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RESUMO 

A presente dissertação tem como objeto de pesquisa as políticas públicas de 

democratização do ensino criadas após a Constituição Federal de 1988. Com as teorias de 

direito e desenvolvimento e a educação superior como pano de fundo, pretende-se relacionar 

aspectos do direito e políticas públicas sob o enfoque institucional, buscando compreender a 

realidade dos programas ProUni, Reuni, Fies e Lei de Cotas. Questiona-se, com base em uma 

em uma metodologia jurídica das políticas públicas, como são construídos os programas para 

democratização do acesso ao ensino superior tendo em vista os planos macro, meso e 

microinstitucional como definido por Bucci e como funcionam as ações governamentais de 

inclusão nas instituições superiores de ensino público e privado. A pesquisa possibilitou 

constatar que faltam arranjos mesoinstitucionais que coordenem as políticas, tornando-as 

complementares e mais coerentes entre si, Não foram encontradas agregações institucionais 

exclusivas para as políticas de acesso ao ensino superior.  

 

Palavras chaves:  

Direito e Desenvolvimento, Direito e Política Pública, Democratização do Ensino, Ensino 

Superior, Ação Afirmativa, Cotas, ProUni, Fies. 

  



 

 

ABSTRACT 

The research object of this dissertation are the public policies for democratization of 

education created after the Federal Constitution of 1988. Considering the law and 

development theory and the higher education as background, it is intended to relate the law 

and public policies under institutional approach, seeking to understand the ProUni, ReUni, 

Fies and Lei de Cotas programs reality. Based in a public policies’ legal method, wonders 

how the programs for the democratization of higher education access are built, regarding the 

macro, meso and microinstitutional as defined by Bucci and how the governmental actions for 

inclusion works in the public and private higher education institutions. Through this research 

could be noted a lack of mesoinstitutional arrangements to manage the policies, making them 

more coherent and complementary each other. It were not found exclusive institutional 

aggregations for the access policies to the higher education. 

 

Keywords:  

Law and Development, Law and Public Policy, Education’s Democratization, Higher 

education, Affirmartive Action, ProUni, Fies. 
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1. INTRODUÇÃO 

O número de alunos no ensino superior no Brasil cresce desde a década de 70. 

Inicialmente, houve um forte aumento dado o desenvolvimento econômico do país no início 

da Ditadura Militar. Entretanto, esse período foi seguido por uma quase estagnação do setor 

educacional privado nos anos posteriores, em razão da queda das taxas de crescimento do 

Brasil
1
.  

Durante os anos 90, após a promulgação da Constituição Federal e a estabilização da 

moeda, o ensino superior voltou a se expandir aceleradamente, em especial, através das 

instituições privadas de ensino
2
. Nos anos 2000, além do crescimento no número de vagas, 

surgiram políticas públicas específicas que visavam não apenas aumentar o número de vagas 

indiscriminadamente, mas também se propunham a incluir setores excluídos da sociedade, 

através das ações afirmativas. Passa-se a questionar como ampliar o acesso ao ensino superior 

e, conjuntamente, alcançar maior equidade com uma formação de qualidade
3
.  

A presente dissertação procura analisar as políticas públicas de democratização do ensino 

criadas após a Constituição Federal de 1988, tanto aquelas que visam beneficiários 

específicos quanto as que se propõem a um aumento geral de matriculados no chamado 

terceiro grau. Com a educação superior como pano de fundo, pretende-se relacionar aspectos 

do direito e políticas públicas. A análise proposta é institucional, buscando compreender a 

realidade dos programas nos planos macro, meso e microinstitucionais
4
. Espera-se descrever e 

qualificar o cenário, atentando-se para políticas públicas voltadas às instituições privadas e 

públicas. 

As políticas públicas estudadas nesse trabalho são incrementais. Como pressuposto 

entende-se que, como diz BUCCI
5
 “as estruturas da desigualdade podem ser, se não 

modificadas, bastante perturbadas na sua inércia conservadora, mediante processos 

                                                 
1
 C. B. MARTINS. O ensino superior brasileiro nos anos 90. São Paulo Perspec.,  São Paulo ,  v. 14, n. 1, 2000, 

pp. 41-45. 

2
 Idem. 

3
 C. E. B. NEVES; L. RAIZER; R. F. FACHINETTO. Acesso, expansão e eqüidade na educação superior: novos 

desafios para a política educacional brasileira. In: Sociologias. v. 17, Porto Alegre, 2007. p. 94. 

4
 M. P. D. BUCCI. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 1

a
. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013.  

5
 Idem, p. 30. 
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jurídicos-institucionais bem articulados”. Assim, a desigualdade de acesso ao ensino superior 

pode ser considerada como um dilema superável ou bastante diminuído através de bons 

programas com objetivos específicos.  

Particularmente, a partir de 2004, foram implementadas diversas políticas federais
6
 

que objetivavam a democratização de vagas no ensino superior no setor público e privado
7
, 

quais sejam:  

(i) ampliação de vagas nas IES públicas: criação de novas vagas e construção de 

centros federais de educação superior;  

(ii) criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação (REUNI);  

(iii) interiorização das IES públicas: abertura de novos campi visando a 

descentralização das vagas;  

(iv) fortalecimento da educação tecnológica: reestruturação dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFET), os quais passaram a focar o ensino 

superior e se transformaram nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (Ifets);  

(v) ampliação do financiamento aos estudantes: criação do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e aumento do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies);  

(vi) estímulo ao estudo a distância: o qual se deu predominantemente no setor 

privado enquanto no setor público ocorreu através da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB);  

(vii) fomento às políticas e aos programas de inclusão e de ações afirmativas: 

criação da Lei de Cotas. 

Dados do Censo da Educação Superior demonstram que com essas políticas as taxas 

de escolarização do ensino superior de fato aumentaram. No Gráfico 1, é possível observar a 

taxa líquida ajustada de escolarização superior, a qual se refere ao percentual de pessoas de 18 

                                                 
6
 No âmbito estadual, foi no Rio de Janeiro que a primeira lei prevendo cotas foi aprovada. Por meio de lei 

estadual, foi estabelecido que 50% das vagas dos cursos de graduação das universidades estaduais sejam 

destinadas a alunos oriundos de escolas públicas, selecionados por meio do Sistema de Acompanhamento do 

Desempenho dos Estudantes do Ensino Médio (SADE). 

7
 Fonte: Desafios e Perspectivas da Educação Superior Brasileira para a próxima década (2011-2020) 

organizado por Paulo Speller, Fabiane Robl e Stela Maria Meneghel (relatório oficial). Brasília: UNESCO, CNE, 

MEC, 2012. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002189/218964POR.pdf. Acesso em 

25/09/2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002189/218964POR.pdf
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a 24 anos que frequentam cursos de graduação na educação superior ou já concluíram um 

curso de graduação em relação à população de 18 a 24 anos.  

Gráfico 1 - Evolução das Taxas de Escolarização na Educação Superior no Brasil
8
 

 

Nota-se uma tendência positiva de aumento nesse intervalo de dez anos, representando 

um avanço no acesso da população analisada. Em 2002, 11,2% dos jovens de 18 a 24 anos 

cursavam ou já tinham concluído o ensino superior em relação ao total de habitantes desta 

faixa etária. Em 2012, essa proporção aumentou para 18,8%. Houve uma expansão acentuada 

no ensino superior na década de 1990, principalmente entre 1998 e 2002.  Tal crescimento das 

vagas e das instituições se deu predominantemente no setor privado
9
.  

Observando a importância numérica em matrículas do setor privado, cabe desfazer 

uma falsa dicotomia sobre a importância das instituições pública em detrimento das demais 

instituições.  Em especial, vale combater e esclarecer alguns mitos difundidos acerca da 

impossibilidade, em abstrato, de subsídio às instituições privadas de ensino. A 

supervalorização do ensino público, de modo geral, é comum neste debate, embora ela seja 

pouco explicada com dados concretos. Por exemplo, Marcos José Valle
10

 entende que apenas 

o ensino público possui garantias para não ser única e exclusivamente influenciado por 

interesses empresariais. Segundo o autor, as instituições privadas “estão focadas com maior 

                                                 
8
 Gráfico adaptado de figura constante na p. 36 da sinopse do Censo da Educação Superior de 2012, realizado 

pelo MEC, disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse. Acesso em 02/072014.  

9
 E. C. SOTERO. Negros no ensino superior: Trajetórias e expectativas de estudantes de administração 

beneficiados por Políticas de Ação Afirmativa (ProUni e Cotas) em Salvador. Mestrado em Sociologia, São 

Paulo: USP, 2009, p; 23. 

10
 M. J. VALLE. Prouni: Política Pública de Acesso ao Ensino Superior ou Privatização? Mestrado em 

Educação, São Paulo: Universidade Tuiuti do Paraná, 2006. 

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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intensidade no mercado de trabalho com consequente desinteresse na produção cientifica 

sem foco em resultados imediatos para o mercado”
11

. Propositalmente, não se pretende aqui 

fazer esta mesma supervalorização do ensino superior público, como se este fosse obviamente 

o único meio legítimo de uma universidade ser capaz de atender satisfatoriamente ao tripé 

pesquisa, ensino e extensão. No cenário brasileiro, o ensino privado já é uma realidade 

consolidada e importa pensar em meios de garantir e ampliar sua qualidade bem como seu 

acesso.  

Considerando tal contexto, este trabalho visa compreender a relação entre políticas 

públicas e direito. A dissertação apresenta, além desta introdução, uma seção metodológica 

(capítulo segundo), o cenário teórico no qual essa dissertação se baseia, (capítulo terceiro); o 

cenário da legislação sobre o ensino superior no Brasil (capítulo quarto). A seguir, 

apresentam-se os estudos empíricos sobre o acesso ao ensino superior no âmbito privado e no 

âmbito público (capítulo quinto), finalizando-se com uma comparação entre estas (capítulo 

sexto) e as considerações finais (capítulo sétimo). 

  

                                                 
11

 Idem, p. 14 
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2. METODOLOGIA 

 O objetivo da dissertação é compreender as políticas de democratização do acesso ao 

ensino superior e os arranjos institucionais da atuação estatal em políticas federais de 

democratização do acesso ao ensino superior público e privado, sob um enfoque 

metodológico específico. Nesta pesquisa, considera-se o direito “como definidor de tarefas, 

divisor de competências e coordenador das relações inter-setoriais no setor público e entre 

este e o setor privado”
12

. Ao longo da análise, diferentes dimensões da ação estatal serão 

estudadas, discutindo-se tanto ações que revelem um Estado mais interventor, por exemplo, 

inserindo diretamente alunos através das cotas nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas, como aquelas em que se observa um Estado, sobretudo, regulador, que incentiva 

mais do que impõe comportamentos, como ao dar benefícios para as IES particulares 

democratizem as suas vagas através do ProUni.  

 Em seu desenvolvimento, o trabalho busca compreender a regulação e os desenhos 

das políticas públicas de democratização, dada a existência de estruturas institucionais 

consideravelmente diferentes. Sob a rubrica IES encontram-se universidades, centros 

universitários, faculdades particulares isoladas, faculdades e universidades integrantes de 

conglomerados econômicos e até faculdades públicas militares e agrárias, as quais podem 

estar inseridas em um mesmo conjunto de políticas públicas que não necessariamente 

contemplam as particularidades de cada um desses formatos. Importa verificar que fatores 

institucionais os arranjos jurídicos formulados pelos órgãos reguladores levam em 

consideração. 

  Assim, a presente pesquisa adota como perguntas centrais:  

 

i. Com base em uma metodologia jurídica das políticas públicas, como são construídos 

os programas para democratização do acesso ao ensino superior tendo em vista os 

planos macro, meso e microinstitucional?   

ii. Como funcionam as ações governamentais de inclusão nas instituições superiores de 

ensino público e privado? 

   

                                                 
12

 C. A. P. FARIA; D. R. COUTINHO. O Direito nas Políticas Públicas. In: Eduardo Marques e Carlos Aurélio 

Pimenta de Faria. (Org.). A Política Pública como Campo Multidisciplinar. 1ª ed. São Paulo e Rio de Janeiro: 

Editora Unesp e Editora Fiocruz, 2013, v. 1, p. 181-200. 
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Para que seja possível responder às perguntas formuladas, os principais objetos de 

estudo serão leis, decretos e portarias de cada programa
13

. Quando disponíveis, também serão 

levados em consideração relatórios oficiais de gestão
14

 e de controles externos.
15

 O uso desses 

documentos se justifica na medida em que eles poderão contribuir substantivamente para a 

reconstrução da lógica dos instrumentos usados em cada ação governamental.  

Ressalte-se que, neste trabalho, trata-se de democratização do ensino em sentido 

amplo, para além do que poderia ser classificado como ação afirmativa. Em um conceito mais 

tradicional, Joaquim Barbosa considera que as ações afirmativas são definidas como um: 

“conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 

compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 

combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de 

origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado [...] com vistas à 

concretização de um objetivo constitucional universalmente 

reconhecido – o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos os 

seres humanos têm direito
16

”.  

Neste conceito, políticas como reserva de vagas ou financiamento para determinados 

alunos podem ser consideradas como ação afirmativa. Entretanto, as políticas de 

democratização estudadas pela presente dissertação envolvem para além das questões focadas 

em raça e renda outras políticas universalistas, as quais visam aumentar o número de 

universidades ou mesmo conceder financiamento estudantil indiscriminado. Ou seja, importa 

verificar quaisquer ações governamentais que visem melhorar o acesso ao ensino superior, 

seja pelo aumento no número de vagas, pelo financiamento público ou pela melhor destinação 

de vagas já existentes. 

                                                 
13

  Foram estudados os seguintes documentos normativos: Projeto de Lei 8.035-B/2010, Lei 13.005/2014, 

Decreto 6.096/2007, Lei 12.7111/2012, Lei 9.394/1996, Lei 11.096/2005, Lei 12.868/2013, Lei 10.260/2001, 

Decreto 7.824/2012. 

14
 Como o Relatório de Gestão da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial de 2013. 

15
 Como o Relatório do TCU sobre o ProUni. 

16
 J. B. B. Gomes, “A Recepção do Instituto de Ações Afirmativas pelo Direito Constitucional Brasileiro” in S. 

A. dos SANTOS, (org). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília: Ministério da 

Educação – Coleção Educação para Todos. 2005. P. 53. 
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A hipótese inicial deste trabalho é que todas as políticas de democratização do ensino 

superior federal fazem parte de uma política macroinstitucional única que tem por escopo 

gerar inclusão no ensino superior brasileiro, seja no aumento de vagas, seja na entrada de 

beneficiários raciais ou socialmente excluídos do sistema. Todavia, as ações para instituições 

públicas e privadas não foram desenhadas como políticas oriundas de um mesmo arranjo, ou 

seja, não foram construídas pela legislação como complementares em sua estrutura, mas são 

concorrentes em seus objetivos e possuem perfis parecidos de alunos beneficiados. 

 Como principal contribuição para a literatura, este trabalho pretende fazer uma ponte 

entre dois campos de estudo distintos: o primeiro, que trata sobre as políticas de 

democratização do ensino em si, numa concepção sociológica ou de direitos fundamentais e, 

o segundo, que aborda conceitos e teorias jurídicas para políticas públicas que serão 

apresentadas a seguir. Ao unir ambos os campos, espera-se contribuir com um conhecimento 

integrado sobre a prática institucional de democratização no ensino superior brasileiro, 

público e privado. Espera-se ser capaz de testar a possibilidade de metodologias jurídicas que 

analisem políticas públicas, incrementando um ramo da pesquisa empírica em direito e de 

desenvolvimento 

 Ao se analisar as políticas de democratização de ensino conjuntamente, ou seja, 

independentemente da natureza jurídica da instituição, torna-se possível tratar do ensino 

superior como um todo para, posteriormente, verificar as individualidades das políticas de 

democratização do acesso. Pretende-se analisar o ensino superior como uma única variável, 

sem a separação estanque entre público e privado, visando verificar como são construídas 

suas políticas de inclusão, para depois realizar classificações analíticas. 

 O foco do trabalho está na dimensão institucional do ensino superior e não nos 

beneficiários. Também não se pretende tornar o foco da pesquisa um histórico das ações 

afirmativas, nem dos movimentos sociais no Brasil
17

, que são agenda constante em pesquisas 

de caráter sociológico e educacional. Antes, esse trabalho pretende estudar o direito como 

mecanismo agregador e institucionalizador das políticas públicas para IES públicas e 

privadas. 

                                                 
17 

Tais estudos foram feitos por DELOÍZE LORENZET. A expansão da Educação Superior Brasileira: o 

tensionamento entre o Público e o Privado. Mestrado em Educação. Passo Fundo: Universidade de Passo 

Fundo, 2011. 
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Essa concepção de direito foi baseada nas lições de COUTINHO
18

o qual divide os 

papeis do direito para as políticas públicas em quatro frentes: (i) direito como objetivo, que 

positiva opções políticas, formalizando-a como cogentes; (ii) direito como arranjo 

institucional, que define tarefas, competências e coordenações (iii) direito como ferramenta, 

que oferece instrumentos e veículos para implementação dos fins das políticas e; (iv) direito 

como vocalizador de demandas, que assegura participação, accountability e mobilização. É 

pensando principalmente no item (ii), ou seja, no papel que o direito ocupa na estrutura das 

políticas, que a presente metodologia foi desenvolvida.  

 É importante também ressaltar que esta tese se concentra em políticas federais de 

ensino superior, e isto por duas razões. A primeira é que segundo a Lei de Diretrizes e Bases 

para Educação (LDB), as instituições de ensino privadas pertencem ao sistema federal de 

ensino, ou seja, são consideradas federais para fins de regulação e fiscalização. A segunda, 

advém da diretiva política de democratização do ensino público desde 2004, como pode ser 

observada nos Planos Nacionais de Educação, a serem melhor explicadas a seguir. Como 

forma de possibilitar um estudo mais amplo, sem se deter as especificidades de leis regionais, 

trata-se aqui apenas da legislação federal.  Assim, estão excluídas políticas de ação afirmativa 

criadas por leis ou instituições estaduais e municipais. Para a análise aqui pretendida, foca-se 

no sistema de ensino federal que compreende, segundo o art. 16 da LDB: (i) as intuições de 

ensino mantidas pela União; (ii) as instituições de educação superior criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; (iii) os órgãos federais de educação.  

 Deve-se considerar sobre qual ponto específico se irá tratar em uma política pública 

complexa para se fazer um recorte temático. Para que fosse possível a avaliação da regulação 

jurídica sobre o tema proposto num aspecto amplo e universal
19

, optou-se por tratar do acesso. 

Assim, estão excluídas da análise argumentações sobre a efetividade, permanência ou 

fiscalização destas políticas, embora se reconheça a importância de estudos com multifocos. 

O marco teórico reconstruído como base metodológica para a presente dissertação é o 

trabalho “Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas” de Maria Paula 

                                                 
18

 C. A. P. FARIA; D. R. COUTINHO. O Direito nas Políticas Públicas. In: Eduardo Marques e Carlos Aurélio 

Pimenta de Faria. (Org.). A Política Pública como Campo Multidisciplinar. 1ª ed. São Paulo e Rio de Janeiro: 

Editora Unesp e Editora Fiocruz, 2013, v. 1, p. 181-200. 

19
Existem importantes pesquisas que envolvem estes temas de pesquisa, com foco em estudos de caso, tais como 

(CARVALHES, FLÁVIO; FERES JÚNIOR, JOÃO; DAFLON, VERÔNICA TOSTE, 2013) 
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Dallari Bucci
20

. Para a autora, há uma agenda de pesquisa na teoria do desenvolvimento que 

envolve a compreensão de como se formulam e executam políticas públicas. No que se refere 

às políticas de inclusão, tais políticas dependem não apenas da compreensão dos papéis do 

Estado e do governo, mas também das técnicas e ferramentas operacionais, seja na política 

tradicional, seja na execução prática das decisões e opções governamentais. Nesse sentido, “o 

interesse é compreender, de maneira mais acurada, o funcionamento do governo enquanto 

disparador e condutor de processos de transformação, com o emprego dos meios próprios do 

Estado ou postos à sua disposição”
21

.  

Os principais termos operacionais serão os conceitos de ação governamental e arranjo 

institucional conforme concebidos na mesma obra, os quais serão explicados no capítulo a 

seguir. Como aplicação prática desta metodologia, cada política de democratização do ensino 

é vista, em um plano microinstitucional, como uma ação governamental distinta. Ainda que 

sejam políticas bastante complexas e que envolvam, para seu perfeito funcionamento, outras 

ações governamentais, considera-se como unidade autônoma a ser analisada a conjugação de 

competências, objetivos e meios estatais destinados a um objetivo comum. O presente 

trabalho se propõe a examinar as seguintes ações governamentais: (a) o Fies e ProUni, 

voltados à iniciativa privada e (ii) o Reuni e o Programa Federal de Cotas, voltados às IES 

públicas.  Após uma análise descritiva dos núcleos essenciais destas políticas, passa-se a uma 

análise mesoinstitucional para compreender se essas ações governamentais podem ser 

agregadas em planos maiores, ou seja, se derivam de um mesmo princípio de inclusão, 

fazendo parte de um mesmo arranjo. Com o levantamento das normas realizado ao longo da 

dissertação, espera-se compreender se há coerência entre o Estado regulador que visa 

incentivar que IES privadas se cadastrem nos seus programas de democratização e o Estado 

que atua diretamente impondo políticas públicas nas IES públicas.  Ambas as formas de 

atuação podem trazer ganhos sociais. É possível que tanto a estrutura estatal do país quanto as 

atividades empresariais e sociais privadas sejam compreendidas e usadas para melhora nas 

condições do desenvolvimento
22

. 

  

                                                 
20

 M. P. D. BUCCI. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 1ª. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

21
 Idem, p. 35. 

22
 Idem, p. 28. 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: AS TEORIAS DO DIREITO E 

DESENVOLVIMENTO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO 

ENSINO SUPERIOR 

Neste capítulo serão apresentados os pressupostos teóricos do trabalho. Inicialmente, 

importa relacionar o tema da pesquisa com a teoria de direito e desenvolvimento adotada, 

enfatizando-se a concepção de desenvolvimento com base em Amartya Sen. Em seguida, 

demonstrar-se-á o conceito de institucionalismo e a importância do enfoque institucional para 

a análise das políticas públicas. Por fim, descrever-se-á a metodologia para um estudo jurídico 

das políticas públicas com base em Bucci. 

  

3.1 DE QUAL DESENVOLVIMENTO SE TRATA? 

No texto What is Law & Development
23

, PRADO propõe uma classificação que 

organiza didaticamente as diferentes linhas teóricas que estudam o papel do direito no 

desenvolvimento, a qual será útil para esta tese. Segundo a autora, as teorias de direito e 

desenvolvimento podem ser classificadas sob duas grandes chaves: (i) direito no 

desenvolvimento, no qual o papel do direito é exclusivamente instrumental visando melhorias 

em âmbito econômico e (ii) direito como desenvolvimento, no qual se entende o próprio 

desenvolvimento como liberdade, para além de indicadores financeiros. Em ambas as 

vertentes, existem subramos que predizem mais ou menos intervenção do Estado, tanto 

economicamente quanto nas relações sociais. Dessa forma, tal divisão abarca tanto as 

concepções de um Estado Desenvolvimentista, quanto um Estado Neoliberal, as quais podem 

ou não privilegiar o direito com enfoque nas capacidades.   

O conceito de desenvolvimento adotado para esta pesquisa é o contido no item (ii), 

sendo expresso pelo que PRADO classifica como law as development, cujo percussor é 

Amartya Sen. Para ele, há a concepção de que o desenvolvimento tem de estar relacionado 

com uma melhora substancial na vida e na liberdade das pessoas, sendo o direito um fim e 

instrumento para tanto. Amartya Sen
24

, define desenvolvimento como um processo de 

                                                 
23

 M. M. PRADO. “What is Law and Development?" Revista Argentina de Teoria Juridica, vol. 11 n. 1. 2010. 

24
 A. SEN. Desenvolvimento Como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p; 33. 
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expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, no qual estas dependem não apenas 

da economia, mas também de outros determinantes de disposições sociais. 

Para Sen
25

, o desenvolvimento requer que sejam removidas as principais fontes de 

privação de liberdade, quais sejam, pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

na opulência global. O autor reconhece que o mundo atual nega liberdades elementares a 

maioria das pessoas, sendo que, às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 

diretamente à pobreza (ex. fome, nutrição, remédios) e em outros casos, vincula-se 

estreitamente à carência de serviços públicos e assistências sociais, como, por exemplo, um 

sistema bem planejado de assistência médica e educação. Ainda, pode-se ter uma negação das 

liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de 

participar da vida social, política e econômica da comunidade.  

Mais especificamente, o conceito de liberdade de SEN envolve o acesso das pessoas às: 

(i) liberdades políticas, ou seja, participação efetiva na escolha de governantes, fiscalização e 

crítica; (ii) facilidades econômicas, a possibilidade de usar recursos econômicos com o 

propósito de distribuição de renda, consumo pessoal, produção e troca; (iii) oportunidades 

sociais, as quais incluem principalmente educação e saúde; (iv) garantias de transparências, 

com a finalidade de evitar a corrupção, a irresponsabilidade financeira e transações ilícitas; 

(v) seguranças protetoras; e, por fim, (vi) disposições institucionais fixas, tais como 

benefícios aos desempregados e suplementos de renda regulamentares para os indigentes e 

distribuições de alimentos em crises de fome coletiva
26

. 

Com tal ampliação do conceito apenas uma sociedade com mais direitos e sem 

restrições para sua toda população pode ser considerada plenamente desenvolvida. Aqui, o 

processo de desenvolvimento é um triunfo sobre as privações de liberdades
27

, de modo a 

priorizarem-se os direitos sociais para realização pessoal. E, neste momento, empoderar 

minorias excluídas se torna importante. Sob este enfoque, mesmo os países ricos devem se 

voltar para suas populações excluídas e possibilitar a conquista das liberdades. É dever do 

                                                 
25

 Idem.  

26
 Idem, p. 78-100. 

27
 Idem, p. 33. 
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Estado prover políticas públicas de ampliação das capacidades, ou seja, dar oportunidades 

para que as pessoas possam exercer a condição de agente ativo de suas próprias vidas
28

. 

Amartya Sen propõe uma perspectiva baseada na liberdade na qual a vida boa é 

medida em termos da efetiva liberdade das pessoas, entendida tanto em termos da existência 

concreta de oportunidades de escolha individual (possibilidade efetiva de se fazer o que se 

deseja) quanto da existência de processos de decisão pública que respeitem essa liberdade
29

 

(p.266, A ideia da Justiça). Segundo o autor, a avaliação da liberdade deve ser feita em termos 

de capacidades, dado que o bem pessoal deve ser medido em termos de capacidade de uma 

pessoa para fazer coisas que ela tem razão para valorizar
30

  

Passando a considerar relevantes múltiplos aspectos de desenvolvimento humano, 

importa perceber que estes podem estar relacionados e se influenciarem mutuamente. Uma 

educação de maior qualidade pode permitir uma melhor inserção no mercado de trabalho, o 

que por sua vez pode melhorar os níveis de renda. Da mesma forma, apenas com boa saúde e 

saneamento básico uma pessoa consegue se focar nos estudos. Várias correlações são 

possíveis e um direito social garantido impacta positivamente nos demais
31

. Assim, o acesso 

amplo ao ensino superior tem condão de ampliação das capacidades para além dos índices 

educacionais
32

.  

De mesma opinião, CHAVES
33

 considera que os alcances de altos níveis educacionais 

representam avanço também no que se refere a integração nacional e justiça social. Ampliar 

as oportunidades de ensino permite a geração de externalidades positivas ao serem 

qualificados melhores profissionais, o que desencadeia um conjunto de profissionais, 

transformando a vida das pessoas e, potencialmente, as características do emprego no país.  

                                                 
28

 Idem, p. 45. 

29
 A. Sen. A ideia da justiça. Coimbra: Almedina, 2010, p. 266. 

30
 A. SEN. Desenvolvimento Como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p; 46. 

31
 A. A. COMIN e R. J. BARBOSA Trabalhar para estudar: sobre a pertinência da noção de transição escola-

trabalho no Brasil. Novos Estudos-CEBRAP, n. 91, 2011, p. 77.  

32
 Ressalva-se que não se pretende supervalorizar a importância que o ensino superior pode ter na vida de 

alguém. Aqui não se quer exagerar os ganhos pessoais de liberdade se uma pessoa o cursar. Defende-se, ao 

contrário, que o acesso ao ensino deve ser protegido para aqueles que desejem integrá-lo não sendo esta a única 

forma de entrada no mercado de trabalho e de satisfação pessoal.   

33
 V. CHAVES. Educação superior e desenvolvimento: o papel das instituições de ensino superior privadas na 

concretização dos objetivos fundamentais da República. In: RODRIGUES, Horácio Wanderlei; MEZZAROBA, 

Orides; MOTTA, Ivan Dias da. (Org.). Direito, Educação, Ensino e Metodologia Jurídicos. 1ªed. Curitiba: 

CONPEDI/FUNJAB, 2013, p. 61-88. 
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Todavia, como já foi falado, não basta apenas aumentar os números gerais de 

matriculados no ensino superior. Em uma sociedade diversificada, importa saber se as 

minorias raciais estão inseridas em pleno direito. O gráfico a seguir contém anos anteriores à 

entrada das ações afirmativas no ensino superior federal e demonstra a desigualdade. 

Gráfico 2 - Médias de anos de estudos - pessoas com mais de 15 anos de idade
34

 

 
Elaboração: IPEA 2011 

Observa-se que, ainda que os anos de estudos aumentem com o passar do tempo, a 

diferença entre brancos e negros continua, o que indica que a questão racial é relevante. É 

aqui que uma visão ativa de direito e desenvolvimento compreende o olhar além de políticas 

generalistas. Com estes dados, movimentos sociais e formuladores de políticas começaram a 

criar políticas efetivas para romper com os ciclos de constrição a esses direitos.  E aqui, 

usando a expressão de Amartya Sen
35

, é essencial que o Estado encontre meios para que as 

pessoas possam viver uma vida que valorizam e desejam viver, em toda sua potencialidade, o 

que certamente inclui a possibilidade de cursar um ensino superior. 

No Brasil, como será discutido adiante, a concepção de desenvolvimento como 

liberdade faz ainda mais sentido se consideramos a ampla gama de direitos que a Constituição 

Federal de 1988 consagrou. Esta tem uma pretensão transformativa que visa alterar o status 

                                                 
34

 A segunda edição do relatório de Retratos da Desigualdade: Gênero e Raça do IPEA de 2011 encontra-se 

disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_facesdadesigualdade.pdf  p. 

14. Acesso em 20/03/2014. 

35
 A. SEN, ob. cit., 2010, p.101. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_facesdadesigualdade.pdf


27 

 

quo e garantir direitos sociais para solucionar problemas sociais anteriores a ela
36

. Há 

caminhos e direitos substantivos relacionados à dignidade humana e suas liberdades alçados à 

Constituição, a qual também previu instrumentos administrativos e judiciais que 

concretizariam os direitos prescritos. Dada a centralidade da CF no direito, os instrumentos de 

transformação das estruturas se ampliaram. Há diversas possibilidades de articulação da 

economia e da sociedade com o direito, seja através da atividade planejadora, seja pelos 

mecanismos de participação do Estado, fomento e incentivos os quais se tornaram complexos 

e diversos. Deseja-se que os meios usados para a atuação governamental sejam eficientes para 

a realização dos objetivos democraticamente escolhidos
37

. 

 

3.2 INSTITUCIONALISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO 

Em um Estado Democrático de Direito, a implementação dos preceitos constitucionais 

pode ser dada através de políticas públicas. Estas são formuladas por e através de instituições. 

De maneira geral, com instituições mais eficientes há melhor previsibilidade e uma potencial 

ampliação das capacidades sociais e financeiras da população. 

A palavra “instituição” é polissêmica e será entendida de duas formas neste trabalho. 

O primeiro sentido é aquele genérico trazido na legislação, como sinônimo de 

“estabelecimento”, usado quando for falado sobre instituições públicas ou privadas de ensino 

superior na LDB, por exemplo. Tal conceituação se diferencia daquela usada tecnicamente da 

linha de pensamento institucional, explicada a seguir. Tal conceito de instituição é baseado 

nas concepções de Douglass North
38

 em conjunto com as posteriores análises críticas de 

Michel Trebilcock
39

. Para eles, instituições são restrições concebidas para estruturar as 

interações humanas e sociais, como se fossem regras do jogo. Estas podem ser: (i) formais: 

leis, regras e quaisquer normas formalizadas impostas por um governo ou agente com poder 

de coerção ou (ii) informais: normas ou códigos de conduta culturais, formados na própria 
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 D. R. COUTINHO. O Direito nas Políticas Sociais Brasileiras: um estudo do Programa Bolsa Família In: 

Mario G. SCHAPIRO e David TRUBEK. (Org.) Direito e Desenvolvimento - Um Diálogo Entre os Brics. 1ª 

ed., v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 73-122. 

37
 M. BUCCI, ob. cit., 2013, p. 27. 

38
 D. NORTH. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990 
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 M. TREBILCOCK e M. M. PRADO. Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional 
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comunidade. Nesta visão, países se desenvolvem quando suas instituições são fortes, em 

especial, aquelas que garantem um ambiente propicio aos investimentos, como direitos de 

propriedade e poder judiciário independente. 

Como dito na seção anterior, a CF previu amplos direitos econômicos e sociais aos 

cidadãos brasileiros. Para além desse instrumento jurídico, entretanto, o contexto fático do 

Brasil no momento da promulgação era favorável a uma maior gama de direitos garantidos, 

em um quadro de consolidação da democracia e o início da estabilização econômica. Esses 

fatores trouxeram a previsibilidade e a possibilidade de planejamento, os quais possibilitaram 

que os ideais das instituições
40

 constitucionais pudessem começar a ser concretizados. Ou 

seja, não basta apenas que o desenho institucional esteja correto (com regras claras, 

autoridades competentes, Poder Judiciário independente e efetivamente atuante). Para que os 

direitos sejam concretizados, há ainda a necessidade de planejamento, destinação de verbas, 

financiamentos de infraestrutura, corpo burocrático e gestores que visem um programa 

produtivo e direcionado para o objetivo institucional em si
41

. 

Os programas de democratização do acesso ao ensino superior podem ser analisados 

sob esta ótica do institucionalismo, ou seja, verificando-os em suas regras, estruturas, 

regulamentações, aspectos culturais e enforcements jurídicos e extrajurídicos
42

. Para o 

presente trabalho, o foco é restrito às instituições formais, sua regulamentação e ao desenho 

institucional das políticas públicas estudadas. 

O estudo de como permitir o amplo acesso a determinados direitos, como a educação 

superior, é tarefa da análise do direito e desenvolvimento. Essa pesquisa se insere na 

concepção de que a principal tarefa dos pesquisadores nesse campo é analisar e redesenhar as 

instituições para que estas sejam meios de ampliação das capacidades e das liberdades. E tal 

reforma institucional pode se dar por meio de políticas públicas. Aqui, considera-se que é 

possível estudar o direito tanto como desdobramento das políticas públicas, isto é, um 

conjunto de normas jurídicas, processos e arranjos institucionais, quanto considerando o 
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 Para M. P. D. BUCCI, ob cit., 2013, p. 46, as instituições condicionam a política e uma demanda por direitos 

acaba por se tornar uma demanda por institucionalização. Decisões políticas influenciam e determinam a 

conformação jurídico institucional do exercício do poder. Formas institucionalizadas são criadas para manter e 

ampliar as posições de dominação e ao mesmo tempo que limitam o poder governamental.  

41
 Idem, ob cit. p. 26; 

42
 K. PISTOR e P. WELLONS, The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development – 

1960-1995 (Sumário Executivo) preparado para o Asian Development Bank, 1998, disponível em: 

http://www.asianlii.org/asia/other/ADBLPRes/1998/3.pdf. Acesso em 20/03014.    

http://www.asianlii.org/asia/other/ADBLPRes/1998/3.pdf
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direito um elemento intrínseco a própria concepção destas políticas
43

. Importa descobrir se as 

ações governamentais e políticas públicas estão em harmonia e se possuem estrutura eficiente 

para cumprir seus objetivos de inclusão. Assim, compete relacionar o governo, os programas 

implementados com finalidades específicas e sua exteriorização institucionalizada pelas 

normas jurídicas. Neste trabalho, busca-se entender de que modo as normas auxiliam a 

caminhada da sociedade em direção ao pleno desenvolvimento, social e econômico. Dito de 

outro modo, visa-se aprimorar a técnica jurídica de modo que esta auxilie na geração de 

prosperidade social coletiva
44

.  

Na teoria base usada na presente tese, a análise da relação entre política pública, 

governo e direito são divididas em três planos: (i) macroinstitucional, o qual envolve o 

governo propriamente dito, ou seja, as linhas de politics; (ii) mesoinstitucionais, que como 

plano intermediário, abrange os arranjos institucionais, e, o plano (iii) microinstitucional que 

estuda a política pública em sua menor unidade, denominada aqui como ação governamental 

ou policies, propriamente ditas
45

. Cada um desses níveis é explicitado a seguir. 

No plano macroinstitucional está o poder e o governo propriamente dito. Aqui é que se 

encontram as politics
46

, o processo político governamental em si. Neste âmbito, o pesquisador 

deve perceber a função do governo e os mecanismos de seu funcionamento. Busca-se 

compreender como se dão, no cenário governamental, as relações entre políticas e instituições 

ou entre a política e o direito. Com o desenvolvimento da sociedade, há, frequentemente, a 

juridificação da política, ou seja, a disputa se dá com base em normas jurídicas de 

competência e os objetivos e visões dominantes de governo passam a estar distribuídos nas 

leis. Para este trabalho, avançando-se o proposto pela teoria, compreende-se que a relação 

entre poderes, ideologias e políticas na educação superior está também nos grandes 

direcionadores jurídicos destas. Ou seja, não apenas a política governamental propriamente 
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 C. A. P. FARIA; D. R. COUTINHO. Ob cit, pp. 181-200. 

44
 M. P. D. BUCCI, ob cit., 2013, p. 37.  

45
 Idem, p. 205. 

46
 O conceito de politics se diferencia do policy. No primeiro, fala-se do processo político em si, frequentemente 

conflituoso, relativo à ação do Estado. No sentido restrito conforme definido por Weber (M. WEBER. Ciência e 

política: duas vocações. São Paulo, Cultrix,1970, p. 56) entende-se por política “o conjunto de esforços feitos 

com vistas a participar do poder ou influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um 

único Estado”. Já policy pode ser traduzida por “política pública”, sendo considerada por Frey (FREY, 

Klaus.Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no 

Brasil. Planejamento e políticas públicas. n. 21, 2000, p. 217) como “configuração dos programas políticos, 

problemas técnicos e conteúdo material de decisões políticas”. 
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dita, mas nos instrumentos legais que prescrevem objetivos e finalidades de futuros 

programas, como as normas programáticas da CF e os Planos Nacionais de Educação. Ao 

invés de se estudar as vontades políticas em abstrato é possível dizer que já há algo previsto 

macroinstitucionalmente em algumas normas jurídicas, como será feito adiante. 

Já no terreno mesoinstitucional encontram-se os arranjos institucionais, ou seja, os 

conjuntos de iniciativas e medidas articuladas por suportes e formas jurídicas diversas. 

Também podem ser definidos como agregação das ações governamentais em unidades 

maiores. Nesse nível se encontra a apresentação exterior das políticas públicas, as policies. 

Nesta categoria ocorre o debate maior em torno das instituições, o que proporciona ampla 

interação entre as ciências sociais e jurídicas, em uma dimensão sistêmica. Ressalte-se que 

tais arranjos devem prever os meios suficientes à escala e ao objetivo do programa, além da 

cadeia de responsabilidade dos agentes públicos com autoridade sobre a política pública.  

Já no plano microinstitucional encontram-se as ações governamentais. Estas podem 

ser definidas como unidade atomizada de atuação do governo, a menor partícula de análise, 

ou seja, o núcleo da política pública. É através destas ações que se dá movimento à máquina 

pública, seja na criação de competências e objetivos ou nos instrumentos elaborados a partir 

do impulso governamental. Neste âmbito, pode-se observar a processualidade em sentido 

amplo no desenrolar dos processos jurídicos que levam à formação e ao desenvolvimento das 

políticas públicas; desde as decisões do legislativo pertinentes até as decisões judiciais, 

quando houver litígio. Assim, é nesta dimensão que sobressai o papel dos indivíduos. Vale 

lembrar que tanto no plano micro quanto no mesoinstitucional se encontram as policies, sendo 

estas distinguidas pela chave de análise adotada. 

Vale ressaltar que este modelo foi criado tendo por base um tipo ideal de política 

pública
47

: a que representa uma ação governamental resultante de um processo ou um 

conjunto de processos juridicamente regulados visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados
48

. Ao se utilizar deste marco teórico na análise de programas 

concretos, algumas adaptações devem ser realizadas. Nas próximas seções, o aparato empírico 

será usado para dialogar, criticamente, com a moldura de compreensão fornecida pela teoria. 
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 M. P. D. BUCCI, ob cit., 2013, p. 40. 

48
 M. P. D. BUCCI. Direito Administrativo e Políticas Públicas, 1ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39. 
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4. SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

No capítulo anterior, procurou-se trazer teorias do direito e desenvolvimento as quais 

propõem que o acesso ao ensino superior é uma das formas de expansão das capacidades. A 

educação, além da importância que tem em si mesma, é também relevante para que outros 

direitos correlatos sejam conseguidos pelos indivíduos, como a liberdade profissional
49

. Para 

além do impacto pessoal, o sistema educacional ocupa uma posição de relevância para o país, 

em especial, através de processos de inovação tecnológica e do desenvolvimento da ciência, 

da cultura e do conhecimento. Neste sentido, as instituições de terceiro grau
50

 possuem uma 

relevância ao qualificar a mão de obra e os recursos humanos, para assim modernizar a 

própria sociedade brasileira
51

. 

Na grande maioria da bibliografia sobre educação estudada o foco estava na exclusão 

ou nos excluídos.  Foi uma escolha metodológica diferente iniciar a análise empírica por um 

ponto de partida diferente: o próprio sistema de ensino superior. Assim, deixa-se mais claro a 

pretensão dessa dissertação de tratar institucionalmente do acesso aos níveis elevados de 

ensino, com um foco nos arranjos institucionais e na arquitetura jurídica utilizada. Para tanto, 

é necessário compreender o mercado universitário no Brasil pois só assim se terá uma visão 

geral dos institutos relacionados ao tema.  

Isso importa já que as políticas de democratização são apenas incrementais e não 

modificam as bases do acesso ensino superior
52

. Ou seja, a intenção das políticas de 

democratização ou mesmo das ações afirmativas não é desenhar todo um novo sistema de 

entrada ensino superior, mas sim de transformar, pontualmente, algumas políticas de acesso. 

Conforme será explicitado nos capítulos seguintes, não se busca revolucionar ou modificar 
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 A. A. COMIN e R. J. BARBOSA, ob. cit., p. 77. 

50
 O ensino superior pode ser chamado de terceiro grau ou último grau, sendo a educação fundamental o 

primeiro grau e o ensino médio o segundo grau do ensino obrigatório. 
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 C. B. MARTINS, ob. cit., pp.42-50.    

52
 Por exemplo, o ensino superior brasileiro é focado no Sul e Sudeste. Políticas incrementais de democratização 

do acesso ao ensino superior (como cotas) em instituições já existentes não irão alterar o cenário anterior nem 

resolvem este problema. Apenas uma política pública mais ampla, que vise a construção de novos 

estabelecimentos de ensino em cidades e estados menos favorecidos podem ter o efeito de desconcentração das 

IES; 
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estruturalmente a distribuição das vagas. O que ocorre é uma realocação de quem as ocupa. 

Tecnicamente, não há modificação de tipo e de qualidade de vagas oferecidas
53

. 

Ao tratar do ensino, a Constituição Federal disciplina, no art. 205, que  

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Dentre os princípios do ensino constantes no art. 206 encontra-se: (i) igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; (ii) liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; (iii) pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; (iv) garantia de 

padrão de qualidade.  

Mais especificamente sobre o ensino superior, a CF ainda trata das universidades e das 

instituições de pesquisa científica e tecnológica (art. 207), as quais “gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial” devendo obedecer ao 

tripé de ensino, pesquisa e extensão. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que a educação tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (art. 2º). Dentre os princípios enumerados no art. 3º estão, no 

inciso I, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, no inciso V, a 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e a consideração com a diversidade 

étnico-racial, no inciso XII. Ainda: o dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um (art 208 da CF e art. 4º, V da LDB). 

Apenas a educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, segundo o art. 

208, § 1º da CF e o art. 5º da LDB. Em uma visão macro, como já dito, o ensino superior é 

importante como projeto para o país, não apenas para aqueles que são diretamente 

beneficiados por ele. Há um interesse social na qualificação profissional, bem como na 
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 Tal argumentação foi utilizada por Marcia Lima em palestra sobre o ProUni: Inclusão ou desvio? Ações 

afirmativas no sistema privado de ensino superior, em 2013. 
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diversidade de alunos
54

. Assim, os vestibulandos não podem, por exemplo, meramente 

pleitear judicialmente uma vaga em uma universidade que não foram aceitos, como pode ser 

feito quando se trata de vagas em creches ou na educação infantil.  

A função do Estado no acesso ao terceiro grau é garantida quando a admissão aos 

“níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística”
55

 é realizado “segundo a 

capacidade de cada um”
56

. Ou seja, não é de responsabilidade estatal (e quiçá, nem de seu 

interesse) que todos os seus cidadãos frequentem uma universidade. Aumentar o número de 

vagas é uma decisão política, embora embasada no espírito constitucional. Cursos de nível 

médio e trabalhos menos qualificados pela educação universitária são necessários na 

sociedade, os quais também deveriam ter sua valorização salarial e social.  Para o ensino 

superior, se há menos vagas do que interessados em as preencher, há uma necessidade óbvia 

de seleção de candidatos. E essa seleção será realizada através de instrumentos jurídicos e 

opções políticas das universidades. Ainda que todos os pressupostos constitucionais e legais 

desse processo seletivo sejam atendidos, há um momento de escolha entre os candidatos 

restantes – não há vaga para todo mundo, alguns vão ficar de fora. E esta seleção pode ser 

feita de diversas formas, vários tipos de processos seletivos, como através do vestibular, como 

é feito normalmente no Brasil ou de uma análise curricular. É pressuposto desse trabalho que 

o vestibular em seu modelo mais tradicional não é a única e nem a melhor forma, se 

considerado isoladamente, de se avaliar o mérito. Na capacidade de cada um pode ser 

incluída valorações de raça, cor e origem socioeconômica. 

A única exigência legal para a seleção dos aprovados em um curso universitário, 

segundo o artigo 44, II da LDB, é que esta seja realizada através de um mecanismo formal. O 

mesmo artigo da LBD instrui que os cursos de graduação devem ser destinados aos 

candidatos que tenham concluído o ensino médio e que tenham sido classificados em um 

processo seletivo. Ainda: tais indicações devem ser transparentes, sendo os resultados 

tornados públicos, além de ser obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados 

com a respectiva ordem de classificação, de acordo com o critério para preenchimento das 

vagas constantes dos respectivos editais. 
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 W. G. BOWEN. e D. BOK. O curso do Rio: um estudo sobre a ação afirmativa no acesso à universidade, 

trad. por Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p,62-3. 
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 Art. 208, V da CF 
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Nesse sentido, há, inclusive, uma possibilidade de interpretação que veja uma previsão 

na lei para que esse processo seletivo leve em consideração algo além do mérito acadêmico 

como tradicionalmente entendido. O art. 51 da LDB diz que as instituições de educação 

superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e 

admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do 

ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Aqui, nota-se 

que o vestibular, além de selecionar os alunos, também é diretriz para o conteúdo do ensino 

médio. Ou seja, importa relacionar as matérias pedidas com o que se pretende seja lecionado 

no segundo grau.  

  A educação é função pública segundo o art. 205 da CF. Entretanto, como já dito, ela 

também é exercida por entidades privadas, com autorização da própria Constituição, segundo 

seu art. 209. Na legislação infraconstitucional, o art. 7º da LDB prevê que o ensino é livre à 

iniciativa privada, desde que: (i) cumpram-se as normas gerais da educação nacional e do 

respectivo sistema de ensino; (ii) haja autorização de funcionamento e avaliação de qualidade 

pelo Poder Público; (iii) a instituição tenha capacidade de autofinanciamento, ressalvada a 

possibilidade de que recursos públicos sejam destinados às escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas.  

A partir de tais artigos da CF e da LDB podem ser inferidos aspectos do plano 

macroinstitucional da educação no Brasil, ou seja, diretrizes gerais de orientação política base 

para o desenvolvimento das políticas públicas educacionais. Destaque-se, em primeiro lugar, 

a abertura às organizações privadas para o exercício de atividades educacionais. Não há 

nenhuma razão ou divisão a priori que justifique uma função diferenciada para as IES 

públicas em detrimento das IES privadas. Ambas devem cumprir as diretrizes educacionais 

propostas pelo MEC. Inclusive, o próprio art. 45 da LDB reafirma que a educação superior 

será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus 

de abrangência ou especialização. O surgimento de organizações privadas possibilitou a 

criação de cursos universitários específicos, de uma forma mais ágil e direcionada pelo 

mercado. Em IES particulares se encontram mais facilmente cursos específicos e de curta 

duração, por exemplo, variados tipos de gestão (ambiental, de pessoas, administrativa, etc) e 

design (de interiores, de games, etc)   

A autonomia didático-científica garantida tanto para as instituições públicas quanto 

para as instituições privadas. É garantida a liberdade de auto organização acadêmica como 

forma de se desvincular de orientações e intervenções de interesses político-partidários. Tal 
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conceito é o cerne de como as instituições são pensadas juridicamente. Há como princípio a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

Defende-se o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e o respeito às liberdades e 

apreço à tolerância (inc II e III, art. 3 da LDB).  

Cabe lembrar que não são todas as instituições privadas que visam lucros. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) em seu art. 20 classifica da seguinte forma 

as instituições privadas de ensino:  

 Comunitárias: são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que 

incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. 

 Confessionais: são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas. 

 Filantrópicas: entidades sem fins lucrativos, regulamentadas por lei específica, 

isentas da cota patronal do INSS.  

 Particulares em sentido estrito: categoria subsidiária, entidades educacionais 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 

que não apresentem as características das demais instituições de ensino citadas 

acima.  

Essa pluralidade de instituições de ensino superior que  desempenham múltiplas 

funções na formação acadêmico-profissional é uma característica de países em 

desenvolvimento
57

. Tal diversidade permite que coexistam uma extensa gama de perfis de 

ensino, oferecendo cursos voltados para alunos com diferentes motivações e perspectivas 

profissionais, de modo a suprir demandas distintas da sociedade
58

.  

É uma crítica constante
59

 o fato de que instituições privadas sofram influências do 

mercado de trabalho, como se empresas e industrias controlassem o ensinado em sala de aula. 

Ainda que se reconheça alguma verdade nessa afirmação, cabe ressaltar que este setor é 
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 C. B. MARTINS, ob. cit., pp.41-50. 
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 Idem. 
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 Como pode ser lido em: A. M. CATANI; A. P. HEY e R. S. GILIOLI. ProUni: Democratization of the Access 

to Higher Education Institutions? Latin American Studies Association Congress, Montreal, 2007, p. 136. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a09n28.pdf. Acesso em: 8/4/2014. M. J. VALLE. ProUni: 

Política Pública de Acesso ao Ensino Superior ou Privatização? Mestrado em Educação, São Paulo: 

Universidade Tuiuti do Paraná, 2006, p.14 
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densamente regulado. Os cursos abertos apenas funcionam com autorização do MEC e, em 

casos de má avaliação, o Ministério pode ordenar corte nas vagas oferecidas. Problemas 

fiscalizatórios e necessidades de melhorias institucionais devem ser feitas ao ente regulador e 

não confundidas com a existência de universidades privadas per se. Tal autorização e o 

reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior 

são renovados pelo MEC apenas após processo regular e periódico de avaliação (art. 46 

LDB). No parágrafo único do mesmo artigo consta que após decorrido um prazo para 

saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação, haverá reavaliação 

que poderá resultar, conforme o caso, em: (i) desativação do curso e habilitações; (ii) 

intervenção na instituição; (iii) suspensão temporária de prerrogativas da autonomia; ou (iv) 

descredenciamento. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua 

manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se 

necessários, para a superação das deficiências.  

Ressalte-se que o MEC funciona como regulador e avaliador. A reforma do sistema 

de educação se articula de forma estreita com a reforma do Estado tanto numa perspectiva 

setorial quanto na mudança de atuação do Estado. Há uma reestruturação necessária na 

relação público e privado, inclusive com introdução de mecanismos de gestão inspirados na 

iniciativa privada para os serviços públicos
60

. Ressalte-se que nem o Ministério da Educação 

nem o Conselho Nacional da Educação (que o auxilia) podem ser considerados propriamente 

uma agência reguladora em sentido estrito pelo direito administrativo exatamente pela 

estreita ligação com governo federal. Ainda assim, pode-se afirmar que estes regulam e 

avaliam a educação superior pública e privada com competência originária direta do art. 209 

da CF, que define que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que haja o cumprimento das 

normas gerais da educação nacional; autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Há notícias de que instituições privadas desejam que a ideia de regulação seja estrita, com a 

criação de uma agência reguladora independente
61

, 

Além disso, é um falso aforismo essa separação estanque analítica entre o ensino 

público dos anseios privados. Nem sempre este, apenas por ser estatal, está livre das ameaças 
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mercadológicas
62

. Ou seja, o simples fato de uma instituição ser pública não implica 

diretamente maior cumprimento das normas do MEC e nem investimentos melhor 

direcionados. Há um complexo jogo de interesses por trás e a opção é política – talvez sem 

resposta certa: qual deve ser a prioridade de uma instituição de ensino: a pesquisa e extensão 

ou a preparação para o mercado de trabalho
63

?  

Outro ponto sensível é a questão da educação como mercadoria com alto potencial de 

gerar lucro. Apesar de não ser parte principal da análise, reconhece-se hoje a existência de 

conglomerados educacionais que, inclusive, possuem ação na bolsa de valores. Podemos citar 

exemplificativamente a Anhanguera Educacional64 e a Estácio
65

, ambas organizações com 

dividendos distribuídos aos acionistas e em franca expansão. Não há, nas legislações 

ordinárias, nenhuma proibição de lucros – altos ou não. 

 Há, ainda, que se diferenciar a educação superior da educação profissional e 

tecnológica para que não haja confusão entre o ensino técnico (de nível médio) e o ensino 

tecnológico. Conforme descrito pelos arts. 39 e 40 da LDB a educação profissional e 

tecnologia integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia. Dessa forma, uma educação tecnológica pode possuir três 

                                                 
62

 Como exemplo, teve-se o risco de fechamento que sofreu o curso de Obstetrícia na Usp Leste, que poderia ser 

“fundido” com o curso de enfermagem, por corte de custos e opções de mercado, em 2011. Noticiado na 

Folha.com: Alunos da USP Leste protestam contra fechamento de curso, 26/03/2011. Disponível em:  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/894421-alunos-da-usp-leste-protestam-contra-fechamento-de-

curso.shtml. Acesso em 30/06/2013. 

63
 A existência de cursos de graduação profissionalizantes também não é vista aqui como um mal a ser 

combatido – embora devam ser buscados os primados de qualidade. Pelo contrário, a democratização do ensino 

superior também tem a função de abrir caminho para o mercado de trabalho e consequente ganho econômico 

decorrente disto. Para mais informações: COMIN, Alvaro A. e BARBOSA, Rogério Jerônimo. Trabalhar para 

estudar: sobre a pertinência da noção de transição escola-trabalho no Brasil. Novos estud. - CEBRAP. 

2011, n.91, pp. 75-95.  

64
   A Anhanguera Educacional organizou-se como uma companhia de capital aberto em 2003. É uma sociedade 

mantenedora de unidades educacionais existentes, sejam faculdades, centros universitários ou universidades. A 

Companhia tem 490 mil alunos, distribuídos em 70 Campus e mais de 500 Polo. O valor de mercado da 

Anhanguera, em 31 de dezembro de 2012, era de R$ 5,04 bilhões, com base no preço de negociação das ações 

no encerramento do pregão da BM&FBOVESPA, na referida data. O público-alvo da Anhanguera é composto 

por adultos das Classes Média e Baixa, que trabalham durante o dia e estudam à noite. Fonte: 

http://www.anhanguera.com/ri/. Acesso em 30/06/2013. 

65
 Com capital aberto desde 2007, a Estácio, em 31 de março de 2013, contava com 334,2 mil alunos 

matriculados nas modalidades presencial e à distância, em cursos de graduação e pós-graduação. A rede é 

formada por uma universidade, quatro centros universitários, 33 faculdades e 52 pólos de ensino à distância 

credenciados pelo MEC. Segundo o seu Relatório Anual de 2012, mais de 12 mil de seus alunos eram bolsistas 

do ProUni. Já a base de alunos do Fies atingiu 41,3 mil alunos ao final de 2012. Fonte: 

http://www.estacioparticipacoes.com/estacio2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=30092&conta=28. 

Acesso em 30/06/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/894421-alunos-da-usp-leste-protestam-contra-fechamento-de-curso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/894421-alunos-da-usp-leste-protestam-contra-fechamento-de-curso.shtml
http://www.anhanguera.com/ri/
http://www.estacioparticipacoes.com/estacio2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=30092&conta=28
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níveis: (i) formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (ii) de educação 

profissional técnica de nível médio, e (iii) educação profissional tecnológica de graduação e 

pós-graduação. Ou seja, existem cursos profissionalizantes e tecnológicos de nível médio e 

superior. 

As diferentes notas atribuídas pelo MEC indicam que há instituições de ensino com 

diferentes qualidades no Brasil
66

. Não há uma padronização de prestígio e há instituições boas 

e reconhecidas pelo mercado, sejam públicas ou privadas. O diploma possui um valor 

intrínseco no mercado de trabalho, o que provoca uma hierarquização  do ensino, conforme 

termo usado por SOTERO
67

. A progressiva hierarquização do ensino superior no Brasil é um 

fator estrutural, mas que compreende a ação de atores sociais, como os representantes das 

instituições e os estudantes que se dirigem a estas na procura por formação. Há alunos que, 

por terem cursado uma IES privada com menor prestígio social, desenvolvem estratégias para 

se manter no mercado, tais como cursar pós-graduações. Estas instituições também buscam 

atrair estudantes, por exemplo, com a presença massiva de atores negros nas publicidades
68

. O 

ProUni transformou a publicidade dessas instituições com a mudança do público-alvo e o 

foco no curso mostrado como meio de entrada no mercado de trabalho. 

Como centralizador de arranjos institucionais, o Plano Nacional de Educação define 

metas e estratégias para os próximos dez anos na área da educação. O último PNE, de 25 de 

junho de 2014, prevê a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. No segundo 

mandato da presidenta Dilma Rousseff preconizou-se o lema “Brasil, Pátria Educadora: a 

qualificação do ensino básico” como projeto prioritário do governo federal, que tem por 

objetivo a qualificação do ensino básico. Um dos objetivos do projeto é possibilitar 

transformações de melhorias profundas no ensino básico com consequências também 

profundas para o ensino superior
69

.  

                                                 
66

 Segundo o MEC, com base nas notas do Enade de 2013,30% dos cursos tiveram avaliação insatisfatória. 

Relatório disponível em: http://portal.inep.gov.br/enade/resultados. Acesso em 10/09/2014. 

67
 E. C. SOTERO. Ob. cit., p. 121. 

68
 Idem, p. 122-9. 

69
 Informações extraídas do site oficial do programa: http://www.sae.gov.br/category/assuntos/educacao/patria-

educadora/ (acesso em 26/09/2015). 

http://portal.inep.gov.br/enade/resultados
http://www.sae.gov.br/category/assuntos/educacao/patria-educadora/
http://www.sae.gov.br/category/assuntos/educacao/patria-educadora/


39 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO 

 Para a seleção da lista de políticas públicas federais estudadas foi usado o último 

Relatório de Gestão do MEC
70

, a bibliografia estudada e informações do site do MEC 

voltadas à publicidade dos programas a potenciais beneficiários
71

. Apenas serão estudados 

programas federais que tratem de democratização do acesso à universidade que estejam em 

vigor, ou seja, aqueles programas que incentivam ou a entrada ou a reserva de vaga nas 

instituições. Programas complementares (embora sejam essenciais à democratização da 

universidade como um todo), tais como aqueles que visem permanência estudantil ou reforma 

de currículo estão fora do objeto de pesquisa. Assim, por conta desse recorte, os seguintes 

programas foram excluídos da análise por se voltarem à permanência estudantil ou extensão 

universitária: Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o Programa de 

Educação Tutorial (PET), o Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior e o 

Programa Bolsa Permanência. Desta forma, foram selecionados para a descrição e análise 

desta pesquisa o Fies, o ProUni, o Programa Federal de Cotas, o Reuni e o Sisu. 

 Neste capítulo, inicialmente descreveremos os programas de democratização voltados 

à inciativa privada. Posteriormente, trataremos sobre os programas de incentivo à rede pública 

de ensino superior. Em seguida, haverá a comparação proposta. 

 

5.1 A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO E A INICIATIVA PRIVADA 

Existem dois programas na iniciativa privada, o Fies e o ProUni que serão descritos 

neste capítulo. Algo comum a esses programas e que importa ressaltar antes de descrevê-los é 

que estes não são de vinculação obrigatória pelas IES privadas. Ou seja, estes funcionam 

como mecanismos de incentivo, sendo de adesão voluntária por cada instituição. Cabe aos 

particulares verificar se possuem interesses em contribuir com programas de democratização 

da vaga, em análise de ganhos e perdas. 

                                                 
70

 Relatório de Gestão elaborado pela Secretaria Executiva do MEC no exercício de 2013, o qual prevê as 

principais ações e programas de responsabilidade do MEC durante os anos de 2012 e 2015. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12498&Itemid=820 (acesso em 

10/09/2014).
 

71
 Informações disponíveis em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20011&Itemid=872 (acesso em 

10/09/2014). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12498&Itemid=820
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20011&Itemid=872
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5.1.2 O FIES 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi criado em 1999 para substituir o 

Crédito Educativo
72

, que contava com alta taxa de inadimplência (70%)
73

. Quando foi 

implementado, o Fies financiava 70% do valor da mensalidade de aluno matriculado em IES 

privadas, desde que o financiamento não comprometesse 60% do orçamento familiar. Em 

2010, o programa foi reformulado para oferecer diversas linhas de financiamento que chegam 

até a 100% de financiamento dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte 

das instituições de ensino
74

. Com um programa mais amplo, o valor total financiado passou de 

R$ 1 bilhão para R$ 9 bilhões entre 2010 e 2014
75

.  

Sendo regido pela Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, o programa visa conceder 

financiamento aos estudantes regularmente matriculados em instituições privadas com renda 

mensal familiar de até 20 salários mínimos. O financiamento pode ser concedido para os 

alunos de graduação, mestrado ou doutorado presenciais, não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC
7677

. Além disso, cada pessoa apenas pode 

receber o auxílio do Fies uma vez, sendo vedado que beneficiados com financiamentos 

anteriores se candidatem a novos financiamentos
78

.  

Para o pagamento da dívida, o aluno beneficiário conta com 18 meses de carência após 

a formatura
79

. Após o período de carência, o estudante possui três vezes o período financiado 

do curso acrescido de 12 meses para quitar sua dívida com o fundo. Por exemplo, se o curso 

                                                 
72

 O Crédito Educativo foi um programa criado em 1975 voltado a alunos carentes e com bom desempenho 

acadêmico. O programa foi estabelecido com o apoio da Comunidade Estudantil, Instituições de Ensino Superior 

credenciadas, o Ministério da Educação e do Desporto e a Caixa Econômica Federal. Inicialmente, este foi 

implementado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, sendo estendido no segundo semestre de 1976 para 

todo o país.  Manual do Programa de Crédito Educativo. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/mcreduc.pdf (acesso em 16/09/2014). 

73
 Taxa de inadimplência tirada da notícia: Estude hoje e pague depois. Folha de São Paulo. 19 de setembro de 

2000. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/fovest/fo1909200001.htm (acesso em 16/09/2014).  

74 Art. 4º da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001. 

75
 Valores extraídos do Editorial Educação pelos Juros. Fola de São Paulo. 07 de outubro de 2014.  Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/10/1528481-editorial-educacao-pelos-juros.shtml (acesso em 

16/09/2014). 

76
 Art. 1º da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001. 

77
 Segundo o art. 4º, parágrafo II, o MEC pode autorizar em caráter excepcional o cadastro de cursos de 

graduação no Fies que ainda não tiveram o processo de avaliação concluído. 

78
  Todavia, em caso de transferência do curso, é possível a transferência do financiamento, segundo o art.5º, 

parágrafo oitavo. 

79
 Art. 5º, IV da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001.  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/mcreduc.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/fovest/fo1909200001.htm
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tiver duração de 4 anos, o aluno possui 13 anos para quitar sua dívida. Além disso, caso o 

aluno tenha se graduado em licenciatura e atue como professor da rede pública ou como 

médico integrante de equipe da saúde da família atuante em áreas e regiões com carência e 

com dificuldade de retenção desses profissionais, haverá abatimento de 1% mensal do saldo 

devedor consolidado
80

.  

A gestão do programa é realizada conjuntamente pelo Ministério da Educação, na 

qualidade de agente superior, responsável pelas políticas educacionais norteadoras do 

Programa e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Anteriormente, 

a Caixa Econômica Federal era o agente operador e financeiro, responsável pela 

administração dos ativos e passivos do Fundo, assim como pela concessão e manutenção dos 

financiamentos. Após a ampliação do programa, além da Caixa, o Banco do Brasil funciona 

como agente financeiro do Fies
81

. 

Para a inscrição no programa, é obrigatório que o estudante tenha feito o Enem. 

Apenas são isentos dessa exigência professores da rede pública de ensino que procurem 

financiamento para cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia
82

. Algo interessante 

a se considerar é que o Fies financia todos os tipos de graduação sob a mesma taxa de juros, 

desde que estes tenham um conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) e sejam presenciais. Ressalte-se a mudança de postura na 

ampliação do programa após 2010. Anteriormente, havia uma diferença nos juros de acordo 

com o curso escolhido: a taxa de juros era de 6,5% para os cursos em geral e 3,5% para cursos 

considerados prioritários (como graduações em tecnologia, física, química, matemática, 

medicina e engenharia)
83

. 

O percentual mínimo de financiamento é de 50% do valor dos encargos educacionais 

cobrados do estudante por parte da instituição de ensino. Para que se possa assumir o 

financiamento, é exigido do estudante a apresentação de fiador, salvo se o aluno for bolsista 

                                                 
80

Art. 6º-B da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001. Para que o beneficiário faça jus a esse desconto, a atuação 

profissional deve ser de no mínimo um ano nestes setores. No caso de médicos, há ainda a possibilidade dos 

estudantes solicitarem carência ao ingressarem em programas de residência médica em especialidades 

prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde, desde que a especialização seja cadastrada pela Comissão 

Nacional de Residência Médica. 

81
 Informações disponíveis no Manual do Fies (não paginado), disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13375&Itemid=925 (acesso em 16/09/2014). 

82
 Idem. 

83
  Ibidem. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13375&Itemid=925
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do ProUni ou tiver renda familiar per capita até um salário mínimo e meio. Há duas 

modalidades previstas, a fiança convencional e a fiança solidária. A primeira é aquela 

prestada por até dois fiadores cuja renda seja igual ao dobro do valor da mensalidade paga 

pelo estudante. Já a solidária é constituída por um grupo de fiadores, reunidos em grupo de 3 

a 5 participantes não sendo exigida a comprovação de rendimentos
84

. 

Questões relacionadas ao ajuste fiscal impuseram uma limitação inédita no programa 

no início de 2015. A taxa de juros passou de 3,4% ao ano para 6,5%. Desde de 2010 e ainda 

com as novas normas, não há predileção por áreas ou por setores educacionais. O MEC 

começou a exigir uma nota mínima de 450 pontos no Enem para que os alunos fossem 

elegíveis ao financiamento. Além disso, reduziu-se para oito ao invés de doze os pagamentos 

feitos às IES privadas, sendo que novas inscrições seriam limitadas. Cursos com boa 

avaliação e em regiões menos atendidas pelo programa passaram a ter prioridade. O MEC 

avalia que cerca de um terço dos interessados não poderiam mais aderir ao programa por 

conta das novas barreiras. A dificuldade encontrada por alunos
85

 que não puderam 

repentinamente renovar seus financiamentos reverbera a necessidade de previsibilidade nas 

instituições e nas políticas sociais. Dito de outro modo, embora seja possível reconhecer que o 

programa custava caro e não necessariamente beneficiava os alunos mais necessitados, é 

importante que haja segurança jurídica para destinatários de programas sociais e para todo o 

setor educacional privado.  

 A seguir, são descritas as quatro linhas de financiamento do programa
86

: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

Art. 5º da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001. 

85
 Como noticiado em http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,saiba-o-que-acontece-com-o-programa-

fies,1688498 (acesso em 27/09/2015). 

86
 Ibidem. 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,saiba-o-que-acontece-com-o-programa-fies,1688498
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,saiba-o-que-acontece-com-o-programa-fies,1688498
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Figura 1 - Tipos de financiamento do Fies 

 

Há dois requisitos financeiros em relação ao financiamento do Fies. Além de a renda 

familiar máxima ser de 20 salários mínimos brutos, deve haver comprovação de que o 

pagamento da mensalidade comprometeria o orçamento familiar em pelo menos 20%. No 

mesmo sentido, há critérios de comprovação da renda que visam assegurar o pagamento da 

dívida pelo beneficiário. Nesse sentido, apesar de o Fies ser um meio de democratização do 

ensino por possibilitar que alunos de determinadas faixas econômicas consigam financiar sua 

• até 100% de financiamento, quando o compromentimento da renda 
familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais for 
igual ou superior a 60%. 

• até 75% de financiamento, quando o percentual do 
comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita com 
os encargos educacionais for entre 40% e 60%. 

• até 50% de financiamento, quando o percentual do 
comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita com 
os encargos educacionais for entre 20% e 40%. 

Para estudantes 
com renda mensal 
bruta de até dez 

salários mínimos: 

• até 75% de financiamento, quando o percentual do comprometimento 
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos 
educacionais for igual ou superior a 40%. 

• de 50% de financiamento, quando o percentual do comprometimento 
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos 
educacionais for entre 20% e 40%. 

Para estudantes 
com renda 

familiar mensal 
bruta maior de 10 
salários mínimos 
e menor ou igual 

a 15 salários 
mínimos 

• de 50% de financiamento, quando o percentual do comprometimento 
da renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais 
for igual ou superior a 20%. 

Para estudantes 
com renda familiar 

mensal bruta 
maior de 15 

salários mínimos e 
menor ou igual a 

20 salários 
mínimos 

• 100% de financiamento do valor (ou do restante do valor, caso seja 
bolsista parcial do ProUni), independentemente do 
comprometimento da renda familiar com esse encargo. 

Para beneficiários 
do ProUni Parcial 
(renda de 1,5  até 3 
salários mínimos 

per capita) ou 
estudantes de 
licenciatura 
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vaga no ensino superior, o programa também tem um público alvo específico (que não é o 

mais carente): aqueles que podem comprovar renda (o que implica vínculos formais de 

trabalho) e possuam maiores condições de ressarcir o fundo. 

Assim, pelo apresentado, infere-se que o Fies é um programa que atua em duas 

frentes:(i) a primeira independente, que auxilia alunos com um programa de financiamento 

dos estudos a juros baixos e (ii) a segunda dependente do ProUni, o qual complementa as 

bolsas parciais governamentais dadas com facilidade para obter o financiamento para o 

restante da matrícula. Segundo informações de seu site, o Fies prioriza a segunda frente na 

distribuição dos recursos, dando preferência para o cadastramento de instituições que 

aderiram ao ProUni e concedendo financiamento prioritário aos bolsistas parciais desse 

Programa
87

. 

 

4.1.2 O PROUNI 

Criado pela Medida Provisória nº 213/2004 e depois institucionalizado pela Lei 

11.096/2005, o Programa Universidade para todos
88

 (ProUni) é uma política pública de 

concessão de bolsas governamentais para alunos com características específicas em troca de 

isenções fiscais às IES privadas que aderirem ao programa.  

Além de prever isenções para instituições particulares em sentido estrito, o programa 

regulou as isenções fiscais constitucionais concedidas às IES sem fins lucrativos. Antes do 

ProUni, estas gozaram de isenções fiscais sem nenhuma contrapartida
89

. Cada IES elaborava 

suas próprias regras para a concessão de bolsas de estudos tanto no que concerne aos 

beneficiários quanto aos cursos e valores que poderiam ter descontos o que fazia que fossem 

concedidas bolsas parciais e em cursos menos procurados. Raramente eram concedidas bolsas 

integrais e quase nunca em curso de alta demanda
90

. 

                                                 
87

 Disponível em: http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html. Acesso em 16/09/2014. 

88
  O programa chegou a ser questionado no STF na ADI 3330, sendo decidida pela sua constitucionalidade. 

89
 O acórdão da ADI 2545/2002 reconheceu a lacuna legislativa existente para as isenções fiscais das IES sem 

fins lucrativos, Mas, por conta dessa omissão, garantia o gozo das isenções enquanto perdurasse a situação.  

90
 R. MOTA. ProUni Porta aberta para a inclusão social. In: Revista ProUni edição de janeiro de 2008, p. 6. 

Disponível em: http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Revista_ProUni/Revista_ProUni.pdf. Acesso em 

16/09/2014.  

http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Revista_ProUni/Revista_ProUni.pdf
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Atualmente, as bolsas podem ser integrais ou parciais (de 50% ou 25%) em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica. Como público-alvo do programa, têm-se 

estudantes egressos do ensino médio da rede pública e da rede particular na condição de 

bolsistas integrais, ambos com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. 

Além disto, o programa prevê a concessão de bolsas de estudos para deficientes e professores 

da rede pública em cursos de licenciatura e pedagogia. Os candidatos são selecionados pelas 

notas obtidas no Enem, com vistas a alcançar aqueles que tiveram melhor desempenho 

acadêmico.  

A seguir, o organograma com as variáveis relativas à concessão de cada tipo de bolsa 

(alguns beneficiários podem estar inclusos em mais de uma variável): 

 

Figura 2 - Critérios para concessão da bolsa do ProUni integral 
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na rede 
pública 
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Figura 3 - Critérios para concessão da bolsa do ProUni parcial 

 

As bolsas do ProUni são concedidas apenas para brasileiros não portadores de diploma 

de curso superior. As percentagens de cada tipo de benefício são definidas no termo de adesão 

da IES com o MEC. O ProUni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do 

segundo semestre de 2013, mais de 1,2 milhão de estudantes, sendo 69% com bolsas 

integrais
91

. Pela lei, deve-se conceder uma bolsa para cada 10,7 alunos pagantes nas IES com 

fins lucrativos
92

. Já para as IES sem finalidade lucrativa, a exigência é do art. 11 da Lei n° 

11.096, com no mínimo 20% de gratuidade da receita anual efetiva, sendo que dessa receita, 

apenas 10% podem ser destinados às bolsas parciais. Dentre os números de bolsas 

concedidas, são mais comuns bolsas oferecidas em IES de qualidade mediana, 75% com IGC 

                                                 
91

 As informações foram retiradas do site oficial do programa. 

92
  Art. 5ª da Lei 11.096/2005 
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3 e que cobram uma mensalidade relativamente baixa, sendo 90% destas com taxa inferior a 

mil reais
93

.  

Um estudo comparando o ProUni com as vagas em IES públicas
94

 investigou o 

deslocamento do aluno até a instituição de ensino na cidade de São Paulo e descobriu que este 

pode ser mais favorável e impactante na vida dos alunos bolsistas do ProUni, mesmo que eles 

venham de algum trabalho e não de sua residência. Ao mesmo tempo que o oferecimento das 

faculdades privadas de prestígio é concentrado em zonas restritas (oeste e sul) – os 

pesquisadores observaram, que há uma forte correlação entre os pontos de distribuição das 

IES privadas com os principais eixos metroviários e ferroviários da cidade. Além disso, são 

mais recorrentes cursos no período noturno. 

Há um interessante debate sobre se o ProUni e o Fies incentivam o aumento das IES 

privadas.  Apesar deste não ser o tema do trabalho, segundo pesquisa empírica realizada por 

Flavia Silva
95

, houve um crescimento no setor do ensino superior privado, em especial entre 

os anos 1997 e 2006.  

Entretanto, isto parece estar se estabilizando. A taxa de crescimento dos alunos 

ingressantes no ensino superior caiu significativamente em 2004, sendo melhorada no ano 

seguinte, em 2005 com o início das atividades do ProUni. A partir de 2006, houve constante 

queda da oferta de vagas, mostrando uma possível estagnação do setor. 

                                                 
93

 E. C. SOTERO. Ob. cit., p. 123. 

94
 O estudo foi feito por J. C, Navarra, M. R. L. SILVA, A; ABDAL. Desigualdades: estruturas, 

enfrentamento e percepções: estudo sobre o ProUni. Disponível em:  

https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrabalho=168&numeroEd

icao=19. Acesso em 14/09/2015. 

95
 SILVA, Flavia Renata Moreira da. Criação de valor em instituições privadas de ensino superior de capital 

aberto no Brasil (Tese de Mestrado em Ciências). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2001. 

https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrabalho=168&numeroEdicao=19
https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrabalho=168&numeroEdicao=19
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Gráfico 3- Taxa de Crescimento das IES privadas 

 

Fonte: Flavia Silva, 2011 

Isto demonstra que não é apenas e isoladamente o ProUni e o Fies que influenciam na 

oferta de vagas no ensino superior.  Este mercado é de análise complexa e seria simplista 

argumentar que o programa sustenta as universidades privadas. Tal tema merece maior 

aprofundamento de pesquisas específicas. 

. 

5.2. DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

FEDERAIS 

A principal diferença quando se fala em democratização do ensino para as instituições 

públicas em relação às privadas é que não o debate sobre o financiamento da política pública 

e do custo por beneficiário ser menor. Este ponto se torna menos importante, já que nas IES 

públicas todas as vagas já são custeadas pelo Estado. Os custos adicionais do programa se 

referem às políticas de permanências, como auxílios alimentação e moradia.  

Entretanto, o fato de o Estado arcar com valores mais baixos para políticas de inclusão 

em IES publicas já existentes não implica possibilidade deste intervir em como os alunos 

serão selecionados, por conta da autonomia universitária
96

. Dito de outro modo, as 

universidades federais apesar de serem custeadas pelo governo não podem ter impostas 

                                                 
96

 Art. 207 da CF. 
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diretivas específicas restritas sobre a forma de seleção dos alunos. Importa pensar em quem 

faz uma política pública para democratização do ensino, levando em consideração que no 

âmbito público a adesão é obrigatória das IES aos programas governamentais. Ou seja, 

discute-se se o ente federativo a que se vincula às IES poderia impor políticas públicas através 

de leis ou se tais políticas deveriam emergir das próprias instituições. No Brasil, convivemos 

com os dois tipos de programas
97

. A Lei de Cotas teve o condão de unificar um padrão 

mínimo de ações afirmativas, o que significa que cada instituição pode ampliar a sua reserva 

de vagas
98

, como será estudado a seguir. 

Ao se verificar a transposição de políticas de menor escala, antes de se aprofundar nos 

programas específicos sobre democratização do acesso, tratar-se-á da Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), um programa de apoio a planos de 

reestruturação e expansão das universidades federais que tem como principal objetivo ampliar 

o acesso e a permanência na educação superior. No programa, o governo federal cria metas e 

medidas para alavancar o crescimento do ensino superior público. Visa-se a promoção da 

expansão física, recursos humanos, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação 

superior. É uma das ações integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e 

vem do pressuposto de reconhecimento do papel estratégico das universidades para o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

A meta global do programa era elevar a taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais para noventa e cinco por cento e da relação de alunos de graduação em 

cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos. Nota-se que não há 

metas globais de inclusão universitária, mas de permanência. O programa foi criado pelo 

Decreto 6.096/2007. No art. 2º, os objetivos são definidos como: 

 (i) redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e 

aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; (ii) 

ampliação da mobilidade estudantil com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 

                                                 
97

 Por conta do recorte temático desta tese, aqui apenas se trata das políticas públicas federais – ou seja, aquelas 

elaboradas pelo governo federal.  

98
 A Universidade de Brasília, por exemplo, foi a primeira instituição federal a adotar um sistema de cotas 

raciais, desde antes da Lei de Cotas. Em notícia vinculada em março, a universidade estava discutindo se 

manteria a sua própria política criada a dez anos ou se substituiria totalmente seu programa pelo marco legal. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-03/primeira-federal-adotar-cotas-unb-deve-decidir-sobre-

sistema-ate-abril (acesso em 16/10/2014). 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-03/primeira-federal-adotar-cotas-unb-deve-decidir-sobre-sistema-ate-abril
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-03/primeira-federal-adotar-cotas-unb-deve-decidir-sobre-sistema-ate-abril
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itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de 

educação superior; (iii) revisão da estrutura acadêmica, com 

reorganização dos cursos de graduação e atualização de 

metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 

elevação da qualidade; (iv) diversificação das modalidades de 

graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização 

precoce e especializada; (v) ampliação de políticas de inclusão e 

assistência estudantil e (vi) articulação da graduação com a pós 

graduação e a educação básica.  

Segundo o site oficial do programa
99

, a expansão da Rede Federal de Educação 

Superior teve início em 2003 com a interiorização dos campi das universidades federais. Com 

isso, o número de municípios atendidos pelas universidades passou de 114 em 2003 para 237 

até o final de 2011. Desde o início da expansão foram criadas 14 novas universidades e mais 

de 100 novos campi que possibilitaram a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de 

graduação. 

Salienta-se que há diversas críticas à forma como o Reuni foi pensado. TONEGUTTI 

e MARTIBEZ
100

, por exemplo, acreditam que, da forma com que o Reuni foi construído, 

haverá perda da qualidade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Segundo 

os autores, os parâmetros de financiamento são incompatíveis com a qualidade do ensino e a 

sobrecarga de novas matrículas, o que causa transtorno na gestão das IFES, por conta da 

necessidade de contratação de novos professores frente a uma limitação de gastos com 

pessoal. Nesse sentido, critica-se como insuficiente a relação 1 professor para 18 alunos, já 

que esta relação deveria ficar a cargo da universidade. Esta razão é contraditória com a meta 

de melhoria na diplomação, pois requer mais trabalho dos docentes no atendimento ao 

aluno
101

. A meta de aprovação de 90% dos alunos também desqualificaria e incentivaria um 

                                                 
99

 Fonte: http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29 (acesso em 

04/08/2014). 

100
 C. A. TONEGUTT e M. MARTINEZ. A universidade nova, o Reuni e a queda da universidade pública. 

2008. Disponível em: http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2008-1/Educacao-MII/Texto%209.pdf. 

Acesso em 04/08/2014. 

101
 Idem, pp.15-6. 

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=29
http://www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2008-1/Educacao-MII/Texto%209.pdf


51 

 

ensino de pior qualidade, dado que a universidade pode sofrer pressão para incentivar a 

aprovação de alunos para não perder financiamento. 

4.2.1PROGRAMA FEDERAL DE COTAS 

No contexto do Reuni, em 2012 foi sancionado um Programa Federal de Cotas. 

Conforme já foi dito na seção acima, a lei pretende criar um padrão mínimo de reserva de 

vagas para minorias étnicas
102

.   

Na lei, o desenho da política se dá a partir da reserva de 50% do total de vagas 

oferecidas por curso e por turno para alunos oriundos de escola pública. Destas vagas, metade 

será reservada para alunos com renda menor ou igual a 1,5 salários mínimos e a outra metade 

será destinada para alunos oriundos de escola pública com mais de 1,5 salários mínimos per 

capita. Em cada subdivisão, será reservado a percentagem mínima de pretos, pardos e 

indígenas do estado da federação em que a universidade será referida. Em caso de não 

preenchimento das vagas por razões raciais ou pelo corte de renda, as vagas remanescentes 

deverão ser completadas por estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em 

escolas públicas (arts. 1º e 3º da Lei 12.711/2012). A lei cria um prazo de dez anos para a 

revisão do programa. 

O organograma a seguir faz uma explicação visual da reserva proposta pela lei. Nos 

quadrados laterais há um exemplo fictício de como seria a divisão atual das vagas no estado 

do Rio de Janeiro, em um curso hipotético com 100 vagas. 

                                                 
102

 O governo federal já tinha um projeto para uma lei semelhante desde de 2004. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1405200413.htm (acesso em 16/09/2014). 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1405200413.htm
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Figura 4- Organograma explicativo - Cotas na universidade pública
103

 

 

                                                 
103

 Elaboração própria baseada no desenho encontrado no site http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html 

(acesso em 24/07/2013). 
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http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html
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Ressalte-se que não há subdivisão prevista nas cotas para pretos, pardos e índios. 

Todavia, o MEC incentiva que as IES localizadas em estados federativos com maior número 

de indígenas adotem critérios adicionais específicos para esses povos, valendo-se da 

autonomia das instituições
104

. Também é de responsabilidade das instituições, mediante 

regulamentação interna, exigir que o estudante comprove ter cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas, segundo a Portaria 18/2012 do MEC.  

A lei, bastante recente, ainda está em fase de transição para a aplicação completa. Há 

um prazo de quatro anos da publicação da lei para que ela esteja completamente 

implementada. Por ora, as faculdades têm a obrigação de implementar 25% das reservas por 

ano
105

. Todavia, já há universidades federais com 50% das vagas reservadas, como a 

Universidade Federal do ABC
106

. 

 Além da construção deste um programa de reserva de vagas demonstrado acima, foi 

criado um Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, o qual é um sistema informatizado 

gerenciado pelo MEC, por meio do qual instituições públicas e conveniadas de ensino 

superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem
107

. Assim, este sistema reúne 

todas as opções de cursos nas IES públicas federais de todos os estados, o que possibilita que 

o candidato faça o Enem independente da escolha do curso ou da instituição escolhida. Tal 

configuração possibilita que a escolha seja feita durante o processo, sendo que o aluno pode 

pensar na instituição e curso escolhido dentro do leque de possibilidades de suas notas. Ainda, 

o candidato escolhe até duas opções de curso e é possível alterar suas opções durante as 

inscrições, conforme as notas de corte dos cursos aumentam.  

O sistema possibilita diferentes modalidades de concorrência, nas IES públicas 

federais além do Programa Federal de Cotas explicado acima. O sistema também seleciona os 

alunos em ampla concorrência e em outros tipos de ações afirmativas específicas, como 

exclusivas para índios ou pessoas com deficiência. Dentro de cada modalidade, é escolhido o 

candidato que tenha a maior nota do Enem, considerados os pesos atribuídos por matéria para 

cada curso, entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e 

                                                 
104

 Informação disponível em: http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html (acesso em 16/09/2014). 
105

 Art. 8º da Lei 12.711/2012. 
106

 Informação disponível em: 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7337:entenda-como-fica-o-

processo-seletivo-na-ufabc-com-a-nova-lei-de-cotas&catid=731:noticias&Itemid=183 (acesso em 16/09/2014). 
107

 Informação disponível em: http://sisu.mec.gov.br/como-funciona (acesso em 16/09/2014). 

http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7337:entenda-como-fica-o-processo-seletivo-na-ufabc-com-a-nova-lei-de-cotas&catid=731:noticias&Itemid=183
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7337:entenda-como-fica-o-processo-seletivo-na-ufabc-com-a-nova-lei-de-cotas&catid=731:noticias&Itemid=183
http://sisu.mec.gov.br/como-funciona
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redação
108

. Podem ser determinadas pelas IES notas mínimas para os cursos. Além destas, há 

também a nota de corte, calculada diariamente, sendo uma referência quanto a menor nota 

para ser selecionado em um curso, com base no número de vagas e no total de candidatos 

inscritos. Importante ressaltar que o sistema exclui automaticamente os candidatos que 

zeraram a redação. 

Acredito que o próprio Sisu pode ser considerado uma política de democratização do 

ensino, já que cria um sistema que facilita a candidatura em várias IES e visa garantir a 

mobilidade estudantil.  Ao possibilitar que alunos possam escolher uma ampla gama de cursos 

e instituições tendo feito apenas uma prova, o sistema possibilitou menos vagas ociosas, já 

que um aluno que deseja prestar medicina, por exemplo, pode não conseguir uma nota 

suficiente para cursos no Sudeste, mas poderia se matricular em cursos no Norte. 

  

                                                 
108

 Idem. 
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5. COMPARATIVO 

Nesta seção serão trazidas de forma visual e consolidada os dados já apresentados 

acima.  A descrição feita tentou reconstruir as ações governamentais em cada política. Para 

melhor visualização e consolidação dos resultados, foi elaborada a seguinte tabela: 

 

Tabela 1- Ações governamentais das políticas de democratização do ensino superior 

  Sistema Federal de Cotas ProUni Fies 

Ação governamental 

principal 
Reserva de vagas 

Isenção fiscal para 

bolsas de estudos 
Empréstimo para estudantes 

Características dos 

Benefícios: 

50% de cotas. Destas, 25% 

para estudantes de escolas 

públicas com renda familiar 

inferior a um 1,5 salário 

mínimo per capita e 25% 

para estudantes de escolas 

púbicas com renda familiar 

superior a 1,5 salários 

mínimos per capita. Em 

ambos os casos, há reserva 

considerando o percentual 

mínimo correspondente ao 

da soma de pretos, pardos e 

indígenas no estado, de 

acordo com o último censo 

do IBGE.  

Vagas das faculdades 

participantes. Em 

média, é um bolsista 

para cada dez alunos 

pagantes. Deve 

respeitar o percentual 

mínimo 

correspondente ao da 

soma de pretos, pardos 

e indígenas no estado, 

de acordo com o 

último censo do 

IBGE. 

Financiamentos estudantis 

para alunos com renda mensal 

até 20 salários mínimos 

familiar bruto e para alunos 

cuja mensalidade da 

instituição comprometa mais 

de 20% do orçamento 

familiar. Em outra linha, 

funciona financiando o 

restante da mensalidade no 

caso de bolsas parciais do 

ProUni.  

 

 

Características das 

Instituições 

Beneficiárias 

Universidades Federais, 

Institutos Federais de 

Educação e outras 

instituições públicas. (Inclui 

intuições militares - por 

conta do art. 19 da LDB) 

Instituições 

Particulares, sejam 

confessionais, 

comunitárias, 

beneficentes ou 

particulares em 

sentido estrito.  

Instituições Particulares, 

sejam confessionais, 

comunitárias, beneficentes ou 

particulares em sentido 

estrito.  Cursos de graduações 

presenciais e não gratuitos. 

Processo Seletivo Via Sisu e Enem Via Enem 
Pedido do aluno interessado. 

Necessidade de nota mínima 

de 450 pontos no Enem 

 

Para cada programa, foi feita uma ação governamental diferente, de acordo com o tipo 

da instituição beneficiada. Todas as políticas vieram num mesmo sentido de democratizar e 

possibilitar um acesso mais amplo ao ensino superior.  
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A partir deste panorama, foram divididas as ações em unidades menores, para 

analisarmos os instrumentos de que cada uma se utiliza. Para a tabela seguinte serão usados os 

seguintes termos, que resumem alguns dados encontrados: 

 Fies 1:  voltado para estudantes com renda mensal familiar bruta de até dez salários 

mínimos, financiando de 100% a 50% do valor da mensalidade, a depender do 

comprometimento da renda, em IES privadas 

 Fies 2: voltado para estudantes com renda mensal familiar bruta maior de dez salários 

mínimos e menor ou igual a quinze salários mínimos, financiando de 75% a 50% do 

valor da mensalidade, a depender do comprometimento da renda, em IES privadas 

 Fies 3: voltado para estudantes com renda mensal familiar bruta maior de quinze 

salários mínimos e menor ou igual a vinte salários mínimos, financiando 50% do valor 

da mensalidade, a depender do comprometimento da renda, em IES privadas 

 Fies + ProUni: Para beneficiários do ProUni Parcial (renda de 1,5 até 3 salários 

mínimos per capita) ou estudantes de licenciatura100% de financiamento do valor (ou 

do restante do valor, caso seja bolsista parcial do ProUni), independentemente do 

comprometimento da renda familiar com esse encargo. 

 ProUni Integral: Bolsas integrais para alunos oriundos do ensino médio público, com 

renda mensal de até 1,5 salários mínimos per capita, devendo ser respeitada a 

porcentagem mínima de negros e índios do estado da federação segundo o IBGE. 

 ProUni Parcial: Bolsas parciais (50% ou 25%) para alunos oriundos do ensino médio 

público, com renda mensal de 1,5 até 3 salários mínimos per capita, devendo ser 

respeitada a porcentagem mínima de negros e índios do estado da federação segundo o 

IBGE. 

 Programa Federal de Cotas I: Reserva de 50% para alunos oriundos do ensino médio 

público. Dessa reserva, metade é reservada (25% do total de vagas oferecidas) para 

alunos com renda menor ou igual a 1,5 salários mínimos per capita, devendo ser 

respeitada a porcentagem mínima de negros e índios do estado da federação segundo o 

IBGE. 

 Programa Federal de Cotas II: Reserva de 50% para alunos oriundos do ensino médio 

público. Dessa reserva, metade é reservada (25% do total de vagas oferecidas) para 

alunos com renda maior a 1,5 salários mínimos per capita, devendo ser respeitada a 

porcentagem mínima de negros e índios do estado da federação segundo o IBGE. 
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Tabela 2 - Comparativo dos programas de democratização do acesso ao ensino superior 

Programas 
ProUni 

Integral 
ProUni 

Parcial 
Fies I Fies II Fies III 

Fies + 

ProUni 
Programa Federal 

de Cotas I 
Programa Federal 

de Cotas II 

Para IES privadas?        

Para IES públicas?        

É política pública obrigatória para a 

instituição?        

Há financiamento da vaga?         

Exclusivo para pessoas sem 

diploma de curso superior?        

Exclusivo para pessoas que nunca 

usaram o benefício?        

Aceita bolsistas de ensinos médios 

particulares?        

Aceita alunos do ensino médio 

particular?        

Há limite de renda?        

Também beneficia programas de 

pós-graduação?        
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Sobre a tabela, alguns pontos merecem ser destacados. Primeiramente, cabe destacar 

que a adesão aos programas de democratização apenas é obrigatória para as IES públicas, 

enquanto as demais IES particulares podem optar ou não fazer parte da distribuição dos 

programas. Na tabela é possível observar que há preocupação para que as pessoas só utilizem 

dos benefícios de financiamento e bolsas uma vez. Entretanto, não há limitação de cursos para 

uma pessoa cursar enquanto cotista. Além disso, os bolsistas em escolas particulares não 

foram contemplados como beneficiários para o programa de cotas, embora possam ser 

beneficiados nos demais programas. A reserva de vagas em universidades e faculdades 

públicas é exclusiva para alunos oriundos do ensino médio público e mesmo com alta renda, 

há uma parcela de vagas reservadas.  

Outra observação relevante cabível ao ProUni e ao Programa de Cotas são as 

previsões de reserva de vagas para negros e indígenas segundo o IBGE.  Em ambos, a 

distribuição de bolsas ou a reserva de vagas deve ser feita de acordo com o mínimo percentual 

visto no censo anterior ao vestibular. Tal visão parece ser contraditória no contexto de 

mobilidade estudantil trazido pelo Enem e, em especial, pelo Sisu, já que com apenas uma 

prova pode-se concorrer em vagas em todo o país. Aparentemente, há uma inconsistência no 

fato de as reservas de vagas raciais apenas considerarem os negros e indígenas do estado em 

que a IES foi instalada, haja vista que o número de alunos migrantes tem aumentado
109

.  

Assim, a inclusão racial delimitada ao censo por estado parece não se coadunar com os 

demais objetivos de um arranjo institucional que prevê, dentre outros aspectos, um 

intercâmbio entre os alunos e a interiorização – não apenas municipal, mas estadual – das 

IES.  

Não foi possível verificar as diferenças percentuais entre a reserva de vagas entre 

estados com maiores percentagens de negros e indígenas para analisar a diferença prática 

desta situação. No relatório do IBGE de 2010 (p. 232), não é possível discriminar a 

percentagem de indígenas em cada unidade federativa, pois nos gráficos e tabelas do censo, a 

população indígena é contabilizada juntamente com os amarelos. Assim, não foi possível 

sistematizar a porcentagem exata das vagas reservadas em cada estado, o que por si só, já é 

um indicativo da dificuldade de se obterem informações precisas sobre as políticas de 

democratização do acesso ao ensino superior. Ressalte-se que as diferenças entre as 
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 Por exemplo, nesta notícia consta que 27% dos alunos das universidades federais do Paraná são oriundas de 

fora deste estado. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-

universidade/conteudo.phtml?id=1379940 (acesso em 16/09/2014). 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-universidade/conteudo.phtml?id=1379940
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-universidade/conteudo.phtml?id=1379940
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populações de cada estado são significativas. Considerando apenas a população negra para 

exemplificação dos dados, observa-se que o Pará é o estado em que há maior percentual de 

negros autodeclarados, com um total de 76,7%. O menor percentual de negros se encontra em 

Santa Catarina, com 13,9% de negros autodeclarados. Assim, no Programa Federal de Cotas, 

o Pará tem 38,5% do total de vagas reservadas para negros enquanto Santa Catarina apenas 

7% de reserva para pretos e pardos, ainda que essas vagas possam ser disputadas por 

estudantes de todo o país através do Sisu e do Enem. Não parece justificável tal diferença, não 

sendo lógica essa estrita proporcionalidade às características populacionais estaduais em um 

contexto de política que visa ampliar o acesso a nível federal de estudantes negros.  

Apesar disto, o relatório de gestão da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade 

Racial de 2013 destacou a adoção das ações afirmativas como principal instrumento da 

política pública pró negros daquela gestão, pois esta assegura mudanças significativas na 

inclusão de negros nas universidades e institutos federais. Somados, o Programa de Cotas e o 

ProUni beneficiaram 115.109 bolsistas negros em 2013 (p. 147). 

Na tabela desta seção também é possível observar que todos os programas têm limite 

de renda, à exceção do Programa Federal de Cotas II, o qual prevê apenas que o aluno deve 

ser oriundo de escola pública. A seguir, registram-se os valores máximos e mínimos. 

Tabela 3 - Limites de renda dos programas de democratização do ensino 

Programa 
Renda Mínima 

(salários mínimos) 

Renda Máxima 

(salários mínimos) 

Fies I não há 10 (renda familiar) 

Fies II 10 (renda familiar) 15 (renda familiar) 

Fies III 15 (renda familiar) 20 (renda familiar) 

Fies + ProUni 1,5 per capita 3 (per capita) 

ProUni Integral não há 1,5 (per capita) 

ProUni Parcial 1,5 (per capita) 3 (per capita) 

Programa Federal de 

Cotas I 
não há 1,5 (per capita) 

Programa Federal de 

Cotas II 
1,5 (per capita) não há 

 

Como foi dito na seção sobre o Fies, este programa é voltado para pessoas de classe 

média (oriundos de escola pública ou particular) com capacidade financeira para arcar com os 

custos do financiamento, além da necessária comprovação de renda formal. Já o ProUni e o 
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Programa de Cotas se restringem apenas àqueles que cursaram todo o ensino médio na rede 

pública. Como se trata de democratização de ensino, importa saber o quanto esses valores são 

inclusivos. O salário mínimo federal em janeiro de 2014 foi atualizado em R$ 724,00 pelo 

Decreto 8.166/2013. Em números atuais, o corte do ProUni é de R$ 1.086,00 reais per capita. 

Em uma família de quatro pessoas, isso significa um orçamento mensal de R$ 4.344,00. Já as 

bolsas parciais são concedidas para quem possui R$ 2.172,00 de renda per capita. Note-se que 

tais políticas não se configuram como um programa social para uma população 

numericamente minoritária de baixíssima renda, conforme será visto na tabela a seguir:  

Tabela 4 - Percentual da população com renda per capita até 3 salários mínimos por 

grandes regiões
110

 

Renda per capita acima 

de dez anos 
Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul  

Centro-

Oeste 

Até 1 salário mínimo 25% 29% 40% 18% 18% 22% 

Mais de 1 a 2 salários 

mínimos 
22% 19% 16% 25% 26% 24% 

Mais de 2 a 3 salários 

mínimos 
8% 6% 4% 10% 11% 8% 

Total da população com 

renda per capita de até 3 

salários mínimos 

55% 54% 59% 52% 54% 54% 

 

Como descrito nesta seção, as bolsas e as reservas de vagas, ao se restringirem a 

pessoas com até 3 salários mínimos per capita tem como população possível 55% da 

população brasileira. Em um país com renda tão concentrada como o Brasil, este é um dado 

relevante. Numericamente, a política tem como potencial público alvo a maioria da 

população, o que faz com que o filtro inicial do ProUni possa ser considerado relativamente 

alto e o ensino superior altamente excludente. Assim, considera-se que há um outro corte 

“social” do programa, aquele que limita o maior número de inscrições: a obrigação de que o 

aluno seja oriundo do ensino médio público. Nota-se que o conceito jurídico de políticas 

sociais inclui não apenas a renda como fator determinante, mas a categoria administrativa da 

instituição de ensino médio do aluno. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há funções do direito para o desenvolvimento. Quando bem ajustadas, estas podem 

resultar em uma diminuição das restrições e ampliação das capacidades. Neste trabalho, o 

papel do direito (law) visto como instrumental para a concretização de direitos (rights). Foi 

relevante analisar as políticas públicas de democratização do ensino sob o foco da totalidade 

do ensino superior e verificar as possibilidades de trazer maior racionalidade ao sistema. 

No que concerne ao aspecto dos planos metodológicos de análise, elaborou-se a 

seguinte figura:  

 

Aplicando-se a teoria estudada para as políticas públicas de democratização de ensino, 

constatou-se que em um primeiro plano, é possível verificar que as politics estão juridificadas 

na própria CF e nos Planos Nacionais de Educação, os quais dão as diretrizes gerais de toda a 

atuação estatal no tema. Dentre estas, está a entrada no ensino superior através da capacidade 

de cada um e a possibilidade de instituições públicas e privadas fornecerem serviços 

educacionais. Já em um plano microinstitucional, encontram-se as unidades de cada programa 

em específico, independentes entre si, como foi analisado.  

O ponto mais controverso é a falta de grandes parâmetros mesoinstitucionais. Apenas 

a LDB pode ser considerada um arranjo institucional da educação e esta diz pouco sobre as 

políticas de inclusão no ensino superior. A teoria possibilitou constatar que faltam arranjos 

que coordenem as políticas, tornando-as complementares e mais coerentes em uma única 

direção. Não há agregações institucionais exclusivas para as políticas de acesso ao ensino 

Microinstitucionais - Politics - ações governamentais 

ProUni, Fies, Reuni, Programa Federal de Cotas 

Mesointitucionais - Arranjos Institucionais 

LDB 

Macroinstitucionais - Politics - Marcos da Política  

Constituição Federal Planos Nacional de Educação 
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superior. O único ponto em comum das políticas de democratização do ensino superior é o 

Enem. Realizada nacionalmente, a prova é usada para todas as políticas estudadas. De fato, 

planos intermediários de legislação e administrativos poderiam facilitar a própria 

implementação de ações conjuntas como o Enem. A falta de concatenação das políticas 

públicas em conjuntos maiores, acarreta disparates e dificulta uma análise conjunta dos 

programas. Tal lapso regulatório que une as políticas em diretrizes gerais e organizadas 

dificulta até mesmo a análise conjuntural em momentos de crise, por exemplo, com os cortes 

no Fies que podem impossibilitar que alunos prounistas parciais continuem no curso.  

Com o levantamento empírico e o teste teórico realizado, foi possível observar uma 

rígida separação entre os meios de democratização no ensino superior público e nas IES 

privadas. Entretanto, apesar de separadas, estas instituições têm os mesmos objetivos e, 

inclusive, podem beneficiar o mesmo público. Embora as políticas públicas sejam separadas, 

a maioria dos estudantes beneficiários precisa escolher entre uma delas. E tal consideração de 

fatores na hora de escolher entre um curso de IES privadas via Prouni e Fies ou um curso de 

uma IES públicas envolve um cálculo feito dentro de um campo de possibilidades. Se de um 

lado podem ser reduzidas as chances de ingresso no ensino superior público nos cursos mais 

concorridos, por outro, mesmo cursos de menor prestígio em IES privadas possibilitam a 

inserção no mercado de trabalho. Há ainda, cursos em IES privadas mais concorridos que 

outros em IES públicas, diferenciando-se apenas pelo prestígio social das profissões como, 

por exemplo, medicina em uma faculdade particular de renome versus biologia em uma 

universidade pública
111

.  

Esta separação dos programas de acesso gera diferenças que não se coadunam com os 

princípios das políticas públicas, como o relacionado com os bolsistas no ensino médio em 

instituições particulares. Bolsistas podem ser beneficiários do ProUni, mas são proibidos de 

ingressar em IES públicas via Programa de Cotas, independentemente da renda familiar. Esta 

situação provoca uma incoerência pontual no sistema de democratização – não faz sentido 

proibir bolsistas em uma política e possibilitar em outra.  

Constatou-se que a única variável que separa as diferentes políticas de democratização 

é a natureza jurídica da instituição. Não há políticas públicas especificas para cursos especiais, 
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diferenças do tamanho e tipo de instituição e nem para profissões em falta no país, salvo 

projetos especiais de licenciatura e o programa Mais Médicos
112

. 

Além disso, constata-se um campo de pesquisas a ser explorado pelo direito e que trate 

do ensino superior e considerando o cenário atual, no qual são consolidadas as instituições 

privadas, inclusive as de grande capital lucrativas, e pensar em mecanismos não apenas de 

inclusão, mas de melhoria e práticas de boa governança destas instituições. Embora 

particulares, as IES privadas possuem função pública e importa pensar em meios de regulação 

eficientes. Pode-se, inclusive, afirmar, como faz CHAVES
113

, que a CF de 1988 transformou 

os agentes particulares em potenciais instrumentos para a consecução dos objetivos 

fundamentais da República, tornando-os atores sociais do processo de desenvolvimento, 

conferindo-lhes finalidades que vão além da mera busca de interesses econômicos próprio. As 

instituições podem ser compelidas pelo Poder Púbico a agirem em prol das exigências sociais. 

Considera-se que parcerias entre público e privado são possibilidades agregadoras de direitos 

sociais, se bem realizadas. Constata-se a importância do Estado agir em ambas as frentes, em 

sentido de complementariedade, considerando a atividade privada como parceira 

complementar às suas funções públicas. 

 Foi possível observar também que embora as políticas de democratização do ensino 

superior sejam construídas de modo rigidamente separado entre instituições públicas e 

privadas, não há, no desenho destas políticas, nenhuma outra especificação de tipos entre 

instituições. Isto, na prática, significa que mesmo instituições particulares tão diferentes, 

como conglomerados econômicos e faculdades filantrópicas especializadas, fazem suas 

políticas de democratização sob as mesmas regras. No mesmo sentido, instituições públicas 

com muitos cursos e unidades também estão sob o mesmo regulamento de faculdades 

agrárias. Importa pensar se a democratização do acesso não deveria levar em consideração as 

características de cada unidade, para a melhor eficiência.  
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 O segundo eixo do Programa Mais Médico consistiu na abertura de novas vagas em cursos de medicina. A 

meta atual do Governo Federal é criar 11,5 mil novas vagas de graduação. Em 2015, decorridos dois anos de 

programa, foram criadas 5,3 mil novas vagas de graduação, sendo 1,7 mil em universidades públicas e em 3,6 

mil em instituições privadas. Fonte: http://www.maismedicos.gov.br/cursos-de-graduacao. Acesso em 

17/09/2015.  
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http://www.maismedicos.gov.br/cursos-de-graduacao


64 

 

Dessa forma, a análise institucional importa para verificarmos a coerência interna das 

instituições aqui estudadas. Segundo BUCCI
114

, a sistematização teórica da abordagem das 

políticas públicas deve auxiliar a organização e estruturação do Poder Público de modo a dar 

mais eficiência a atuação estatal, tornando-a mais racional e acelerando o processo de 

inclusão social e racial.  
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