso país e ouvir respostas
contundentes por parte das acadêmicas, deixou o pesquisador bastante
satisfeito, já que as mesmas para exporem suas opiniões sobre a determinada
temática usaram exemplos dos mais diversos. Logo, a pergunta sobre como as
discentes compreendem o processo de mercantilização da educação que o
ensino superior possa está passando, respondeu o objetivo geral do trabalho
que era analisar o processo de mercantilização do ensino superior, em
especial, das faculdades particulares e como os jovens da cidade de Belém
estão inseridos nesse cenário.
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3.8- A importância dos programas federais: Programa Universidade para
Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) na
inserção dos jovens ao ensino superior privado/particular.
Os programas para a entrada de sujeitos ao ensino superior foram
marcos importante nas políticas educacionais brasileiras, muito porque deram
oportunidades aos sujeitos, principalmente da classe trabalhadora, adentrarem
no ensino superior, mesmo sendo particular e assim, poderem ser inseridos
nesse nível de ensino, para que assim, pudessem ter a chance de estar em
postos de trabalho que lhes proporcionem uma remuneração satisfatória.
Sendo assim, instiguei as discentes a falarem quais eram suas opiniões sobre
a importância dos programas PROUNI e FIES, programas criados pelo governo
Federal, para inserção de sujeitos nas Instituições de Ensino Superior
Particulares. Deparamos com três questões sobre a temática. A primeira
questão é sobre o ensino superior menos elitizado:
Eles ... eles facilitam né!? Um “Q” a mais, ... pra justamente quem tá
iniciando, ou quem quer fazer outra graduação, dá oportunidade né!?
Pois com esses programas facilitou muito que outras pessoas
pudessem também entrar no ensino superior e não ficar pra um
pequeno número de pessoas essa oportunidade de mudar de vida,
ficar só pros ricos. E eu sou bolsista pelo FIES, pois não dava para
pagar integralmente o valor da mensalidade, é muito custoso o curso
(Thalita, 6° semestre IES y).

Thalita, que é bolsista pelo FIES, mostra-nos que a criação e
desenvolvimento desses programas foram de grande importância, já que,
percebeu com os programas que o ensino superior seria mais diversificado, em
relação, a entrada de sujeitos de outras classes sociais, não havendo um
ensino superior composto praticamente por discentes da classe mais alta de
nossa sociedade, visualizando esse nível de ensino menos elitizado.
No entanto, observo que a inserção de indivíduos da classe
trabalhadora nas IES particulares pela via do PROUNI e o FIES, muito deu-se
nos cursos ditos como de “pouca representatividade social”, sendo que, os
cursos de medicina, direito, fisioterapia, odontologia são constituídos por
alunos dos extratos mais elevados da sociedade, ainda apresentando uma
elitização desses cursos, no qual, essa realidade não é exclusividade das IES
particulares, mas as universidades públicas ainda apresentam essa conjuntura.
Mas, que atualmente, há um movimento de entrada também de sujeitos da
classe trabalhadora no ensino superior público e dentro desses cursos, muito

135
ocasionado pelas melhorias das escolas de ensino médio de nossa cidade, a
oportunidade desses sujeitos fazerem um cursinho em outro turno para
auxiliarem nas disciplinas que são ministradas nas escolas e pelo sistema de
cotas7.
Sem esses programas, sabemos que era muito difícil de haver relatos
de indivíduos das classes mais baixas da sociedade no ensino superior, muito
porque o ensino básico desses sujeitos não preparava com qualidade para que
pudessem disputar as vagas no ensino superior com os sujeitos mais
abastados da sociedade e que estavam inseridos nos melhores colégios
particulares. Dessa forma, tinham um ensino básico voltado para o trabalho,
um ensino técnico ou podendo nem chegar a isso, tendo que fazer, muitas das
vezes, um curso técnico para conseguir um emprego. Basicamente, os mais
abastados de nossa sociedade tinham a oportunidade de adentrarem ao ensino
superior numa instituição pública de ensino e simultaneamente conseguirem o
diploma, principalmente, pois estavam inseridos em colégios particulares e
apresentavam certo capital cultural.
Como ainda não disponibilizamos IES suficiente em nosso Estado,
muitos sujeitos, principalmente, da classe trabalhadora, ainda não conseguiram
a oportunidade de estarem nesse nível de ensino depois do termino do seu
ensino médio. Com isso, Santos (2015), argumenta que os estabelecimentos
de ensino superior privado já visam uma maior atuação nessas regiões,
espalhando filiais e criando novos estabelecimentos de ensino, e com ajuda
dos determinados programas (PROUNI e FIES), podem atingir a população
dessas localidades (correspondendo todas as classes sociais), ficaria bem
mais fácil.
A segunda questão é em relação aos pontos positivos e negativos
sobre os referidos programas:
Eu acho que... vou voltar aos prós e contras. É bom, porque, o
PROUNI, eu acho cem por cento bom, porque aquilo que dá uma
oportunidade pra aquelas pessoas, ne, que de repente não teriam
condições de pagar assim, completamente uma faculdade particular,
que não conseguiram uma pública, que é super concorrido ainda de
7

Segundo a Lei nº 12.711/2012, alunos que estudaram todo o ensino médio em escolas
públicas terão direito a ¼, ou seja, 25% das vagas em todas as universidades e institutos
federais. Metade delas será reservada para estudantes com renda mensal familiar de até um
salário mínimo e meio. Critérios raciais (índios, negros) também serão levados em
consideração.
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ingressar no ensino superior. O FIES também dá essa oportunidade
pra essas pessoas, porém eu não consigo ver vantagem no termino,
pós conclusão de curso com aqueles valores exorbitantes de juros,
entendeu?! Então, assim, com relação ao lado financeiro é muito
pessoal, com relação ao educacional, eu acho bom, pois dá
oportunidade a muitas pessoas, que não poderiam de repente, que
não conseguiram uma oportunidade na pública, de cursar uma
privada. Sendo que, na faculdade em que estudo, eles não aceitam o
PROUNI mais, mas o FIES sim e eu não sou pelo FIES, mas sou
bolsista de projeto de extensão da faculdade, então, eu sou pagante
podemos dizer assim (Tatiana, 6° semestre IES y).

Na fala da determinada acadêmica, há uma visão pessimista em
relação

aos

programas,

principalmente

com

relação

ao

Fundo

de

Financiamento Estudantil – FIES. No relato de Tatiana, considera que os
programas são importantes, pois possibilitou que os sujeitos que não teriam
condições de arcarem com as mensalidades do curso integralmente, pudessem
através desses mecanismos, adentrarem nesse nível de ensino dispondo de
bolsas parciais ou integrais (PROUNI) ou financiamento das mensalidades do
curso a juros “baixos” (FIES), porém podemos ver um certo ressentimento em
relação ao último programa, pois acredita que não é compensatório entrar no
ensino superior pelo mesmo, já que apresenta no final do curso valores
exorbitantes de juros. Mesmo que nos veículos de comunicação, a
apresentação desse financiamento mostre que as taxas juros serão baixos,
juros são sempre juros. Se não houver um bom planejamento financeiro, o
estudante

recém-formado

pode

encontrar

dificuldades

para

pagar

o

financiamento. Assim, essa escolha de entrar no ensino superior por algum
desses programas, depende cada pessoa, vindo ser uma escolha pessoal, mas
dá para percebermos que se fosse emitir sua opinião sobre qual melhor meio
de ser inserido no ensino superior particular, automaticamente diria para o
sujeito não escolher a via pelo FIES.
No período de criação dos programas, o Governo Lula apresentava
certas prioridades acerca da área educacional, visando à priorização dos
recursos da União para o atendimento ao ensino fundamental. Chaves (2008)
exibe-nos, que o ensino superior continuava sendo deixado de lado, havendo a
criação de bolsas para os estudantes do ensino superior privado e pela
redução dos investimentos públicos às instituições de ensino superior públicas.
Dessa forma, segundo Otranto (2006), com os programas criados, mas
em especial com o PROUNI, o Governo Federal abriu mão de investir bem
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mais do que seria capaz nesse nível de ensino, podendo utilizar as taxas não
arrecadadas com as instituições de ensino superior privado (isenção fiscal),
para viabilizar a expansão de fato no número de universidades públicas e no
número de vagas nessas instituições de ensino, para que assim, conseguimos
termos um número relevante de matriculas nas universidades públicas sem a
criação desses programas, que ao ver do pesquisador, enche os bolsos dos
grandes empresários do setor da educação.
Não obstante, sabemos que há visões contrárias do pensamento da
jovem sobre o referido programa, dado que, durante o curso, o estudante
privilegiado pelo Fies paga uma parcela máxima de um determinado valor a
cada trimestre, relativo aos juros do financiamento. Após a conclusão do curso,
o discente tem 1 ano e 6 meses de carência e também paga um valor de um
pouco mais de R$ 100 a cada três meses. Quando o tempo de carência acaba,
o valor restante é parcelado em até três vezes a duração legitimo do curso, no
máximo de 12 anos. A taxa de juros do financiamento e a simplicidade de
aprovação no cadastro são visto como as grandes vantagens do programa. O
valor cobrado é bem abaixo ao adotado pelos bancos, estando fixado em 6,5%
ao ano. Além do mais, as faculdades precisam dar desconto de, pelo menos,
5% no valor da mensalidade para contemplados pelo FIES.
Estudiosos sobre os programas PROUNI e FIES, como Queiroz (2015),
faz uma interpretação desse fato de forma interessante, mostrando o lado
positivo dos programas. O mesmo diz-nos que, os programas desenvolvidos
pelo governo federal, foram criados e aperfeiçoados pela administração federal
no final da década de 1990 e início do século XXI, numa percepção de que
todos conseguiriam adentrar em um curso superior, pagando por mensalidades
irrisórias ou eximindo de taxas no vestibular.
O pesquisador que desenvolve esse trabalho é de certa forma crítico
em relação a esses programas. Reconhece que os determinados meios
facilitaram e promoveram a entrada de muitos sujeitos que não tinham
possibilidades de estarem no ensino superior. Mas faz com que as instituições
que tem o PROUNI como porta de entrada para esse nível de ensino, se
isentem de pagamento de quatro tributos: Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
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Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). Essas isenções têm
validade a partir da assinatura do Termo de Adesão e tem duração de vigência
de dez anos. Já em relação ao FIES, a crítica começa com a burocracia para
conseguir o crédito. Mas, além disso, o aluno tem o compromisso de não ter
mais de 25% de reprovação das disciplinas do curso, caso contrário, perderá o
financiamento e terá que arcar com os valores já pagos pelo crediário. O
mesmo acontece se o aluno desistir do curso. O mesmo terá que honrar com
as parcelas como se tivesse completado. Após a conclusão do curso, o
estudante tem um ano e meio para começar a pagar.
Portanto, é necessário que seja realizado uma avaliação criteriosa em
relação aos programas e a sua necessidade de utilização, para que não
comprometa seu nome ou vida profissional. E uma fiscalização por parte dos
órgãos que gerenciam esses programas para que não ocorram de instituições
aceitarem alunos com notas no Enem abaixo da média exigida por Fies e
PROUNI, para matricular novos alunos, pois já há relatos de acontecimentos
dessa natureza. Dessa forma, a pergunta sobre qual importância dos
programas PROUNI e FIES, programas criados pelo governo Federal, para
entrada nas Instituições de Ensino Superior Privadas, responde um de nossos
objetivos específicos que seria analisar a efetividade das políticas públicas no
acesso e na permanência dos jovens nas faculdades e universidades
particulares.
E a terceira questão são os programas serem vistos como
possibilidade de mudança de vida. Três das entrevistadas apontaram esse
ponto nas suas narrativas, mas iremos expor no trabalho apenas dois relatos:
Eu acho, Hum... (risos) uma faculdade particular né, uma
universidade, né, até mesmo a questão da renda, né, pois tem muitos
alunos, por exemplo aqui, tem... são de famílias de renda baixa e que
não fosse esses programas, nem pensariam em ta numa faculdade,
pois acho que não eu acho muito importante, até mesmo porque nem
todos têm condições de pagar uma. teriam condições de arcar com
as despesas do curso. Eu sou da classe baixa da sociedade, então
como eu não conseguir passar no vestibular pra entrar na UFPA, ai
fiz uma pesquisa sobre as faculdade particulares, escolhi essa e o
FIES me ajudou muito a ta aqui, no curso que amo de paixão, pois
como já disse, não teria condições de pagar mais de R$ 500 todo
mês (Karina, 6° semestre IES x).
Oh, essa é uma questão que foi muito importante, nessa relação,
assim, dos alunos que não tem condições de pagar, por exemplo, o
FIES, tu financia e no final do curso só que tu vai pagar, tu pode
pagar uma quantia baixa por mês, então foi muito importante para
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eles, assim como eu ne, que trabalha, não sou FIES, mas eu pago
todo mês ne, mas com o meu trabalho. Então... essas pessoas ne,
tão ingressando pelo PROUNI, que é bolsa, pelo FIES, é muito
importante pra eles, como eu ti falei, nós viemos de colégios públicos,
que não te dão oportunidades de ter um estudo de qualidade e
passar numa federal ou numa UEPA não é fácil. Então, o FIES ele te
ajuda. É importante ne, porque eu acredito que todo jovem tem ne, o
sonho, assim, de mudar de vida, de ingressar numa faculdade, de
estudar, de mudar sua realidade e a realidade de sua família, então,
os programas tão fazendo isso (Emily, 6° semestre IES x).

Karina, que também é bolsista pelo FIES, considera que os programas
são relevantes, em razão de permitir que pessoas de “famílias de renda baixa”
pudessem almejar entrar nesse nível de ensino, pois sem os programas
acredita que os sujeitos “não teriam condições de arcar com as despesas do
curso” e nem a mesma, já que é bolsista e não teria “condições de pagar mais
de R$ 500 todo mês” e usa o exemplo da universidade em que estuda, pois
considera que muitos que estão lá são de famílias humildes e sem esses
programas, nem passariam pela cabeça desses sujeitos sonharem em
prosseguirem seus estudos.
No último trecho de seu relato, há uma percepção que o programa
virou “prêmio de consolação” para os sujeitos que não conseguiram entrar
numa universidade pública. Do tipo: não conseguir ter acesso a uma
universidade pública, tem o FIES para que eu possa ser inserida nesse
universo, mesmo sendo numa IES particular.
Queiroz (2015) acredita que, com os programas, estar havendo um
movimento da valorização das instituições de ensino superior particular. Esse
processo só tende a aumentar, pois estamos cada vez mais observamos
sujeitos querendo estar dentro de uma universidade sendo público ou privado.
E com número de vagas em universidades públicas não atendendo uma parte
significativa da população, ficando para o setor privado, por meios dos
programas, recolher parte dessa parcela de sujeitos que anseiam conseguir ter
acesso ao ensino superior e assim terem uma oportunidade de obterem
melhores condições de trabalho e salário.
Já Emily, que não é bolsista, manifesta uma visão sobre o
Financiamento Estudantil – FIES – bastante limitada, tendo a interpretação do
programa basicamente pelo o que o sujeito irá pagar no final do curso, sendo
que, os trabalhos que serão desenvolvidos sobre a temática ou os que já foram
publicados,

se

perguntarem

para

os

sujeitos

sobre

o

determinado
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financiamento deteremos algumas respostas que automaticamente serão
direcionadas a questão do valor que os mesmos irão pagar ao final do curso
com o financiamento.
Mesmo não tendo uma visão tão abrangente, observa com bons olhos
tais programas, muito por considerar que foi um marco para a entrada de novos
estudantes no ensino superior, principalmente os oriundos das camadas mais
populares do país, que com ajuda de seus pais ou com o suor de seu trabalho,
podem pagar seus estudos.
Porém, num determinado momento de seu relado se coloca numa
posição de inferioridade, pois como é proveniente de escola pública, e acredita
que a mesma não proporciona aos alunos um ensino de qualidade, o que lhes
restam são essas IES particulares, pois, só que estão melhores preparados
(alunos de escolas particulares) terá sucesso nos vestibulares. Dessa forma, a
de se entender de que como a escola pública é de baixa qualidade o ensino
superior particular também seja, sendo que, é formado majoritariamente por
sujeitos provenientes de escolas de ensino público e também dá a entender
que exclusivamente quem estar mais preparado, é quem dispõe de uma boa
escola de ensino médio e consequentemente, irá entrar numa Universidade
pública, numa relação de menosprezo. Por conseguinte, se não houvesse
esses programas, muito difícil seria encontrar alunos de escolas públicas no
ensino superior.
Essa visão que a jovem apresenta, de que as escolas públicas não
preparam os seus alunos para ingressarem no ensino superior público não é o
que estamos presenciando nos últimos anos. Nessa última década, o ensino
básico no Brasil melhorou consideravelmente, muito por causa de políticas
públicas voltadas para o ensino de 1° e 2° grau, acarretando a cada ano, mais
sujeitos da classe trabalhadora no ensino superior, sendo público ou privado.
Porém, ainda precisamos melhorar bastante, para que a meta de termos 30%
dos jovens na faixa etária de 18 a 24 nesse nível de ensino seja atingida, pois
ainda estamos bem longe dessa porcentagem.
Saviani (2011) visualiza que, com a criação de tais programas, ainda
nos Governo FHC, os índices de novos sujeitos no ensino superior
aumentaram, muito mais ocasionado pelos indivíduos da classe trabalhadora
que acabaram entrando no ensino superior particular, já que, os mesmos viam
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ali oportunidade de crescimento no mercado de trabalho, pois, deteriam um
diploma de algum curso superior, possibilitando na visão de alguns a
oportunidade de salários melhores e condições e jornadas de trabalho mais
acessíveis.
Logo, não podemos esquecer que foram estes programas (PROUNI e
FIES) que deram vez e voz no ensino superior a essa fração da classe
trabalhadora. Contudo, Jardim (2016), crê que a maioria desses sujeitos
bolsistas estão alocados em cursos desclassificados, condenados por uma
série de exterioridades inter-relacionados: faculdades desprestigiadas, formato
curto do curso, baixa avaliação no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE),

baixa

recompensa financeira, pouca ou quase

inexistente diferencial simbólico, infraestrutura deficiente, baixa compreensão
social da qualidade da formação alcançada.
Numa análise geral, podemos observar a importante da criação dos
programas para inserção dos sujeitos ao ensino superior, pois como já foi dito,
abriu um leque de possibilidade para que esses candidatos, os sujeitos das
classes média baixa e baixa, tivesse a chance de escolher a instituição que
mais lhe agradava financeiramente, como as acadêmicas Thalita e Eduarda, da
IES y e a Karina da IES x, que são bolsistas pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES). Visto que, não conseguindo sua inserção numa universidade
pública, os sujeitos da classe trabalhadora, com esses programas, puderam
obter bolsas parciais (50%) ou integrais (100%) em faculdades particulares PROUNI - ou conseguirem empréstimos a juros baixos para pagar as
mensalidades da faculdade e/ou universidade particulares – FIES.
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como meta principal contribuir para a divulgação e
exploração de uma categoria de estudo muito pouco explorada e estudada na
região amazônica que é a questão da mercantilização da educação superior e
os jovens inseridos nesse contexto. Com isso, se configura como uma abertura
de possibilidades de novos estudos e problematizações referentes à questão
da determinada temática.
Os propósitos dessa pesquisa para a sociedade e para a academia foi
de mostrar por que se aumentou a procura pelas estas faculdades particulares
em detrimentos das públicas; o que elas ofereciam e continuam oferecendo
para sua clientela; o que tornou e ainda torna essas instituições de ensino tão
atraente para os jovens em especial; como a mídia difundiu e difundi a imagem
dessas faculdades (como os meios de telecomunicações mostram essas
faculdades para os alunos pré-vestibulandos), que tratam a educação, um bem
de todos, como uma mercadoria; o papel do governo federal em subsidiar a
entrada desses sujeitos nas faculdades particulares e os investimentos nas
instituições públicas de ensino superior e mostrar que grandes faculdades
particulares do sul e sudeste do país estão espalhando suas filiais para as
regiões norte e nordeste do Brasil, regiões estas que tem um número menor
tanto de universidades públicas quanto de faculdades particulares e que com
isto, essas filiais de algumas faculdades particulares ganham com novos fluxos
de entradas de alunos nas suas instalações de ensino.
No primeiro capítulo, referente à metodologia, observamos que a
utilização dos métodos propostos pela banca, como a utilização da entrevista
narrativa, como método de análise, possibilitou que o trabalho apresentasse
diversas contribuições, pois com a utilização do método, as jovens puderam
apresentar seus pontos de vistas sobre as perguntas de forma mais categórica.
No segundo capítulo do trabalho “O desenvolvimento do ensino
superior particular no Brasil e como os jovens estavam inseridos em cada
momento desse processo”, dividido em seis subtópicos, presenciamos que os
Governos de cada época foram coniventes com tal expansão, visto que, alguns
mecanismos que foram desenvolvidos em alguns Governos, mais asseguraram
essa

propagação,

de

instituições

com

poucas

ou

quase

nenhuma

representação social, do que tentou controlar esse processo de ampliação.
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A temática em que foi desenvolvido o trabalho, a mercantilização da
educação

precisaria

ser

mais

debatida,

já

que

o

ensino

superior,

principalmente, o particular, não está tendo a responsabilidade de proporcionar
esses tipos de questão ao seu alunado, pois precisamos que os últimos
conheçam tal fenômeno, já que exibem certas interferências em nossas
cidades, pois as IES que estão em nossa cidade, uma grande quantidade não
são naturais de nosso município nem de outros Estados de nossa região. Com
isso, sem o conhecimento sobe o assunto, faz com que pesquisas
desenvolvidas nessa área, apresentem nos relatos de sujeitos pouco
conhecimento do referido processo, como foi neste trabalho, já que apenas
uma entrevistada disse de fato o que seria o processo de mercantilização da
educação, sendo que, as outras entrevistas, expuseram, ao ver do
pesquisador, pouco conhecimento sobre o fenômeno.
Portanto, acredito que a discussão deveria se instituir nas IES de
cunho público e privado/particular, pois na nossa região, ainda temos carência
de trabalhos relacionados ao assunto, apresentando poucos pesquisadores
que de fato se propuseram a estudar e desenvolver trabalhos sobre a questão.
No qual, sem o processo de pesquisa sobre a mercantilização da educação
superior, implica que, além do direito reservado ao exercício educacional,
haverá a efetivação desse nível de ensino como “bem de mercado”, como uma
mercadoria do qual o valor se determina em função do tipo de serviço, do
prestador do serviço e da viabilidade de compra pelo consumidor / usuário, não
conseguiremos compreender tal acontecimento, acreditando que as expansão
do ensino superior pela via particular seja benéfica para o nosso país.
Ao estudar a história do processo de mercantilização da educação
superior, percebi que seu caráter é de possibilitar cada vez mais o desmonte
do ensino superior público, visto que, a acentuada expansão do ensino superior
particular/mercantil, no país, se deu a partir do discurso pretencioso do qual o
mercado é bom gerenciador e que a mercantilização deve ser o princípio
central a ser seguido.
Dessa forma, atualmente, o ensino superior enfrenta novas carências e
realidades que explicam algumas reorganizações e mudanças nos seus
sistemas. A expansão da chamada massificação da educação superior, a
inovação de tecnologias da informação e das condições de trabalho, o avanço
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do conhecimento, a heterogeneidade dos caminhos profissionais e as novas
demandas da formação continuada são alguns dos exemplos dessas novas
realidades, que precisam também novas respostas dos estabelecimentos e
cursos do ensino superior.
A exigência de se abordar o ensino superior, fora dos padrões
profissionais-corporativos, poderia ser seguida por uma autêntica preocupação
com a massificação indispensável desse nível de ensino. Deveria, porém, estar
relacionada ao ponto da equidade e igualdade de chances, pois a educação
universitária – aquela não profissionalizante — tenderia aproximar acadêmicos
com ínfima preocupação imediata com o mundo do trabalho, certamente
melhor

posicionados

economicamente,

simultaneamente,

a

educação

profissionalizante seduziria aqueles mais premidos pela obrigação de trabalhar,
o que faria com que a massificação do ensino superior constituísse, de forma
não almejada, hierarquias internas e externas próprias, de forma a desassociar,
simbólica e praticamente, as “elites” das “massas”.
Logo, temos o entendimento que não basta mais exclusivamente
discutir sobre expansão do campus – há que se falar em democratização do
campus. Ampliar simplesmente as vagas do setor público consiste deslocar os
alunos mais aquinhoados do setor privado para o setor público, sem, contudo,
abrir novas possibilidades aos alunos pobres. Neste contexto, instituir novos
estabelecimentos públicos, interiorizar as IFES, aumentar o número de vagas,
diurnas e noturnas, ampliar o ensino a distância no setor público apresentamse como opções reais à inclusão dos filhos das classes baixas, mesmo
sabendo que nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff,
houve um significativo aumento no volume de recursos para a concretização da
democratização do acesso ao ensino superior, só que esses investimentos não
podem ser diminuídos, já que, ocorreu um corte nos recursos repassados para
IES públicas pelo atual Governo Federal, pois sabemos para um melhor
desenvolvimento do país em todas as áreas sociais, precisamos investir em
todos os níveis educacionais, mas principalmente no ensino superior público.
Ainda com o desenvolvimento do trabalho, podemos perceber que, a
garantia

de

entrada

à

educação

superior

carece

se

fundamentar,

consequentemente, a partir de uma justa igualdade de oportunidades a todos
os membros da população que anseiam e apresentem condições de cursar
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este nível de ensino. Compete discutir se as políticas de inserção social no
ensino superior, no Brasil, podem ser avaliadas como políticas de redistribuição
de oportunidades, como o desenvolvimento dos programas PROUNI e FIES.
Enfatizamos que no Brasil, as políticas públicas para a juventude que
foram postas caracterizam-se por ser reparatórias e compensatórias, ao invés
de empreenderem valores e objetivos sociais relacionados ao período juvenil, a
fim de viabilizar o desenvolvimento e a criação da condição de cidadão dos
jovens. Podemos depreender que as políticas de inserção dos jovens, da
classe baixa de nossa sociedade, ao ensino superior, foram movidas por um
caráter compensatório, já que esses sujeitos que fazem parte dessa classe
social, sempre foram historicamente excluídos de quaisquer atitudes públicas
que pudessem fazer com que mudassem suas realidades.
Considero, logo, que não deva se recusar o dever do alargamento do
acesso à educação superior, o que no Brasil é uma demanda latente, já que
em pesquisa realizadas a cada dois anos, os resultados das regiões norte e
nordeste, apresentam números ainda muito aquém do ideal, acarretando em
pouca inserção dos jovens a esse nível de ensino. Todavia, reitera-se que o
acesso deve ser um direito social, isto é, não mercantilizado.
E em relação ao ensino superior belenense, considero que seja uma
realidade nacional, observamos que, mesmo perante da evidente ampliação do
acesso a esse nível de ensino nos últimos anos, apesar que hegemonicamente
no ensino superior particular, existe um contingente expressivo de jovens que
nem

mesmo

projetava

a

concretização

desse

nível

de

ensino,

concomitantemente não encontra possibilidades de formação em outros
tempos e lugares, continuando intensamente acanhados pela obrigação de
responder às necessidades materiais de vivência.
Para que possamos ter um arsenal de estudos sobre a temática,
primeiramente, deveríamos desenvolver trabalhos que de fato mostre a
diferenciação do que seria privatização do ensino superior e a mercantilização
desse nível de ensino, já que, como foi dito pelo investigador na análise de
dados do trabalho, ainda temos estudiosos que desenvolvem trabalhos sobre o
processo de mercantilização da educação, em especial, do ensino superior,
relacionando-o com o processo de privatização desse nível de ensino. Acredito
que esse seria o primeiro ponto.
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A pesquisa possibilitou mostrar outras perspectivas, que seria
desenvolver um trabalho, em relação, a que tipo de educação, o ensino
superior a distância, ofertadas por instituições de ensino superior particulares
das regiões sudeste-sul do país estão trazendo para nossa cidade. Outra
pesquisa que poderia ser feito é que, como o processo de mercantilização
desse nível de ensino se acentuará com o decorrer dos anos, esse nível de
ensino será visto como o “novo ensino médio”, com a distribuição de diplomas
para áreas com saturação de profissionais.
Desta forma, a construção deste Trabalho de Conclusão de Curso,
etapa final de nossa graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia,
possibilitou-me conhecer, aprofundar e solidificar referenciais teóricos sobre o
processo de mercantilização da educação do ensino superior e sobre os
jovens, que nos permitiram um amadurecimento científico nos métodos de
pesquisa, leitura e elaboração do conhecimento.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.
Universidade do Estado do Pará
Centro de Ciências Sociais e da Educação
Curso de Pedagogia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Mercantilização da educação: como os jovens da cidade de Belém
analisam as instituições de ensino superior privado, na
contemporaneidade.
Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima
citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a
pesquisa que estamos fazendo. A colaboração, neste estudo, será na forma de
Entrevista. Você pode desistir a qualquer momento e não haverá impedimento
ou nenhuma espécie de prejuízo em função dessa decisão.
Muito obrigado!

A proposta em estudo consiste em realizar um estudo sobre o processo
de mercantilização da educação, em especial, o ensino superior, com jovens,
em Belém, no ano corrente.
Objetivamos com esta pesquisa:
•

Objetivo Geral:

•

Analisar o processo de mercantilização do ensino superior, em especial,
faculdades e universidades particulares e como os jovens da cidade de
Belém estão inseridos nesse cenário.

•

Objetivos Específicos

•

Explicitar as razões de escolha dos jovens pelas faculdades e
universidades particulares, das prováveis razões atribuídas a sociedade,
família, amigos a essa escolha e do que os leva(ria) a permanecer
nessas instituições particulares de ensino;

•

Compreender o que torna essas instituições particulares de ensino tão
atraente para os jovens, em especial;

•

Analisar a efetividade das políticas públicas no acesso e na
permanência dos jovens nas faculdades e universidades particulares.

A pesquisa será de abordagem qualitativa e será realizada da seguinte
forma: com uma entrevista narrativa, onde pode fazer emergir informações de
forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização
de alternativas, permitindo assim uma maior liberdade ao pesquisador. O
trabalho será desenvolvido em duas Instituições de Ensino Superior Privadas
de Belém, com jovens matriculados em turmas, de diferentes semestres, do
curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
No caso de alguma dúvida ou consideração o responsável pela
pesquisa é Matheus Henrique Silva de Oliveira portadora do RG 7052898 e
CPF 031.575.092-84, estudante do curso Licenciatura Plena em Pedagogia,
orientado pelo professor Me. Leopoldo Nogueira Santana Júnior, docente da
Universidade do Estado do Pará (UEPA) situada na Rua do Una, nº 156,
Telégrafo.
Garantimos a retirada do consentimento a qualquer momento, assim
como o abandono de participação no estudo sem qualquer prejuízo. As
informações serão analisadas e fica garantido o sigilo da identificação dos e
das participantes.
Os participantes têm o direito de serem mantidos atualizados sobre os
resultados que sejam do conhecimento das pesquisadoras. Não há despesas
pessoais para os participantes nem compensação financeira relacionada à sua
participação.
Estou ciente do compromisso das pesquisadoras de utilizar dados e o
material coletado somente para pesquisa e que poderão ser divulgados em
meios científicos (congressos, revistas, artigos, etc.) nacionais e internacionais.
Declaro estar suficientemente informado a respeito do que li descrevendo este
estudo.
Sendo assim, declaro que estou ciente acerca de quais são as propostas
do estudo, os procedimentos que serão realizados, as garantias de
confiabilidade e de esclarecimento pertinente a qualquer dúvida no processo de
investigação.
Declaro também que tenho compreensão de que a participação nesta
pesquisa é isenta de despesas, de compensação financeira e que não
oferecem riscos morais, psicológicos, de vida e de saúde.

Eu,

_____________________________________________________,

autorizo a utilização dos dados obtidos na realização da dinâmica acima citada,
para

fins

científicos

e

educacionais,

realizada

pela

__________________________, estudante do curso de Licenciatura Plena em
Pedagogia, 8° semestre, do turno manhã, ofertado pela Universidade do
Estado do Pará - UEPA.
Belém, ______ de _______________ de 2017.

APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA ALUNOS MATRICULADOS
NO CURSO DE PEDAGOGIA NAS IES PARTICULARES.

ROTEIRO DE ENTREVISTA NARRATIVA
Entrevistadora:
Entrevistado:
Local:
Data:
Tema gerador

Objetivo

Você pode falar sobre como observa o Analisar qual o posicionamento dos
curso de pedagogia da instituição que entrevistados sobre o curso de
estuda atualmente?
Pedagogia da instituição que estuda.
Verificar a motivação que levou os
Qual o valor social para você que
estudantes a optarem por uma IES
adentrou no ensino superior particular?
privada.
Você pode falar as razões que te Investigar o processo que motivou a
levaram a escolher o curso de opção de escolha pelo curso de
pedagogia?
Pedagogia.
O que corresponde para você e sua Compreender qual a importância de
família a sua entrada no ensino se estar no ensino superior, mesmo
superior, mesmo sendo numa IES numa IES particular e no curso de
particular?
pedagogia.
Identificar qual o posicionamento dos
Na sua opinião, o curso que escolheu,
estudantes
jovens
diante
dos
lhe prepara para atuar de forma
ensinamentos proporcionadas pelo
competente no mercado de trabalho?
curso e pela instituição.

Como você vê o aumento do número de
Identificar se a um posicionamento
faculdade e universidades particulares
dos jovens sobre essa realidade e o
em detrimento das universidades
que faz acontecer esse fato.
públicas?

Averiguar
se
os
estudantes
Como você compreende o processo de
conhecem o processo que está
mercantilização da educação que o
passando
o
ensino
superior
ensino superior possa estar passando?
brasileiro, em especial, o paraense.
Apurar se é de fato na visão dos
jovens esses programas, com o
Em sua opinião, qual a importância dos
dinheiro utilizado para comprar vagas
programas PROUNI e FIES para
em instituições de ensino superior
entrada de sujeitos nas instituições de
particular poderia ser revestido para
ensino superior particular?
a expansão das universidades
pública.
Registrar
se
os
entrevistados
Há algum comentário que você gostaria
gostariam de acrescentar alguma
de acrescentar?
informação ou algum relato.

APÊNDICE C - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM AS
ESTUDANTES FREQUENTADORAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARTICULARES.
Entrevistada – Thalita, aluna do 6°semestre do curso de pedagogia, do
turno noturno, na IES y.
Pesquisador: A primeira pergunta é se você poderia falar sobre as razões
que te levaram a escolher o curso de Pedagogia?
T: O que que me levou né!?
Pesquisador: Uhum!
T: “É eu lembro que na escola ... eu tinha eu tinha prazer de estudar, não
estudar pra aprender, mas pra apreender né!? Que é diferente o significado, e
eu estudava pra ensinar, não estudava só pra fazer a prova, e eu sentia que ...
é eu ia me dedicar muito se eu fizesse um curso e que era o meu forte né,
força mesmo, e se conseguisse um estágio, depois de ter entrado no curso, eu
ia me sair bem, e eu me sai bem, isso eu comprovei né, ao longo do curso, que
eu me identifiquei”. É eu lembro que na escola ... eu tinha eu tinha prazer de
estudar, não estudar pra aprender, mas pra apreender né!? Que é diferente o
significado, e eu estudava pra ensinar, não estudava só pra fazer a prova, e eu
sentia que ... é eu ia me dedicar muito se eu fizesse um curso e que era o meu
forte né, força mesmo, e conseguisse um estágio eu ia me sair bem, e eu me
sai bem, isso eu comprovei né, ao longo do curso, que eu me identifiquei.
Pesquisador: Bom, a segunda pergunta é sobre como você observa o
curso de Pedagogia da Instituição que estuda atualmente?
T: Como eu observo?
Pesquisador: Uhum!
T: É um curso que ... eu acho que tem que incluir algumas coisas é ... na área
do estudo ... é tipo algumas disciplinas né!? Porque ainda a gente estuda três
anos e meio ... e eu acho que eles tentam ao máximo ... é ... tipo ... como é que
eu posso dizer ... em pouco tempo fazer o que é ... um curso de Pedagogia
pode fazer em quatro anos a gente faz em três e meio ... e essas disciplinas
tipo ... é ensinar mesmo a gente a como lidar em sala, porque as vezes a gente
estuda só os autores e quando a gente se depara com a realidade é diferente,
quem faz estágio obrigatório pela Faculdade que não fez por fora assim
remunerado, percebe isso e também, tipo assim, algumas disciplinas como
estatística aplicada, novas tecnologias e EAD, deveriam ser retiradas do nosso
currículo, por que vejo que não tem relevância alguma e poderiam substituir por

outras como, fundamentos teóricos e metodológico da linguem, em educação
especial, que tem no curso de vocês.
Pesquisador: Bom, segunda pergunta que eu quero te fazer é qual o valor
social pra você que adentrou no Ensino Superior Particular?
T: Social?
Pesquisador: Uhum!
T: É ... Eu acho que é um “Q” a mais né!? A pessoa que faz Pedagogia,
diferentemente de uma Licenciatura normal, como por exemplo História,
Geografia, porque a gente aprende a lidar com situações, mediar o processo,
se ... se tem alguma desavença entre alunos, a gente já sabe lidar melhor pelo
que o curso proporciona né pros alunos.
Pesquisador: A quarta pergunta é o que corresponde para a sua família e
amigos a sua entrada no ensino superior, mesmo sendo numa Faculdade
Particular?
T: É um diferencial né!? Mesmo não sendo uma Faculdade pública, uma
Universidade pública, que as pessoas acham que por tu tá em uma Faculdade
particular tu não teve um esforço da tua parte né!? Que tu não vai ter um bom
emprego, tu não vai ser bem sucedido, mas hoje em dia é diferente, a gente
sabe que depende muito da pessoa, se tiver o esforço dela mesmo, ... e pra
família é muito gratificante né!? Vê os processos, vê o quanto a gente se
modifica, a relação a relação ... é interpessoal também, tudo isso contribui.
Pesquisador: Próxima pergunta é na sua opinião o curso que escolheu,
ele prepara para atuar de forma competente no mercado de trabalho?
T: Se ele ajuda né!?
Pesquisador: Uhum! Te prepara para atuar de forma competente.
T: Às vezes eu penso que sim, as vezes nós somos um pouco inexperientes,
tipo a experiência em Gestão, ... é na escola, nós fomos aprender como é que
a coordenadora se comporta né, como é, o que que ela faz, ai nós fomos pra
uma escola pública, foi muito difícil identificar qual é a maior ação dela, porque,
porque não tem muito o que fazer lá, ... é... até nos perguntamos: mas o que a
senhora faz exatamente?, ela falou que é só vê os alunos chegando na sala
dela e ela tem que ver em qual turma ele se encaixa, e fica falando, os alunos
vão lá perguntar se o professor já chegou, então eu acho que falta mais um
pouco mesmo mudar, talvez da ... é talvez o problema esteja na escola mesmo,
na escola pública né, da direção, de um patamar que tá acima da coordenação
né!? Que é um coordenador que vai pra coordenação, e vai só informar pros

alunos o que que os alunos é ... qual sala os alunos têm que ir, se tiver uma
desavença, mediar, eu acho que só isso, tudo que a gente estuda poderia
trabalhar um pouco mais na escola pública.
Pesquisador: Como era sua opinião sobre o ensino superior antes de
ingressar no mesmo? E após sua entrada, modificou?
T: Cara, antes que pensava que o ensino superior eu iria encontrar pessoas do
mais alto nível de conhecimento, tipo só os tops aqui, um lugar que seria
frequentado por pessoas que só quisessem estudar. Mas ai quando eu entrei,
vi que não era bem assim, claro que tem pessoas com o nível de capacidade
muito grande, pessoas mais velhas, tem muitos jovens que tem um
conhecimento absurdo de alguns assuntos, que eu fico espantada, do tipo:
como ele conhece esse assunto, sendo que apresenta ter pouca idade?!. Mas
há também pessoas que não querem nada com nada, pois nesse espaço tu
tem convivo com outras pessoas de outros cursos, então tu conhece um pouco
de cada, e tipo, tem gente que vem pra cá só pra estudar mesmo, não quer
pesquisar e tal, ne?! Que só ta aqui mesmo porque o pai quer, mas que não
queria, ou ta num curso que não quer, então tem muito isso no ensino superior.
Então, mudou meu pensamento sim, pois to mais madura é claro do que em
relação ao ensino médio, tenho mais responsabilidades, não posso me dá o
luxo de ficar sem estudar dois ou três dias, então te digo que mudou sim.
Pesquisador: você poderia me falar sobre falar os motivos para escolher
uma IES particular?
T: A gente, vestibulandos, sempre temos a primeira opção o ensino superior
público, as universidades públicas de nossa cidade ou universidades que
sejam em cidades próximas da onde nós moramos. E o motivo pra ta aqui, foi
por que primeiro tinha que entrar no ensino superior depois de ter fracassado a
entrada numa universidade pública e não dava mais pra ficar em cursinho,
passar três ou quatro anos tentando uma pública. Ai então, eu fui logo pra uma
privada, que não precisa ter uma nota espetacular pra ta aqui. Então é isso
Pesquisador: É a próxima pergunta é como você vê o aumento do número
de Faculdades e Universidades Particulares em detrimento das
Universidades Públicas?
T: Eu acho que muitas vezes é ... é bom porque ... a educação é o caminho
né!? E ... se vai crescendo essa porcentagem, é de Faculdades Particulares ...
vai dando oportunidades pra mais pessoas né, e também os financiamentos
ajudam pra quem pode não pagar e tem a possiblidade de pagar depois de
dois anos, e pra quem se esforça também né, que não consegue passar em
uma pública, tenta dois anos, e precisa tá cursando, precisa ter o curso
superior né!?

Pesquisador: Como você o processo de mercantilização da educação que
o ensino superior está passando?
T: Acredito que atualmente tanto a educação quanto a saúde viraram negócio.
Por exemplo, tem quantos alunos aqui na faculdade que não dispõem de um
plano de saúde? Muitos. Logo, o plano de saúde não é um direito, mas acabou
virando um negócio. Dessa maneira, acredito eu que... hum.... A
mercantilização é a transferência de um direito social e subjetivo, consagrado
na Constituição Federal para colocar esse determinado direito na esfera da
mercadoria e do mercado. Parece que a educação estar numa prateleira de
supermercado. Então, como o setor público não tem a capacidade de abarcar
todos que fazem vestibular nas instituições públicas de ensino superior, o setor
privado desse ramo de atividade vem com os seus estabelecimentos e recruta
as pessoas, e principalmente os jovens, para as suas instalações, porque hoje
temos a consciência de que para ser alguém na vida, precisamos estudar, e
como o governo não dá esse suporte, temos que correr pra outras vias, como o
ensino superior particular. Mas sinceramente, eu... eu queria que tivéssemos
mais oportunidades nas universidades públicas, do tipo: ter mais vagas, pois
quando eu prestei vestibular, faltou pouco pra eu entrar numa universidade
pública daqui do Estado, mas paciência ne?!
Pesquisador: A penúltima pergunta é se na sua opinião qual é a
importância dos programas ProUni e Fies, programas criados pelo
governo Federal, para entrada nas Instituições de Ensino Superior
Privadas?
T: Eles ... eles facilitam né!? Um “Q” a mais, ... pra justamente quem tá
iniciando, ou quem quer fazer outra graduação, dá oportunidade né!? Pois com
esses programas facilitou muito que outras pessoas pudessem também entrar
no ensino superior e não ficar pra um pequeno número de pessoas essa
oportunidade de mudar de vida, ficar só pros ricos. E eu sou bolsista pelo FIES,
pois não dava para pagar integralmente o valor da mensalidade, é muito
custoso o curso.
Pesquisador: E a última pergunta, é se há algum comentário que você
gostaria de acrescentar de todas essas perguntas que eu fiz, algum
relato, ou alguma coisa que você queira falar a mais sobre a sua
Instituição, sobre o seu curso, algum comentário que você queira dizer
em relação a isso?
T: Assim, sobre a IES y, uma Faculdade em que nós temos diversas
atividades, nós vamos com artigos pra fazer, e a gente sabe que a gente tem
que ter aquele compromisso de entregar na data certa, tem o compromisso
com o professor, compromisso com nós mesmos né!? Com a cobrança da
Faculdade a gente se sente ... é na obrigação de ser um profissional melhor, é

... a formação dos professores também, são professores que tem doutorado
né!? São professores que eles... eles são muito pontuais, é a aula deles é do
início do horário mesmo até o final, nunca pra menos sempre pra mais, e ele se
dispõe a vir ao sábado, e tudo isso auxilia na nossa formação né!? ... E eu
acho que apesar de algumas falhas, por exemplo nessa questão da Gestão,
que a gente vai pra escola e vai aprender nada, quando for atuar mesmo né,
quando for contratado e a diretora vai falar “olha, tu vais fazer isso” e tudo o
mais, mesmo com isso dá um suporte muito grande né, pro profissional, sair da
Faculdade e se sentir seguro de dar uma aula de, pela experiência que nós
temos em sala mesmo, porque as vezes a professora dá um texto grande e a
gente tem que dar aula, falar o que entendeu, então tudo isso, acho que isso já
envolve né a questão do professor, da experiência mesmo do professor, de
saber como lhe dar, isso vai ser muito importante pra gente, por conta de tudo
isso, é uma Faculdade que é pra pessoa sair daqui ... é por outros motivos,
mas essa questão da competência eu acho essencial que não falta aqui. Mas
queria fazer só uma ressalva, que o curso tivesse mais semestre e que
algumas disciplinas fossem substituídas por outras.

Entrevistada – Eduarda, aluna do 6°semestre do curso de pedagogia, do
turno noturno, na IES y.
Pesquisador: Você pode falar sobre as razões que te levaram a escolher o
curso de pedagogia?
E: Olha pra ti dizer a verdade, quando eu comecei a trabalhar na primeira
escola, na parte da coordenação da escola, tipo uma assistente, foi ai que eu
me apaixonei pela pedagogia, pra mim, eu não sabia nada nada nada, eu caí
de paraquedas na escola. Ai depois que eu fui adquirindo experiência, e fui
aprendendo os meus afazeres na escola, ai eu decidi a minha vida que eu ia
fazer pedagogia, foi amor à primeira vista. Só que acabei perdendo meu
emprego, por causa de um processo de dispensa de pessoal. Então, se eu
quiser ficar nesse universo, precisaria me qualificar e fazer algum curso
superior.
Pesquisador: Você pode falar sobre como observa o curso de pedagogia
da instituição que estuda atualmente?
E: Bom, o curso é excelente, até mesmo os professores é são bem
capacitados, a maioria são mestres né... Assim eu não tenho nenhum
problema, até agora não tive nenhum problema, na questão do ensino, a
questão do tratamento essas coisas... (finalizou a fala gesticulando a cabeça).
Pesquisador: Para você, qual o valor social que adentrou no ensino
superior particular?
E: É da seguinte forma, porque eu tentei fazer o Enem (exame Nacional do
Ensino Médio) pra cursar a pública (universidade pública) né. Aí como não
obtive a aprovação, ai eu optei por uma particular (faculdade), mas é claro que
na época quando eu optei uma particular, eu estava empregada ainda, ai eu
conversei com a minha mãe tudo direitinho, foi ai que eu decidi fazer uma
particular, até mesmo por questão das greves (se refere a universidade
pública), que a gente entra numa faculdade pública, né, que a gente entra
numa faculdade pública, né, e ninguém sabe quando a gente vai sair por conta
dessas situações né. Foi mais por conta disso também.
Pesquisador: o que corresponde para a sua família e amigos a sua
entrada no ensino superior, mesmo sendo numa Faculdade Particular?
E: Há pra minha família foi uma felicidade imensa quando eu passei no
vestibular, mesmo sendo numa faculdade particular, pois não é pra qualquer
um estar aqui, é muito difícil e eles lá sabiam do meu esforço, passava horas
estudando que nem um burro, eram dias complicados, porque você via seus
amigos se divertindo, e você tinha que ta estudando. Então, quando eu passei
foi só alegria.
Pesquisador: Na sua opinião, o curso que escolheu lhe prepara para atuar
de forma competente no mercado de trabalho?

E: Ui, sim eles preparam, né?!. A gente tem a relação teoria e a pratica né, que
é a questão dos estágios, que acabam proporcionando uma certa experiência
da gente na nossa profissão, ne?! pois hum... isso é muito importante, pra não
chegarmos a escola de qualquer jeito, sem ter experiência alguma, sem ter a
capacidade de conduzir a sala de aula. Então, eles proporcionam isso pra
gente, de ter sempre escolas parceiras para que possamos atuar nessas
escolas.
Pesquisador: qual era sua visão sobre o ensino superior antes de
ingressar no mesmo? E após sua entrada, modificou?
E: Bom, todos os jovens têm sonhos e um deles pode ser de entrar no ensino
superior. Todo mundo pensa antes de entrar aqui, que tudo é às mil
maravilhas, que só vamos estudar o que queremos e tal, que os professores
serão um pouco mais pacientes, essas coisas que idealizamos, que teremos
vida social, depois de um ano cansativo no ensino médio, mesmo eu sendo de
escola pública, mas sempre nos cobravam pra entrarmos no ensino superior.
Mas quando a gente entra aqui, a conversa é outra, a vida social não existe
mesmo se tu quiseres ser um bom profissional, pois para isso você tem que
estudar bastante, os professores te cobram o quíntuplo do que os professores
do ensino médio. Claro que tu tem um suporte bem legal tanto numa faculdade
particular quanto numa faculdade pública, mas as coisas aqui, em especial, é
bem mais pesada. Então, mudou minha opinião, e sempre falo pras pessoas
mais jovens do que eu, que quando entrarem no ensino superior, tua vida
muda, como a tua cabeça também, mas é muito bom ta aqui.
Pesquisador: Você poderia me falar os motivos para escolher uma IES
particular?
E: Os motivos foi porque numa IES privada, como vou falar pra você, não tem
greve, que é uma grande diferença em relação a vocês, da pública, pois vejo
que vocês não sabem quando vão se formar. Eu queria ta numa pública sim,
não vou mentir, mas depois eu vi que a particular também é boa.
Pesquisador: Como você vê o aumento no número de faculdades e
universidades particulares em detrimento das universidades públicas?
E: Como eu vejo?! Eu acho importante também, porque a pública... hum,
ultimamente não ta sendo para todos, né. Ai a maioria das pessoas estão
optando pela particular, ne, até mesmo pela questão da facilidade, né, que
agora tem o FIES, o PROUNI, que antigamente era mais difícil, né, agora não.
Pesquisador: Como você compreende o processo de mercantilização da
educação que o ensino superior está passando?
E: Olha, já vi algumas pessoas falarem sobre isso, tipo, vi um professor lendo
um texto sobre isso, mas te explicar o que seria na sua plenitude, olha, não sei
te dizer, mas creio que é um processo... é um processo ruim, pois o ensino tá
sendo visto como uma mercadoria, e o termo deixa bem explicito isso, e vê a

educação, um bem social, virar uma simples mercadoria não é bom, porque é
tipo assim: o ensino superior parece estar numa prateleira de um
supermercado e quem tem dinheiro pode usufrui-lo ou compra-lo. Hum... É algo
que deve ser recente, que envolve bastante dinheiro e como já disse deve ser
ruim, pois tudo que envolve esses termos de mercantilização, privatização no
Brasil é ruim, porque os caras que estão no poder só visam o “real’ (dinheiro) e
com isso acaba prejudicando as pessoas que mais precisam, que nessa
pergunta é envolvendo a educação. Então... eu acho... que... hum... isso daí
não deve ser nada bom, como lhe disse não sei te explicar minuciosamente o
assunto, mas só o termo, que deve se referir a dinheiro, não deve ser nada
bom para um país como o nosso.
Pesquisador: Na sua opinião, qual a importância dos programas PROUNI
e FIES para entrada de sujeitos nas instituições de ensino superior?
E: É, como eu te falei logo no início, eu achei importante os programas que o
governo implantou, que foi ideia do governo antigo, do FHC, mas que o
governo passado veio e colocou em pratica. Então, abriu as portas, ne, pra
muitas pessoas de baixa renda, ne?! Filhos de trabalhadores conseguirem
cursar um curso, ne, um ensino superior numa instituição particular, pois eu
sou bolsista pelo FIES, e isso me deu condições de estar aqui.
Pesquisador: Há algum comentário que você gostaria de acrescentar?
E: A estrutura eu não consigo me queixar de nada, nem a estrutura, nem a
relação com os professores. Pra até agora está tudo bem.

Entrevistada – Tatiana, aluna do 6°semestre do curso de pedagogia, do
turno noturno, da IES y.
Pesquisador: Você pode falar sobre as razões que te levaram a escolher o
curso de pedagogia?
T: Pode demora ne? que tu perguntas e as respostas são assim longas, mas
tipo, as razões que levaram...Hum... É, na verdade buscava fazer um superior,
não necessariamente sonhava com pedagogia, não necessariamente ou
especificamente com pedagogia, mas queria um superior, e ai na verdade eu
procurei uma faculdade em conta e um curso que me agradasse e percebi que
as opções eram pequenas, então o curso que tinha tudo isso era o de
pedagogia e vejo que hoje eu me agradei com o curso de pedagogia, pois há
uma possibilidade grande de atuação, que acho que não conseguiria se eu
estivesse em um outro curso e a grade curricular do curso também é boa,
tendo algumas disciplinas que achei de cara bem legais como “Ludicidade,
Brincadeiras, Cultura e Construção do Conhecimento” e “Fundamentos,
Métodos e Práticas em Educação Infantil”. Ai eu já tinha um pouquinho de
pratica, ne, na igreja, ai então, eu acho, que se casou com o útil e o agradável,
pois considero que a faculdade tem a mensalidade do curso acessível junto
com o desejo de ta no ensino superior, mesmo que particular e utilizar os
métodos de ensinos com as crianças da minha igreja.
Pesquisador: Você pode falar sobre como observa o curso de pedagogia
da instituição que estuda atualmente?
T: Hum... O curso é bom, a grade é boa, acredito que atenda a necessidade e
tals dos problemas atuais, hum... deixa eu ver, nível de curso e de disciplina e
essas coisas assim, ne, instituição não, ne?! Ai é difícil falar, é muita pressão,
ne?! (Risos)... é deixa eu ver... É um curso bom, eu acho que já falei, é um
curso bom, que atende as necessidades que deveriam atender. É isso...
Pesquisador: Qual o valor social para você que adentrou no Ensino
Superior Particular?
T: A gente, vestibulandos, sempre temos a primeira opção o ensino superior
público, as universidades públicas de nossa cidade ou universidades que
sejam em cidades próximas donde nós moramos pra cursamos o curso que
escolhemos. E sempre fui movida e muito estimulada pra ta aqui, mesmo no
primeiro momento não conseguir entrar no ensino superior. Depois de ter
fracassado a entrada numa universidade pública, não dava mais pra ficar em
cursinho, passar três ou quatro anos tentando uma pública. Ai então, eu fui
logo pra uma privada, que não precisa ter uma nota espetacular pra ta aqui,
mas acaba tendo uma certa importância, pois tu vai ter um diploma de um
curso superior. Então é isso.
Pesquisador: O que corresponde para sua família e conhecidos sua
entrada no ensino superior particular?

T: Hum... Pra família em si, é... acho que a minha família apoia e considera
como, podemos dizer que é uma vitória, porque apesar do tabu “que todo
mundo entra numa particular”, pois pra mim é tabu, porque tem muita gente,
alguns amigos e até alguns familiares, que nos menospreza, pois sendo
jovens, eles acham que temos suporte e possibilidade de entrar numa
universidade pública, mas vejo que os que criticam não conhecem esses
estudantes, pois não sabem o dia-a-dia dessas pessoas, pois ainda vejo
aquele que falam que a gente “só estuda”. Logo, na minha família inteira eu
seria a primeira a se formar, a ter um diploma de ensino superior então, pra
eles é algo bom, algo memorável, algo plausível. Mas pra mim eu não vejo
como uma coisa grandiosa, vejo como uma formação qualquer.
Pesquisador: Na sua opinião, o curso que escolheu lhe prepara para atuar
de forma competente no mercado de trabalho?
T: Sim... tipo, os professores cobram bastante, não é por que é particular que
as coisas são mais tranquilas, acredito que sejam um pouco mais pesados,
pois aqui os professores passam bastante provas, pra ocê ter ideia, tivemos um
semestre que os professores só passaram prova pra nos avaliar e com isso
muita gente se deu mais, pois os professores pegam pesado e as
apresentações que temos não valem tantos pontos assim. Então, assim na
parte teórica, eles cobram muito, e com isso, acredito claro, eu, que os que
estão estagiando, tão colocando nos seus respectivos trabalhos, seus
conhecimentos para um melhor desenvolvimento profissional. Eu falo por mim.
Eu consigo fazer um bom trabalho no local que estou estagiando, eu tenho
consciência disso. Então, eles preparam sim de forma competente.
Pesquisador: Como era sua opinião sobre o ensino superior antes de
ingressar no mesmo? E após a sua entrada, modificou?
T: Sim, modificou. Como era?! Eu pensei que fosse um mar de rosas... (risos)...
Aquele momento, tipo assim, terminei o ensino médio vou pô ensino superior e
vai ser bem legal, vou conhecer pessoas novas, uma nova vida. Acreditava que
seria mais respeitada em casa e pelos mais novos da família, porque pô eu tô
na faculdade, muita gente queria estar aqui onde estou, mas que não
conseguiram por algum motivo, mas eu conseguir, então, assim, eu pensei que
entraria na faculdade na hora que eu quisesse e tal, não teria mais aquela
coisa de uniforme, não gostava disso no ensino médio. Mas na verdade, as
responsabilidades aumentam, não posso passar do horário, pois tem professor
que não deixar entrar na aula já em andamento, então, a gente perdi setenta e
cinco por cento da nossa vida social, oitenta por cento da nossa vida social, por
causa dos trabalhos, de estuda para as provas... hum... acho que é isso.
Pesquisador: Você poderia me falar os motivos para escolher uma IES
particular?
T: Na verdade, eu tentei as públicas por dois anos e eu não conseguir, e não
conseguir, por acontecer várias coisas, do tipo de ficar doente por um bom

tempo e com isso não poder acompanhar as aulas e desta forma, não ter tirado
uma boa nota pra conseguir ingressar no ensino superior público. E portanto,
eu parei pra analisar, tipo tempo, colocando greve e todas essas situações e
com isso, achei melhor, pela questão de tempo, de organização, de vários
fatores, a privada, pois quero logo sair daqui e entrar no mercado de trabalho e
não ficar esperando a boa vontade de alguns pra terminar a greve, pra que
assim eu possa me formar.
Pesquisador: Como você vê o aumento no número de faculdades e
universidades particulares em detrimento das universidades públicas?
T: Hum... Eu acho que tem seus prós e contras, porque, é... Não é só uma
questão de quantidade. Estão crescendo assim, gradativamente, num número
cada vez mais considerável. Faculdades particulares, praticamente a cada dia
surgi uma, podendo ser presencial ou a distância e as vezes, a qualidade
dessas instituições não correspondem, ne, da maneira que deveriam e em
contra partida, a pública que tinha, aquele peso de universidade pública,
federal, estadual, é... eu não posso te dizer se tão deixando a desejar, porque
eu não estou la dentro, ne, mas por outras questões, como a financeira,
principalmente eu acredito, greve de professores, falta de recursos, muitas
vezes pra instituição, acaba ficando um pouco atrás, como eu posso te dizer
assim, em relação a algumas faculdades particulares.
Pesquisador: Como você compreende o processo de mercantilização da
educação que o ensino superior está passando?
T: Ai... agora você me pegou... sinceramente, eu não consigo te responder
essa pergunta, acredito que seja algo sobre privatização do ensino, algo do
tipo, mas não tenho uma resposta segura sobre isso. Então, não sei te
responder.
Pesquisador: Na sua opinião, qual a importância dos programas PROUNI
e FIES para entrada de sujeitos nas instituições de ensino superior?
T: Eu acho que... vou voltar aos prós e contras. É bom, porque, o PROUNI, eu
acho cem por cento bom, porque aquilo que dá uma oportunidade pra aquelas
pessoas, ne, que de repente não teriam condições de pagar assim,
completamente uma faculdade particular, que não conseguiram uma pública,
que é super concorrido ainda de ingressar no ensino superior. O FIES também
dá essa oportunidade pra essas pessoas, porém eu não consigo ver vantagem
no termino, pós conclusão de curso com aqueles valores exorbitantes de juros,
entendeu?! Então, assim, com relação ao lado financeiro é muito pessoal, com
relação ao educacional, eu acho bom, pois dá oportunidade a muitas pessoas,
que não poderiam de repente, que não conseguiram uma oportunidade na
pública, de cursar uma privada. Sendo que na faculdade em que estudo, eles
não aceitam o PROUNI mais, mas o FIES sim e eu não sou pelo FIES, mas

sou bolsista de projeto de extensão da faculdade, então, eu sou pagante
podemos dizer assim.
Pesquisador: Há algum comentário que você gostaria de acrescentar?
T: É... Eu acredito que a instituição tenha, tenha professores muito bons, a
grade curricular, como já falei, corresponde bastante, a questão da demanda,
assim, é bem social e atual, a gente, tudo que a gente ver aqui de fato
consegue se deparar nas experiências la fora. É... com relação a estrutura
física, eu acho que também corresponde. Só um algo negativo da instituição
que eu diria, que seria a questão da burocracia, eu acho que alguns
procedimentos são burocráticos demais e acabam prejudicando o aluno, mas é
algo interno. A questão educacional, acredito que esteja bom e é só isso.

Entrevistada – Karina, aluna do 6°semestre do curso de pedagogia, do
turno noturno, da IES x.
Pesquisador: Você pode falar sobre as razões que te levaram a escolher o
curso de pedagogia?
K: É, na verdade quando eu fui prestar vestibular, em 2015, eu... eu optei por
duas escolhas, ou administração ou pedagogia, porque eu trabalho num grupo
de empresa, que seria viável uma das duas formações, ou pedagogia ou
administração. Só que eu escolhi pedagogia, porque tem a pedagogia
empresarial, ne, ih é a onde eu atuo na empresa, ne, na parte de gestão, de
recursos humanos e eu resolvi me qualificar pra mim poder talvez la na frente
eu possa conseguir uma chance de subir de cargo na empresa, que isso é o
meu objetivo. Não... posso sim mais la na frente é.... fazer uma graduação pra
mim atuar numa sala de aula, porque com o estágio, eu percebo que nas
escolas públicas há uma grande deficiência de professores, ne?!
Principalmente, atarde e anoite. Ai talvez eu, mais la na frente eu consiga os
dois, ne?! As duas atuações, tanto na empresa quanto na escola.
Pesquisador: Você pode falar sobre como observa o curso de pedagogia
da instituição que estuda atualmente?
K: É... Assim, antes de eu presta o vestibular, o meu objetivo era passar no
ENEM, porque isso é um sonho antigo de cursar uma faculdade pública. Eu
imaginava um ensino privado numa instituição, numa faculdade, é assim,
totalmente diferente do que eu vivo hoje da realidade, a questão de cobrança,
as disciplinas, o ensino em si, ne?! E quando eu comecei a cursar, eu percebi
que era totalmente diferente do que eu imaginava, tanto que no primeiro
semestre, minhas notas não foram tão boas, ne?! Porque eu tive aquele
impacto, ne, e só depois no segundo semestre e diante que eu fui ter aquela
adaptação, ne, que eu percebi que realmente eu teria que esforçar e estudar
muito e me dedicar também para poder passar e eu percebi que... que a gente
não deve generalizar, porque existe sim algumas instituições, ainda existe que
facilita a vida do estudante, ne?! Principalmente os que trabalham, ne, mas
aqui não, é.... eles tratam todos por igual, os professores, tanto que eles
mesmo falam que, que eles mesmo trabalham e estudam, ne?! Então, eles não
podem abri mão pra gente, ne?! Tem que ser tratado por igual. Dessa forma....
o currículo do curso acredito eu que ta um pouco trabalhoso e condizente com
o mercado de trabalho. Trabalhoso, porque temos “Organização e Legislação
da Educação” e “Comunicação e Expressão” e para quem ta entrando no
curso, ter essas disciplinas é bem complicado, e de acordo de que vamos
encontrar na profissão, pois temos estudo de tudo que é tipo (risos).
Pesquisador: Para você, qual o valor social para o sujeito que adentrou
no Ensino Superior Particular?

K: Acredito que seja muito importante ta aqui, pois tem que ser o desejo de
todos que tem condições de estudar no ensino médio ou ta num cursinho e
conseguir se dedicar pra ta aqui, pois vai ter uma grande relevância social um
crescente número de novos alunos nesse nível de ensino, pois se já temos um
mercado de trabalho competitivo, com mais pessoas assim, as pessoas não
vão se acomodar e sempre vão buscar mais e mais, pra ta sempre num bom
emprego. Então, é... importante ta aqui sim, nada de acomodação, é sempre ta
querendo melhorar.
Pesquisador: O que corresponde para sua família e conhecidos sua
entrada no ensino superior particular?
K: Isso era um sonho por parte da família, de ver todos formados e formadas,
dos avos até os netos e netas... então, quando passei, mesmo numa particular,
teve num primeiro momento um descredito, porque na família sou a única do
ensino superior privado, mas depois viram o quanto me esforcei também pra ta
aqui e me lembro de uma coisa que a minha mãe sempre nos falava era que
queria que a gente fosse independente e que pra que isso ocorresse tinha que
ter um diploma de ensino superior. Então, eu aguardei quatro anos, pois passei
por um problema sério de saúde e meio que quase interrompeu esse sonho. E
em 2015, eu resolvi tentar novamente ingressar numa faculdade pública ou
privada, muito por causa da facilidade de acesso que está tendo agora,
principalmente nas faculdades particulares, pois em conversa com familiares,
eles diziam que lá no início da década de 00, que ainda posso dizer década de
00, ne, esse acesso era bem restrito, ne, e as instituições também, ne, que na
época existia poucas instituições, as três públicas e de particulares só duas
eram conhecidas, que era a UNAMA e a CESUPA. E mesmo que você
trabalhasse, o salário que você ganhava naquela época, não... não te davam
permissão de pagar um curso, ne, e hoje não, hoje ta bem acessível pras
pessoas de baixa renda, que trabalham, que são trabalhadoras e conseguem
pagar seu curso numa instituição particular.
Pesquisador: Na sua opinião, o curso que você escolheu lhe prepara de
forma competente para atuar no mercado de trabalho?
K: Sim, com certeza, porque começando pela equipe de professores aqui que
são bastante capacitado, ne, na área da docência. Têm professores que tem
título de mestrado, doutorado, pós doutorado, então, eles exigem muito sim da
gente, pra gente poder se um profissional capacitado no mercado de trabalho.
E ainda bem, ne?! Pois ia ficar muito frustrada com essa instituição, que
cheguei a fazer uma pesquisa, procurei tudo sobre a mesma, e quando chega
na hora, de estudar aqui, não ser aquilo que a gente pensou, pô seria um
grande baque, pois já não entrei numa pública, e quando eu entro no ensino
superior particular, a instituição não tem a capacidade de te preparar pro
mercado de trabalho?! Ai é de se lamentar muito. Mas graças a Deus, com o
decorrer do curso, vi que aqui ele são bem competentes, preparam de verdade

a pessoa pra ta de forma bem competente no mercado, porque assim... a gente
ta levando o nome da instituição, então se a gente não faz uma coisa legal, a
credibilidade da gente e da faculdade vai pro ralo, sendo que seria difícil uma
empresa ou uma escola contratar alguém daqui, pois vão sempre pensar que
não somos capacitados o suficiente pra ta trabalhando em determinada
empresa.
Pesquisador: Como era sua opinião sobre o ensino superior antes de
ingressar no mesmo? E após a sua entrada, modificou?
K: Olha, eu pensava que fosse mais tranquilo, mesmo tendo o nome ensino
superior, pensei que iriamos ver só disciplinas que gostamos, que teríamos
professores pacientes e que conseguiria entender as nossas dificuldades, mas
não foi bem assim, pois eu peguei um baque no meu primeiro semestre, pois
éramos abarrotados de conteúdos e trabalhos e no final prova, e parecia que
quando mais pedíamos que eles maneirassem nas coisas, mas os professores
passavam coisas. Também pensei que teria mais vida social, que pudesse
disfruta mais desse novo mundo, mas não aconteceu. Hoje no 6° semestre,
vejo que minha cabeça é outra, que compreendo agora porque de tantos
trabalhos e conteúdos. Hoje eu te digo que fico alegre ou.... Entendo aquele
processo que tínhamos, de que a cada semana tinha algo novo, pois acho que
na visão dos professores não éramos mais alunos de ensino médio, então as
coisas tinham que mudar, a mentalidade tinha que mudar. E acho que o ensino
superior é isso, coisas novas, muitos trabalhos e sempre estar estudando.
Pesquisador: Você poderia me falar os motivos para escolher uma IES
privada?
K: O motivo que eu tive foi por referencias que aqui é o melhor curso de
pedagogia em Belém, é aqui, o da IES x. Eu fiz uma pesquisa antes, vim na
instituição e tal e aqui, pelo ENADE, pelas notas do ENADE, aqui é o melhor
curso que tem de pedagogia é aqui, por ser uma instituição privada, aqui é o
melhor curso que tem, de formação de professores é aqui na IES x.
Pesquisador: Como você vê o aumento no número de faculdades e
universidades particulares em detrimento das instituições públicas?
K: Assim, no nosso país, o processo de crescimento desse nível de ensino pela
via privada em detrimento da pública não é uma coisa de agora, acredito que
vem de décadas atrás, pois se fomos ver, sempre tem mais IES particulares do
que públicas, isso acredito eu, que seja uma política que visa a entrada do
sujeito logo no mercado de trabalho, sem passar pelos transtorno que a
Universidade pública faz a gente passar, pois não queremos passar muito
tempo numa IES, queremos nos formar no tempo certo e ta la, competindo por
uma vaga no mercado de trabalho. Então eu acho muito bom, porque também
a variedades de IES e vai de cada um escolher qual seja a melhor.

Pesquisador: Como você compreende o processo de mercantilização da
educação que o ensino superior está passando?
K: Hoje eu vejo que as instituições, até a que estudo está espalhando seus
polos para outras cidades do nosso Estado, é só vê no site da instituição.
Então, assim, o capitalismo ta visando esse nível de ensino, pois dá lucro, tu
paga pra ta aqui estudando, então tem um lucro e pensando nisso, os donos
dessas IES querem mais e mais crescerem e se espalharem por todo o país,
mas acredito que minimamente essas instituições formam as pessoas que
estão lá, pois se não tivesse essa capacidade, não existiriam mais.
Pesquisador: Na sua opinião, qual a importância dos programas PROUNI
e o FIES para entrada de sujeitos nas instituições de ensino superior
particular?
K: Eu acho, eu acho muito importante, até mesmo porque nem todos têm
condições de pagar uma. Hum... (risos) uma faculdade particular né, uma
universidade, né, até mesmo a questão da renda, né, pois tem muitos alunos,
por exemplo aqui, tem... são de famílias de renda baixa e que não fosse esses
programas, nem pensariam em ta numa faculdade, pois acho que não teriam
condições de arcar com as despesas do curso. Eu sou da classe baixa da
sociedade, então como eu não conseguir passar no vestibular pra entrar na
UFPA, ai fiz uma pesquisa sobre as faculdade particulares, escolhi essa e o
FIES me ajudou muito a ta aqui, no curso que amo de paixão, pois como já
disse, não teria condições de pagar mais de R$ 500 todo mês.
Pesquisador: Há algum comentário que você gostaria de acrescentar?
K: É... Assim, o que eu gostaria de acrescentar que o que eu havia dito, ne,
que ensino numa instituição particular, ne, ele exige muito mesmo do aluno,
tem aquelas questões da cobrança mesmo, de capacitarmos para nós sermos
um profissional, ne, de responsabilidade no mercado de trabalho, ne, no campo
de atuação. Eles nos preparam para isso, principalmente através do estágio,
ne, que somos cobrados com relatórios, ne, com artigos, é... o artigo de
conclusão de curso, que é o tcc ne?! É aqui eu vejo que o trabalho que eles
fazem não é em dupla, é individual, porque eles querem reconhecer o
desenvolvimento daquele aluno, ne?! Se realmente ele conseguiu ne, se
desenvolve e aprender o que foi ensinado pra ele durante o período todo do
curso. Mas volto a dizer que o currículo do curso poderia ser mudado.

Entrevistada – Emily, aluna do 6°semestre do curso de pedagogia, do
turno vespertino, da IES x.
Pesquisador: Você pode falar as razões que te levaram a escolher o curso
de pedagogia?
E: O que me levou a escolher o curso de Pedagogia é vem muito de família,
meu pai é professor, ele é pedagogo, ele foi é formado nessa área e tem Pósgraduação. Então, assim eu me espelhava muito nele, que ele me levava pra
escola, ele levava eu e minha irmã para uma salinha da casa para vê-lo
analisando os trabalhos da faculdade e da colégio em que ele trabalhava e no
colégio em que trabalhava, pra nós vermos como era o cotidiano dele. E ai, ele
fazia a gente sentir gosto pela leitura, não só utilizando os livros, mas imagens,
filmes, músicas e com essas coisas, começamos a ter um gosto por leituras e
estar sempre estudando, pois sabíamos que, o que ele tava nos
proporcionando, aquele era o caminho. Então a partir dessa vivência que eu
tive com ele eu comecei a ter digamos um amor por estar na escola, por
ensinar, e ele até me dava oportunidades assim pra ajudar ele em alguma
coisa na sala de aula, então comecei a gostar e isso me trouxe pra Pedagogia.
Pesquisador: Você pode falar sobre como observa o curso de pedagogia
da instituição que estuda atualmente?
E: Como eu observo?! Pra mim é um curso muito bom, falar um pouquinho da
estrutura da faculdade, ne?! tem Laboratório de informática, né, as salas, ela
atende as nossas expectativas. Os conteúdos, os professores são bem
esclarecedores, né. Eu gosto bastante daqui, né”.
Pesquisador: Qual o valor social para você que adentrou no ensino
superior particular?
E: Valor social? (pausa) bom meu pai sempre me incentivou, né, a me fazer
uma faculdade, até porque né, na minha família, assim, os netos que
começaram a ingressar no ensino superior, né. Então muito importante pra mim
e principalmente para minha família eu ta dentro desse universo, então eles
sempre me incentivam, pois tem vezes que a gente passa por momentos
difíceis, mas ele diz: não minha filha, você tem que vê que você ta fazendo um
investimento, mais la na frente você vai te um retorno. Então pra mim é, ta
sendo muito gratificante, porque eu não tinha oportunidade antes de fazer uma
faculdade, tentou pública, mas infelizmente a gente que vem de escola pública
como eu vim, a gente não tem aquele ensino, né, como numa escola particular,
então fica difícil. Então a faculdade particular, ela dá esse suporte, ajuda a
gente a ingressar no ensino superior, fazer uma especialização, então é muito
importante, não so por mim, mas pela minha família, faço por mim, mais
também pra ajudar o meu pai, dá uma condição melhor de vida pra ele, pro
meu pai, é isso.

Pesquisador: O que corresponde para sua família e conhecidos sua
entrada no ensino superior particular?
E: Bom, o que corresponde?! É hum... (risos) não, eu posso dizer que é um
sonho realizado, não só meu, mas da minha família, principalmente do meu
pai, porque ele sempre fala que ele ta muito feliz, né, que as filhas dele tão
fazendo faculdade, porque o meu pai é formado em licenciatura em pedagogia.
Então ele fala, não, eu tenho fé em Deus que eu vou ver as minhas filhas
formadas, que ele sempre fala: minha filha não desiste, porque o meu sonho é
de ver você formada, linda no seu grande dia da formatura, muito elegante,
pois uma já se formou, entendeu?! Agora só falta tu. Então que dizer, que ele,
não só ele, como a minha família como um todo, ta realizando um sonho deles
de ver suas filhas formadas, né?!
Pesquisador: Na sua opinião, o curso que você escolheu lhe prepara para
atuar de forma competente no mercado de trabalho?
E: O curso prepara sim, não vejo nenhum curso que está à disposição do
público que não faça isso, pelo menos minimamente, mas depende também do
aluno e dos nossos estágios, porque assim, a gente tem a parte teórica muito
boa, vemos vários autores, como Vygotsky, Freud, essa área da psicologia de
como atuar com as crianças, a psicologia do desenvolvimento, fundamentos da
educação, essas disciplinas ai, então é muito bom nossa matriz curricular,
muito esclarecedora, só que infelizmente quando a gente vai pros estágios, na
prática é totalmente diferente, por mais que a gente queira fazer o certo, mas
infelizmente não acontece, pois as pessoas estão errado, certo ne?! Certas
vezes por mais que a gente queira fazer o certo, mas eles estão fazendo e só a
gente não tem como mudar, entendeu?! Por exemplo, as atitudes dos
professores, dos auxiliares que a gente sabe que não é certo fazer, mas que
eles estão fazendo, só que a gente como estagiário não podemos dizer não
faz. O que a gente pode fazer é de depois de formado tentar ser diferente, um
professor diferente, pra que eles vendo a mudança na gente, que eles
comecem um pouco a se conscientizar.
Pesquisador: Você poderia me falar os motivos para escolher uma IES
particular?
E: Porque eu escolhi na particular? Eu tentei fazer na UEPA e na UFPA, né, só
que eu não passei, ai eu não queria desapontar a minha família, por que poxa,
eles investiram muito em mim e na minha irmã e só ela que passou e ainda
numa pública, ai eu... surgiu uma oportunidade de emprego no outro ano e com
isso, surgiu a oportunidade de fazer na particular, ai como eu tava trabalhando
eu pude pagar, que é um preço acessível também, e ai eu comecei a fazer, e
eu sempre tive vontade de fazer na IES x também, porque não deixava a
desejar em nada em referente as públicas e sempre quando eu ouvia falar, eu
não, eu quero entrar nessa universidade e graças a Deus eu conseguir. Então
os motivos que me levaram a ta aqui, é que aqui tem ótimos professores, uma

grade curricular muito boa, os meus amigos, é claro (risos) e ainda ta numa
instituição referência na cidade e que te dá todo o suporte de te fazer um
grande profissional, não me arrependo de tá aqui, é muito bom ta aqui.
Pesquisador: Qual era sua visão sobre o ensino superior antes de
ingressar no mesmo? E após sua entrada, modificou?
E: Antes?! Antes era assim: eu queria muito estar aqui, queria tá muito numa
instituição de ensino superior, porque eu acreditava e ainda acredito que aqui
seja o auge que a pessoa possa chegar, de mostra pra sociedade que apesar
das dificuldades que temos pra chegar aqui, a gente conseguiu. Então, antes
eu so queria ta aqui. Quando tamos no ensino médio os professores só fazem
a gente pensar nisso, de que temos que conseguir ta no ensino superior. E
agora... eu acho que as coisas não são tão fáceis pra continuar aqui, que não
vamos estudar o que queremos no curso que escolhemos, que as
responsabilidades aumentam e que a cobrança da tua família sobre ti é bem
maior do que quando tu tava no ensino médio, pois agora tu tá no ensino
superior, então, tu tem que ta sempre la em cima, conhecer de tudo e ser um
bom profissional pra conseguir logo um trabalho.
Pesquisador: Como você vê o aumento no número de faculdades e
universidades particulares em detrimento das universidades públicas?
E: Olha, tem várias universidades particulares, só que assim, eu gosto muito da
IES x, pois é uma instituição muito boa, porque assim, as que estão surgindo
são geralmente de educação a distância, não tenho nada contra, mas assim,
como a professora fala nada substitui a presença, o toque, assim, tu olhar o
professor, de saber que ele ta lá, que vai poder tirar a tua duvida do que aquele
que ta lá na “baixa da égua”. Por exemplo: tu ta em Belém e ele ta lá em Santa
Catarina, ele não vai te conhecer, ele não vai conhecer a Tata, a Emily, ele não
vai conhecer vários alunos, então ele não vai poder, tipo assim, ter aquela
percepção do que tu ta precisando mais, do que tu aprendendo e do que tu não
tá, em detrimento daquele que ta do teu lado todo o dia, que tira tuas duvidas,
entendeu?! Então, tem várias faculdades sim, mas nem todas são de
qualidades. As vezes a pessoa procura assim: há porque é a distância, o preço
é um pouquinho mais acessível, mas assim, e a tua formação no final, como é
que ela vai ta?! Será que tu vai ta bem capacitado pro mercado de trabalho,
pois falando por mim, eu acredito que essas pessoas que escolhem esse tipo
de educação, não são capacitadas, que tão lá só por status, mas acredito que
não é melhor do que o aluno que esteja numa presencial, porque tem
faculdades a distância que não se preocupam com aquela carga horaria do
estágio, ne?! Então, esses estudantes tem que correrem atrás, porque se tu
não correr tu não vai fazer estágio e quando tu ti formar vão te perguntar: tu
fizesse algum estágio?! Tem alguma experiência?!. Infelizmente eles não têm,
ai fica difícil e é difícil deles te contratarem se tu não tiver experiências, ainda
mais se tu for trabalhar no maternal, jardim, que é com crianças pequenas,

sendo que a primeira coisa que eles vão perguntar se tu tem experiência?! Se
não tiver...
Pesquisador: Como você compreende o processo de mercantilização da
educação que o ensino superior está passando?
E: Olha, a Universidade é gerida por um grupo agora, o grupo x, acho que você
já viu nas propagandas que aparece o nome da IES x e abaixo parece o nome
do grupo, acredito que a pergunta seja sobre isso. Eu, hum, é, tenho um
pequeno conhecimento sobre isso, então o que eu posso te dizer é que esses
grupos que estão comandando as faculdades particulares, visam sua
expansão, tipo criando ou comprando instituições. Parece que a IES z é deles
também e ta espalhada em muitos lugares daqui. Então acho boa essa
variedade de faculdades pois ai tanto jovens e adultos e até os velhos podem
escolherem aonde estudar, o que é mais em conta para nós.
Pesquisador: Na sua opinião, qual a importância dos Programas PROUNI
e FIES para a entrada de sujeitos nas instituições de ensino superior?
E: Oh, essa é uma questão que foi muito importante, nessa relação, assim, dos
alunos que não tem condições de pagar, por exemplo, o FIES, tu financia e no
final do curso só que tu vai pagar, tu pode pagar uma quantia baixa por mês,
então foi muito importante para eles, assim como eu ne, que trabalha, não sou
FIES, mas eu pago todo mês ne, mas com o meu trabalho. Então... essas
pessoas ne, tão ingressando pelo PROUNI, que é bolsa, pelo FIES, é muito
importante pra eles, como eu ti falei, nós viemos de colégios públicos, que não
te dão oportunidades de ter um estudo de qualidade e passar numa federal ou
numa UEPA não é fácil. Então, o FIES ele te ajuda. É importante ne, porque eu
acredito que todo jovem tem ne, o sonho, assim, de mudar de vida, de
ingressar numa faculdade, de estudar, de mudar sua realidade e a realidade de
sua família, então, os programas tão fazendo isso.
Pesquisador: Há algum comentário que você gostaria de acrescentar?
E: só falar que eu gosto bastante do curso, dos professores, da universidade
que é a melhor do Estado e que as pessoas, principalmente os jovens, possam
sempre buscar e correr atrás dos seus sonhos, como a nossa professora
sempre fala: se você acredita, eu também acredito, porque tudo que a gente
acredita, se a gente correr atrás a gente consegue. Portanto, que nós
possamos correr sempre atrás dos nossos sonhos, não desistir, as lutas vão
vim, as dificuldades, mas elas vem pra que possamos passar por cima delas,
ne, porque assim, eu sou evangélica, ne, então, a agente sempre que Deus te
dá uma prova não por que Ele quer te reprovar, mas porque Ele quer te
aprovar. Então, que mais difícil que esteja, mas que continue e persevere, que
mais la na frente, eles vão conseguir, que tudo que eles passaram, todas as
dificuldades que enfrentaram valeram a pena, que a recompensa vai ser muito

maior, que muitas das vezes o choro, a tristeza, a decepção, que eles possam
sempre continuar nos objetivos deles.
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