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Diferentes analises sobre a mercantilização 

A literatura internacional analisa essas transformações  sob diferentes e 
complementares perspectivas: 

1.  transformações nos objetivos sociais e econômicos da 
universidade;  

2. mudanças na estrutura e na gestão da educação superior;  

3. inédita expansão do público escolar, das instituições educativas, dos 
docentes e pesquisadores;  

4. mercantilização crescente dos currículos e programas de ensino, de 
títulos e diplomas acadêmicos e avaliação. 

 



Transformações históricas nos objetivos sociais e 
econômicos da educação superior - Universidades   

• pragmatismo que  trouxe a   exigência de rentabilizar a educação 
surge a extensão.    

 

 

 

 

• A extensão surge, assim, como terceiro fundamento da estrutura 
universitária, formando o tripé indissociável: o ensino, a pesquisa e a 
extensão.  

 



Modificações da década de 90 

• Nos anos 1990  a função de extensão foi ampliada  com a noção de 
educação como prestação de serviços, (a serem vendidos) 
patrocinada por organismos internacionais e consagrada pela 
Organização Mundial do Comércio - OMC (World Trade Organization - 
WTO).  

• A concepção da educação como serviço tornou possível o 
florescimento de um amplo mercado de ofertas educacionais pelas 
universidades, seja de cursos, currículos, formação e títulos 
acadêmicos, seja de docentes, de gestores e de empresas 
interessadas no vasto e promissor mercado nacional e transnacional, 
dedicado a oferecer credenciais à mão de obra futura para as mais 
diversas profissões.  



Dados da OECD- 2013- Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (34 paises) 
 
• Estudando   as  principais tendências econômicas, sociais, 

demográficas e tecnológicas  das  transformações do mundo 
globalizado  e seu impacto na educação. 

 

• Mudança significativa no padrão de governabilidade e no 
financiamento da educação superior, na qual progressivamente a 
educação privada assumiu um proeminente papel, com o crescimento 
do número de instituições lucrativas,  ademais das  instituições 
filantrópicas, em todo o mundo (OECD, 2013).  

 



 Globalização e a Nova gestão publica  

• Uma  nova arquitetura política do Estado, responsável por  uma economia 
livre. 

•  Com a dissolução das fronteiras que compartimentavam os diferentes 
serviços econômicos sociais, públicos e privados, permitindo a 
intermediação dos agentes financeiros e a inclusão de novos prestadores 
potenciais de serviços privados, autorizados a utilizar, livremente, múltiplos 
instrumentos de mercado.  

• Com a finalidade de debelar a crise crescente do Estado, a Austrália, 
Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos, depois a OCDE, adotam a Nova 
Gestão Pública com o propósito de reconstruir a capacidade institucional 
do Estado diante dos desafios concorrenciais dos mercados.  

• Um dos pilares da Nova Gestão é entregar a prestação dos tradicionais 
serviços públicos, dentre os quais a educação, ao mercado privado. 
 



quasi-market 

• O termo foi forjado por autores que analisaram a reforma radical do 
sistema britânico em 1990, decorrente do Education Act Reform de 1988, 
baseada na transferência dos recursos públicos para as escolas a fim de 
garantir a livre escolha de escolas pelos pais. (GLENNESTER; LE 
GRAND,1995. BRADLEY; TAYLOR, 2002).  

• No Brasil, o significado do termo está bem expresso nas parcerias público-
privadas (PPP). 

• O termo quase-mercado exprime a entrega do monopólio estatal de 
tradicionais serviços públicos – educação, saúde, seguridade - a potenciais 
produtores privados de serviços, com o objetivo de promover franca 
competição, seja por meio da privatização dos serviços ou de parcerias 
público-privadas e obter uma suposta mais-eficiência e a imputação 
discriminada dos prestadores pelo uso dos recursos públicos.  
 



Organização Mundial do Comércio 

• algumas etapas e decisões, que deram forma aos acordos sobre 
mercadorias e serviços, com a criação da OMC e acordos 
internacionais de comercio-  AGCS, abrindo  caminho para um novo 
padrão universitário. 

 

 

 

•  Esses acordos  institucionalizam  a noção de serviço educacional com 
a criação da OMC.  



A OMC (WTO) E OS ACORDOS INTERNACIONAIS DE 
COMÉRCIO – agenda de Doha 

• O conjunto de propósitos, compromissos e providências, sobre 
questões agrícolas, têxteis, investimentos, entre outros, chamado de 
Agenda de Doha.  

• Um programa de ações a ser implementados pelos membros, com 
prazos pré-fixados e temas pré-definidos.  

• A Agenda de Doha enfrentou dificuldades e controvérsias desde sua 
implantação até sua paralisação com a crise financeira de 2008, 
ficando bloqueada nos anos subsequentes . 

 



A educação como serviço 

• O Brasil, China, India e Afica do Sul recusaram-se a fazer parte do Tisa. 
Agora, com manifesta disposição da China de ingressar nas negociações 
plurilaterais, o Brasil, segundo o jornal Valor Econômico (2013) tende ficar 
isolado, se não participar.   

• O novo diretor-geral da OMC, o diplomata brasileiro Roberto Azevêdo, 
empossado em 2013, anunciou seu propósito de retomar a Agenda de 
Doha. Se isso acontecer a regulação que já existe se mantem mas não 
teremos avanço posterior de regulação. 

• Ainda que o Brasil, ao lado de outros países, China, India, e Africa do Sul, 
tenha permanecido reticente à adesão ao AGCS (GATS), as pressões e 
estratégias de expansão internacional dos serviços, incluída a educação, 
prosperaram inclusive nesses países.  

 

 



Internacionalização do ensino superior e 
privatização 
Essas transformações aceleraram a internacionalização do ensino superior propiciando : 

1- os convênios entre sistemas nacionais de educação; 

2- as parcerias entre estabelecimentos de ensino superior e franquias de universidades.  

3- progressiva integração dos sistemas de ensino nacionais ou locais aos sistemas de 
educação no mundo 

4- reestruturação de cursos e programas de ensino, crescente homogeneização dos 
currículos e a proliferação de titulações universitárias. 

5- Sob a égide jurídica de acordos comerciais, ainda que não imponha obrigatoriamente a 
privatização da educação, no mínimo a libera ao mercado, ao eliminar as barreiras ao 
comércio e aos investimentos e abrir à iniciativa privada os serviços públicos no país, por 
meio de diversos expedientes. 

6-internacionalização mercantil e competitiva.  

 



Internacionalização e mobilidade estudantil 
entre outras mobilidades. 
• A educação superior tornou-se um campo competitivo de disputa pelo 

mercado estudantil. 
•  Em 2005, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia receberam mais de 25 

bilhões de dólares graças à mobilidade estudantil.  
• O Panorama da Educação da OCDE (OECD, 2012) revela nos últimos três 

decênios a mobilidade estudantil quintuplicou, passando de 0.8 milhões 
em escala mundial, para 4.1 milhões de estudantes, em 2010. 

• A partir de 2000, o efetivo mundial dos estudantes no ensino universitário 
no estrangeiro teve aumento de 99%, ou seja, 7.1% por ano, em média. 
Mostra, ainda, que a Europa é o destino preferido dos estudantes que vão 
prosseguir seus estudos no estrangeiro: acolhe 41% do efetivo total em 
mobilidade internacional, seguido da América do Norte que acolhe 21% 
(OECD, 2013).  



Gastos privados e retornos financeiros 

Os dispêndios privados e os retornos financeiros da educação, para os 
membros da OCDE, são expressivos: 

• Os fundos privados em instituições educacionais representam 15% 
dos dispêndios; 

•  na Austrália, Canadá, Reino Unido e Israel os fundos privados 
representam 25%;  

•  Na Austrália, Canadá, Japão, Estados Unidos e Israel, os fundos 
privados na educação superior estão acima de 40% e de 75% na 
Coreia e Chile.  

 

 



Expansão e concentração 

 

• Na Ásia e Oriente Médio, e também nos Estados Unidos, Austrália, 
Índia, França, Malásia e Singapura os  campi universitários 
expandiram-se, desde 2006-2009 mais de 40%, de acordo com o 
Observatório da Educação Superior Sem Fronteiras (Observatory on 
Bordless Higher Education – OBHE) 

 



Brasil – tendência mundial 

 

 

O caso brasileiro alinha-se à tendência mundial de concentração 
crescente de instituições de ensino superior em grandes 
conglomerados financeiros. 



Fatores propiciadores no Brasil  

• Dificuldade em construir um estado nacional no Brasil que impede ate hoje a 
construção de um sistema publico e gratuito no Brasil. 

• Grande expansão privada a partir da década de 90. 
• Modificações curriculares – diminuições do tempo de formação, criação de varias 

modalidades de cursos de educação superior, valorização da certificação em 
detrimento da formação. 

• Politicas publicas propiciadoras da privatização – LDB e PNE. 

• Retirada da responsabilidade social da educação superior publica – com o Estado 
mínimo da década de 90. 

• Rebaixamento do papel da universidade, varias modalidades de instituições com 
predominância nas isoladas e integradas.  

• Alinhamento da educação superior brasileira a formatação  produtivista e ligada 
as avaliações internacionais com o objetivo de internacionalização. 

 



Na educação em geral 

• Formação ou  aprendizagens; 

• Avaliação que não privilegia os múltiplos fatores determinantes da 
qualidade; 

• Financiamento per capita; 

• Universalização sem qualidade da educação publica; 

• Desvalorização da profissão; 

• Modelos de gestão da qualidade total da educação publica e privada; 

• Padronização do material didático e pedagógico , com mercantilização 
do material pedagógico. 

 



Na educação em geral 

• Desregulamentação da educação privada. 

• Leis nacionais de Estado que permitem a desregulamentação. 

• Dificuldades de atuação politica unificada. 

• Avanço da educação a distancia com desregulamentação. 

 



Educação Superior:  ótica da demanda.  

• Quando derrubamos a ditadura militar somente incluíamos na educação superior 11% dos jovens de 18 a 24 anos.   
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Educação Superior:  ótica da oferta .  

Movimentos no 
Ensino Superior 

(anos 2000) 

Tímida expansão do 
Ensino Superior  

Público  

Expansão 
desordenada do 
Ensino Superior 

Privado  

 REUNI 
 IF´S e CETEC 

 Universidade Aberta 
(EAD) 

AÇÕES  

 PROUNI 
 FIES 

 FINANCEIRIZAÇÃO 

AÇÕES  



 
Expansão do Ensino Superior Público 
 

REUNI: Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais  

Investimento total 
realizado entre 2008 e 

2012: 
 R$9,1 bilhões. 

Indicadores	 2002 2014 Variação

Vagas 113.263 245.983 117%

IES 45 63 40%

Campi 148 321 117%

Cursos	 2.047 4.867 138%

Matrículas 500.459 932.263 86%



 
Expansão publica , com manutenção da  orientação 
privatista  
 
• O PROUNI – como programa emergencial vai se tornando  permanente na 

concepção de transferência de dinheiro publico para e a iniciativa privada 
mercantil. 

• O FIES se ampliou e hoje este financiamento mantem lucro certo para as 
instituições privadas inclusive de capital aberto.1 milhão e 900 contratos . 

• A regulação é frágil e mesmo criando uma secretaria de regulação ela é 
insuficiente para manter a qualidade e impedir que instituições não 
cumpram com suas responsabilidades sociais. – INSAES. Unica politica de 
regulação é a avaliação da educação superior. 

• Foi muito grande a batalha para garantir no  novo plano nacional de 
educação que  se estabelecesse como meta  o aumento de 40% das vagas 
em instituições publicas.       

 



MERCANTILIZAÇÃO 

As mudanças no setor de ensino são frutos do processo da 
globalização financeira e da onda neoliberal: 

Década de 90 expansão privatista  : politicas publicas que dão suporte a essa expansão- implementação do 
projeto neoliberal   

Utilização de tecnologia nos processos educacionais (software educativos e modalidade EAD). 

Adoção de reformas educativas  de desregulamentação. 

A educação passa a ser objeto de interesse do grande capital internacional- lutamos contra a inclusão da 
educação na OMC. Corremos risco permanente 

Expansão do Setor Privado  



Mudança qualitativa na  privatização : De Mercantilização  
para  Financeirização -2005 

A educação passa a ser objeto de interesse do grande capital internacional. 

Condição Necessária 

A educação deve se tornar um bem de serviço, assim, estará condicionada as normas de comercialização- a não regulação  

A educação assume uma característica 
econômica e fundamental para o capitalismo. 

a) Na ampliação da oferta de vagas presenciais ou a distância. 
b) Na venda de materiais pedagógicos e pacotes educacionais 
c) Na introdução de franquias educacionais. 
d) No crescimento de consultorias voltadas para gestão na educação. 

A ideia de Mercadoria com mercado aberto  

Como isso se manifesta? 



Educação como Mercadoria 

As consequências dessa nova fase da  mercantilização do ensino. 

Participação de conglomerados financeiros que vislumbram ganhos extraordinários no setor de ensino. 

O que possibilita ganhos extraordinários? 

a) Formação de Fundos de Investimento 
b) Fusão e Concentração 
c) Investimento em tecnologia 
d)Modelos de gerenciamento. 
e) Financiamento Público = PROUNI E FIES. 

Aquisições e fusões = Concentração = Oligopólio. 
Financeirização do Setor = Abertura de Capital na Bolsa de Valores 
Administrar as instituições como empresas = Custos mínimos + Educação em grande escala 

Processo 



Mercadoria na Prática 

Educação Básica: 

Práticas: 
a) Formação de redes de ensino. 
b) Padronização no sistema de ensino apostilado: venda de materiais pedagógicos e pacotes 
educacionais (aluguel da marca, avaliação e formação dos professores entre outros). 
c) Venda do material de ensino para a rede municipal. 
d) Venda de Programas de Gestão da Educação para os municípios. Atuação da Pearson- avaliação(fecha o 
ciclo)  

Práticas: 
a) Ampliação na oferta de vagas presenciais e/ou à distância. 
b) Ampliação do capital financeiro 
c) Internacionalização da educação. 
d) Abertura de Capital 
e) Busca pelo público das chamadas  classes C, D e E. 

Educação Ensino Superior: 



IMPACTOS SOBRE O SETOR DE ENSINO PRIVADO 

Processo de Fusões e Aquisições no Brasil entre 2007 e 2014 



IMPACTOS SOBRE O SETOR DE ENSINO PRIVADO 

Processo de Fusões e Aquisições no Brasil entre 2007 e 2014 



Processo de Fusões e Aquisições no Brasil entre 2007 e 2014 



Associações – concentração 

1. Associação da Anhanguera e Kroton:  

 
A. Valor da operação:  R$ 13 bilhões. 
B. Número de Alunos:  1 milhão de alunos 

 
 A maior IES privada do mundo - abril de 2013 
  

 

Processo de Fusões e Aquisições 



Fusão Kroton e Anhanguera 

•  Avaliação de 5,9 bilhões de dólares. 

• A 2ª é a Chinesa New Oriental – avaliada em 2,9 bilhões . 

• 123 campi presencial, 647 polos EAD, unidades em 80 cidades, 2000 
cursos de graduação , mestrado e doutorado . 

• receita liquida de 3 bilhões de reais . 

• Lucro liquido de 420 milhões de reais.   

•  A fusão engloba cerca de 15% de todos os alunos do ensino superior 
do país  com alta concentração em alguns municípios. 



Fontes de Receitas – Públicas – FIES e PROUNI. 

96% dos alunos 

pertencem as classes 
C, D e E.  

A renda familiar dos 

beneficiários é de 10 

salários mínimos.   

35% do total de alunos 

nas IES privadas  são 
beneficiários do FIES. 



Fontes de Receitas - Públicas 

Programa Universidade para Todos – ProUni 

Bolsas por Categoria Administrativa - 2013 



Bolsas Ofertadas por ano -2014 

Fonte: ProUni/MEC 

Programa Universidade para Todos – ProUni 

Fontes de Receitas - Públicas 



Ensino 
Superior  

7 milhões de 
matrículas 

73,2% das 
matrículas no 
setor privado. 

26,8% das 
matrículas no 
setor público. 

Entre 1980 e 
2012 a educação 
privada  cresceu : 

  186%  

2.391 IES 

Ensino Superior 2013: Dados  
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Evolução do Ensino Superior:  Variação percentual no número de IES  



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Evolução do Ensino Superior:  Número de Matrículas Presencial   



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 40.714   49.911   59.611   114.642  
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Evolução do Ensino Superior:  Número de Matrículas á Distância   



Contingenciamento e ajuste fiscal 

 

• Corte  de verbas para o MEC em 2015 – 13 bilhões. 

• Orçamento aprovado pelo congresso em 17/04 - 109,2 bilhões  

• Contingenciamento para a rede publica federal  de 30%. 

• Regras do FIES. 

• Problemas com o PRONATEC. 

• CAPES. 

 

Educação Superior: alteração no cenário  



Medidas do MEC – regulamentação do FIES 

• Estabelecimento de proporcionalidade. 

• pressão patronal alegando que tinham 90% de bolsa. 

• As escolas fizeram terrorismo e certa morosidade, erro ter misturado os alunos 
novos , com os antigos contratos. 

• O endividamento é do aluno. 

• A caixa repassa o valor integral que vai direto para as escolas , tem até escola que 
fechou e continuou recebendo o FIES por algum tempo 

 

Ensino Superior:  alteração no cenário  



Medidas  do MEC com o Fies- medidas corretas 

• O Controle do Fies deveria ser feita pelo governo e não pelas instituições . 

• Indexação das mensalidades ( evita preços diferentes e evita mudança desproporcional 
do financiamento) – deveria ser de todo o curso e não de cada ano. 

• Aproveitamento escolar - evitar a evasão- garantia de formação   

• Impedimento de fechamento de curso e transferência para outra turma ou turno . 

• Vinculação com a avaliação (maior a nota de avaliação mais bolsas FIES) 

• Estabelecimento de proporcionalidade. 

Ensino Superior:  alteração no cenário  



Estratégias.  

Lutar pela ampliação da regulação da educação – luta estratégica 
porque como vimos a atuação do capital vai em dois sentidos que são 
complementares: 

•  Estratégia do capital global impedir a regulação e ao mesmo tempo 
fazer a pressão que o Brasil assine os acordos  livre comercio em 
educação e com a regulação mais frágil possível. 

• Estratégia de luta nossa diminuir a lucratividade através do avanço de 
regulação tanto de ordem trabalhista como de qualidade. 

• Lutar no campo dos currículos exigindo e lutando contra a visão de 
aprendizagem e recolocando a questão da formação critica e cidadã.     



• Profª Dra Madalena Guasco Peixoto. 

• Departamento de Fundamentos da Educação da PUC/SP  

• Coordenadora Geral da CONTEE. 


