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―A ausência de alma daqueles a quem, à 

margem da cultura, o quotidiano proíbe toda a 

autodeterminação - ao mesmo tempo delícia e 

tormento - converte-se em fantasmagoria da 

alma, para os bem instalados, que aprenderam 

da cultura a envergonhar-se da alma. O amor 

perde-se na ausência de alma enquanto cifra do 

animificado, porque nele os vivos são espetáculo 

para os desesperados desejos de salvação  que 

só no perdido têm o seu objeto: para o amor, a 

alma desponta só na sua ausência. Por isso, é 

humana a expressão dos olhos que mais se 

chegam aos do animal, ao criatural, longe da 

reflexão do eu. Em última análise, a própria alma 

é a ânsia de salvação do desprovido de alma.‖  

Theodor W. Adorno. Minima Moralia, 1951 
 



RESUMO 
 
 
Esta pesquisa investiga o desenrolar da expansão do ensino superior brasileiro com 

enfoque no setor público federal analisando o processo que atravessa a década de 

1990 até chegar a 2016 quando se finaliza a implementação da Lei de Cotas (lei 

12.711/2012). Busca-se compreender o processo de democratização do acesso à 

educação superior pública federal no Brasil a partir de algumas reflexões de Theodor 

W. Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Para tanto, parte-se do 

tensionamento dos conceitos de democracia e de massificação voltados à 

educação, por meio da apreensão dos conceitos para o entendimento das nuances 

que regem esse fenômeno social. Assim, com o auxílio dos conceitos de 

pseudocultura, pensamento tecnológico, sociedade administrada, indústria cultural e 

emancipação, analisa-se a expansão do ensino superior brasileiro, tendo em vista os 

contrassensos referentes à democratização da educação, uma vez que o assunto 

também tem se mostrado de interesse da sociedade administrada, o que coloca a 

educação na situação de uma mercadoria dentre tantas outras. Este trabalho 

objetiva trazer materialidade para a análise das políticas de expansão levando-se 

em conta os dados coletados sobre a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

e a Universidade Federal do ABC (UFABC). Verificou-se por meio das informações 

sobre matrícula, notas de corte e perfil socioeconômico que, embora tenha ocorrido 

avanço na ampliação do acesso, da inclusão e na diversificação dos públicos no 

ensino superior federal brasileiro, ao mesmo tempo também avançou a 

mercadologização da educação superior, a fragmentação da formação e a 

massificação da qualificação profissional. Tais tendências, afinadas à vida adaptada 

e totalizante, indicam a transformação dos objetivos da universidade pública, que 

passam cada vez mais a priorizar a instrução em detrimento da formação dos 

indivíduos em direção a uma humanização.  

 

Palavras-chave: Teoria Crítica. Educação. Ensino Superior. Acesso. 

Democratização. Massificação.  

 

 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 
 
This research investigates the development of the Brazilian‘s higher education 

expansion with a focus on the federal public sector, analyzing the process that goes 

through the 1990s until reaching 2016 when the implementation of the Lei de Cotas 

is finalized (Federal Law 12.711/ 2012). It seeks to understand the process of 

democratizing access to federal public higher education in Brazil based on some 

reflections by Theodor W. Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse. To do so, 

it starts from the tensioning of the democracy and massification‘s concepts aimed at 

education, by apprehending the concepts to understand the nuances that govern this 

social phenomenon. Thus, with the help of the concepts of pseudoculture, 

technological thinking, managed society, Cultural Industry and emancipation, the 

expansion of Brazilian higher education is analyzed, in view of the contradictions 

related to the democratization of education, since the subject has also shown to be of 

interest to the managed society, which puts education in the position of a commodity 

among many others. This research aims to bring materiality to the analysis of 

expansion policies taking into account the data collected about the Federal University 

of São Paulo (Unifesp) and the Federal University of ABC (UFABC). It was found 

that, although progress has been made in expanding access, inclusion and 

diversification of audiences in Brazilian higher education, at the same time the 

marketing of higher education, the fragmentation of formation and the massification 

of professional qualification has also advanced. Such trends, in tune with the adapted 

and totalizing life, indicate the transformation of the objectives of the public university, 

which increasingly start to prioritize education to the detriment of training individuals 

towards humanization. 

 

Key words: Critical Theory. Education. Higth education. Admittance. 

Democratization. Massification. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com os processos político, econômico e social expressos pela mais recente 

Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), as demandas por direitos sociais 

conquistaram importantes espaços nos debates públicos; reflexo das lutas dos 

movimentos sociais que se organizaram ainda no período da ditadura civil-militar 

(FERREIRA e BITTAR, 2006) e conquistam, paulatinamente, espaços, nas políticas 

voltadas à garantia de direitos civis em vários âmbitos, dentre os quais na educação 

escolar. No contexto da constituinte, a educação foi pautada no embate da luta de 

classes expressa como direito social garantido pelo Estado, uma vez que o processo 

de democratização do país avançava não só como garantia de direitos, mas também 

caracterizou-se por ser um processo no qual ―forças sociais organizadas se 

mobilizaram e lutaram por espaços de participação, controle e decisão dos rumos 

das políticas educacionais no país‖ (MINTO, 2013, p. 250).  

Nesse contexto, o ensino superior também foi alvo de grande demanda. O 

acesso às universidades públicas tem, em nosso país, um longo histórico de 

restrição ao ingresso e em que a maior parte das matrículas, a partir da década de 

1990, se concentrava no sistema privado. Segundo dados do Ministério da 

Educação, as matrículas em cursos de graduação mantiveram-se na média anual de 

1,5 milhão de alunos durante os anos da década de 1980, sendo dois terços dessas 

em instituições privadas de ensino superior (INEP, 2018, p. 16). Não só por uma 

questão de acesso, mas também como reflexo do processo de democratização do 

país, o ensino superior, sobretudo o ofertado nas universidades públicas, tendeu a 

configurar-se como um espaço político de contestação. Para Adorno (1995), esse 

seria o papel também da universidade para uma educação que leve à uma 

consciência verdadeira de si, para o autor a ―universidade teria neste momento de 

conformismo onipresente muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que de 

fortalecer a adaptação‖ (op. cit., p. 144). Nesse sentido, a ideia predominante nos 

movimentos gestados nas universidades públicas brasileiras (em maior ou menor 

grau), na virada dos anos 1980 para os anos 1990, era tanto o de se livrar das 

amarras e heranças do período ditatorial quanto o de propor saídas e projetos para o 

novo país que se esboçava. ―Em muitos sentidos, [as universidades] foram 

essenciais para a democratização, razão pela qual os setores conservadores desde 
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sempre se empenharam em reformá-las preventivamente, neutralizando seu 

potencial‖ (MINTO, 2013, p. 254).  

Em outro sentido, o capital internacional na ânsia por ajustes fiscais e pela 

especulação econômica global, por meio de seus representantes, também fomenta a 

expansão do ensino superior no país e pressiona para que reformas sejam feitas no 

sentido do acesso. O Consenso de Washington de 1989, como ficou conhecido o 

encontro entre o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

governo dos Estados Unidos e representantes das nações latino-americanas, 

estipulou um modelo de desenvolvimento neoliberal voltado à economia de mercado 

e com um enxugamento estatal (WILLIAMSON, 1992), ou seja, as políticas sociais, 

nas quais a educação se insere, passam a ser consideradas ―atividades não 

exclusivas de Estado e que podem ser objeto de concessão à iniciativa privada‖ 

(SILVA, 2005, p. 259). Portanto, no decorrer dos anos 1990, se endossa a existência 

e o fortalecimento do sistema privado do ensino superior e a educação é colocada 

como um serviço voltado ao ensino, não como política pública, decorrente de um 

direito, mas como um segmento de mercado provido por orçamento público 

seguindo duas linhas concomitantes: a diminuição dos investimentos na educação 

básica e superior públicos e com ―a destinação de recursos públicos para o setor 

privado, seja pela concessão de benefícios tributários seja pela isenção de 

impostos‖ (SILVA, 2005, p. 260). No entanto, é necessário frisar que, apesar dos 

efeitos danosos dessa política na contemporaneidade, este é apenas mais um 

capítulo na história da dominação do homem sobre o homem, da subjugação e 

exploração do outro que, por sua vez, antecede o próprio capital (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1995).  

Nessa linha, os interesses sobre a educação superior passam, em detrimento 

da formação intelectual/cultural, de consciência e de conhecimento, a se voltar ainda 

mais para o mundo do trabalho, produtividade, segmentação dos saberes e 

habilidades. Dessa forma ―a universidade adestra mão de obra e fornece força de  

trabalho‖ (CHAUÍ, 2001, p. 52). Tal movimento, segundo Marcuse (1982), embasa a 

governabilidade dos estados modernos, voltados ao modo de vida respaldado pela 

produtividade em si mesma e à racionalidade tecnológica alienada como meio de 

dominação. ―O governo de sociedades industriais desenvolvidas e em fase de 

desenvolvimento só se pode manter e garantir quando mobiliza, organiza e explora 

com êxito a produtividade técnica, científica e mecânica à disposição da civilização 
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industrial‖ (MARCUSE, 1982, p. 25). Além disso, tal concepção de universidade vem 

a servir para uma formação do homem frio, daquele que, sem consciência de si, não 

resiste à heteronomia e ―esta passividade inofensiva constitui ela própria, 

provavelmente, apenas uma forma da barbárie, na medida em que está pronta para 

contemplar o horror e se omitir no momento decisivo‖ (ADORNO, 1995, p. 164), ou 

seja, ―a percepção e a consciência são delimitadas para que a realidade não possa 

ser percebida e pensada segundo seus próprios termos‖ (CROCHIK, 2011, p. 121). 

A seguir essa lógica, dos anos 1990 em diante, instituições políticas 

internacionais de caráter multilateral, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

o Banco Mundial (BM), colocam como um dos principais objetivos da educação a 

profissionalização e o aprimoramento da técnica e o ensino superior como propulsor 

dessa racionalidade para a competitividade de mundo globalizado, justificando assim 

a massificação do ensino superior. Dessa forma, a percepção sobre a educação 

como  uma forma de instrução pragmática se aprofunda, isto é, ela deixa ainda mais 

de se voltar a si como formação do sujeito e submete-se substancialmente às 

exigências de formação de um indivíduo indiferente à realidade e suas contradições 

e tecnicamente adaptado para o trabalho globalizado. Chiroleu (2011), ao observar 

esse movimento na América Latina, verifica que o pragmatismo do ensino superior 

possibilita que estudantes vislumbrem a educação como uma recompensa diante da 

possibilidade de inserção no mundo do trabalho, ―mudando seus efeitos em termos 

de formação de pensamento crítico e autônomo e responsabilidade social‖ (Chiroleu, 

2011, p. 648), ou seja, a formação se restringe ao caráter técnico voltado à ideia de 

formação em massa de mão de obra, ―desperdiçando assim, a possibilidade de 

aproveitar as potencialidades das universidades para a construção de sociedades 

menos desiguais e mais integradas‖ (op. cit., p. 649).  Nesse sentido, a 

pseudocultura é endossada pela estrutura escolar do ensino superior por meio da 

reprodução do pensamento fragmentado e da racionalidade técnica, sem a 

subjetividade necessária para superar suas próprias mazelas, persistindo na 

desigualdade e na barbárie (ADORNO, 2004).  

Servindo de referência ao Brasil, mais especificamente na rede pública 

federal brasileira, a expansão do ensino superior se deu de forma mais intensa a 

partir dos anos 2000, principalmente depois de 2007, crescendo de 61 para 106 

instituições (INEP, 2018) com a criação do Reuni - Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, cujo objetivo principal foi 
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―criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior 

pública‖ (BRASIL, 2007).  Além disso, a partir de 2016 passa também a vigorar a 

totalidade da lei federal 12.711/2012 (Lei de Cotas) que condiciona o preenchimento 

de metade das vagas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a 

estudantes oriundos da rede pública de ensino médio, das quais ―50% (cinquenta 

por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda 

igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita‖ (BRASIL, 2012,) e o restante 

dessas, ―por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 

igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE‖ (BRASIL, 2012). Entre 

soluções mercadológicas para formação de mão de obra qualificada e anseios de 

movimentos sociais pela democratização do ensino superior, um dos importantes 

aspectos dessas políticas de inclusão está na tentativa de fazer com que a 

universidade pública deixe de ser um espaço restrito às camadas altas e médias da 

sociedade e possibilite a convivência e a pluralidade em conjunto com grupos 

sociais historicamente excluídos dessa realidade. ―As cotas não necessariamente 

expandem a quantidade de vagas. Seu propósito maior é promover a inclusão social 

de alguns grupos marginalizados‖ (SOBRINHO, 2010, p.1237). Além disso, tais 

ações afirmativas preveem, em certo grau, a reparação histórica da exclusão desses 

grupos por meio da oportunidade de capacitação para acesso a ocupações 

profissionais de maior valor simbólico na sociedade (ALMEIDA e ERNICA, 2015). Tal 

situação revela uma contradição na medida em que imputa sobre o ensino superior 

público a tentativa de equidade ao mesmo tempo que não se questiona ou mesmo 

se altera a lógica de exclusão na própria sociedade (CHIROLEU, 2009b). A adoção 

das cotas sociais e raciais está longe de significar uma reparação de fato, afinal, 

ressalta Boaventura Santos (2010), ―a discriminação racial não deve ser reduzida à 

discriminação de classe, mas as políticas de acesso devem ser guiadas em 

conjunção‖ (op. cit., p. 69) e, no caso específico do Brasil, o histórico da escravidão 

ainda se faz presente nas relações sociais, principalmente nas bases da exclusão.  

Diante desse cenário, esta dissertação teve como objetivo pesquisar as 

características, os limites e as contradições desse processo, investigando a 

democratização do acesso ao ensino superior nas universidades púbicas federais 

brasileiras, de 1995 até 2016 em especial no que diz respeito às configurações das 

universidades antes e depois da implementação da Lei 12.711/12 (Lei de Cotas). 
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Para tanto, teve como objetivos específicos analisar os conceitos de 

democratização, massificação e inclusão no processo de expansão do ensino 

superior brasileiro, especificamente aquele referente ao acesso às universidades 

públicas federais, bem como analisar suas concepções e propostas de formação sob 

a ótica da democratização e da massificação do acesso tendo como base os autores 

da primeira geração da Teoria Crítica da Sociedade.  

Assim, foram coletados documentos da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) e da Universidade Federal do ABC (UFABC) relativos ao processo de 

expansão (de 2006 a 2011) e depois da Lei de Cotas (implementada em sua 

totalidade em 2016). Foram analisadas informações extraídas a partir de pesquisa 

documental com dados publicados nos sites e impressos pelas próprias 

universidades, pelo Ministério da Educação, além de artigos e livros decorrentes de 

pesquisas e estudos sobre o tema, que trouxeram dados quanto às alterações seja 

na quantidade, seja no perfil dos estudantes nas duas universidades antes e depois 

da execução da Lei n.º 12.711/2012. Buscou-se comparar a diferença dos perfis 

étnico e socioeconômico dos estudantes; se houve mudança nas notas de corte 

para o acesso aos cursos; se os tipos de cursos oferecidos e a estrutura curricular 

dos cursos já existentes sofreram alguma alteração; se houve modificação na 

infraestrutura dessas universidades; e quais alterações nas ações políticas de 

acesso implementadas por elas nesses períodos determinados (1995, 2007 e 2016). 

Para tanto, destacam-se entre os documentos:  

1- Série histórica de dados de matrículas, alguns resultados dos exames para 

acesso e do Sisu, de ofertas de cursos e composição desses.  

2- Estatutos, regimentos, atas e políticas que tratam da temática do acesso à 

graduação.  

As análises tiveram como fio condutor a questão da democratização e da 

massificação do acesso ao ensino superior, mediante os seguintes conceitos: 

pseudocultura, pensamento tecnológico, sociedade administrada, conceito 

operacional, indústria cultural e emancipação, delineando-se a percepção sobre os 

fenômenos sociais aqui investigados.  

Com tal percurso buscou-se analisar criticamente os dados levantados com a 

finalidade de refletir sobre possíveis avanços e limites da democratização do acesso 

no ensino superior do Brasil ao longo do período proposto. 
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1. DEMOCRACIA, DIREITO E EDUCAÇÃO  

 

Este capítulo traz a reflexão a respeito do conceito de democratização 

amplamente utilizado nas discussões e decisões acerca das políticas da expansão 

do ensino superior no Brasil. Pretende-se discutir os limites daquilo que se entende 

por democratização quando esta noção é utilizada para colocar em ação programas 

do Estado, tanto na dimensão da questão política e institucional como na 

substancialização à indagação de suas (im)possibilidades na vida em sociedade. O 

capítulo também aborda a relação entre democracia e educação a fim de 

compreender sobre a temática dos direitos como componentes do processo de 

democratização. 

 

1.1 Democracia, liberalismo e direitos  

A democracia moderna é comumente percebida pelas relações políticas nos 

Estados ditos democráticos de maneira institucionalizada e que tem sua expressão 

mais evidente através de um sistema político de representações e elegibilidade. 

Também é percebida pela divisão de poderes no comando desse Estado por 

instituições como o governo, a justiça e o congresso. Esses, por sua vez, são 

representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que constituiriam a 

essência do modo democrático de vida em sociedade.  

A democracia como sistema político parece estar aberta aos conflitos de 

interesses e visões, definida essencialmente, portanto, pela ―capacidade de conviver 

com eles e acolhê-los, legitimando-os pela institucionalização dos partidos e pelo 

mecanismo eleitoral‖ (CHAUÍ, 2007, p. 151). Assim, o sistema democrático é 

entendido como espaço de debates por meio dos quais a sociedade pode conquistar 

garantias de suas pautas nas tomadas de decisão do Estado, o que Habermas 

(1997) caracteriza por ―esfera pública‖. É nesse espaço, segundo o autor, que o 

ideal democrático sob o prisma liberal pode ser evidenciado, que os anseios de 

liberdade e igualdade podem ser postos em jogo por meio, por exemplo, da opinião 

pública, nas disputas dos diferentes pensamentos. Porém, essa concepção não 

considera a seleção historicamente feita para a definição daqueles que terão voz e 
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pautas tratadas, ou seja, quanto à segregação não só econômica, mas também de 

reconhecimento de segmentos da sociedade tradicionalmente excluídos, minorias e 

grupos discriminados (FRASER, 1999). 

A apresentação pública da diferença, quando reflexiva, permite que o ideário 

da diversidade avance na esfera pública, afinal, ―democracia é a possibilidade de 

aprimorar e pluralizar nossos pensamentos‖ (MATOS, 2007), exercendo a empatia e 

analisando outros pontos de vista. Nesse sentido, Avritzer (1999) afirma que tal 

referência da democracia moderna é uma possível resposta política para as 

questões da sociedade, uma alternativa que  

 
estabelece uma área de tensão entre sociedade e instituições políticas, de tal 
modo que se torne novamente possível à democracia avançar na direção da 
sua transformação em uma prática cotidiana capaz de levar à politização de 
novos espaços e à redefinição das questões que constituem objeto da 
política. (AVRITZER, 1999, p. 188) 

 

 Nessa linha, a politização voltada ao princípio democrático no Estado 

moderno diz respeito às decisões tomadas a partir de escolhas majoritárias, ou seja, 

aquilo que é colocado pela vontade da maioria. E é nesse ponto que 

contraditoriamente a democracia opera seu risco. Uma vez que a maioria tem a 

possibilidade de suprimir os demais pensamentos e representações diversas, tende 

a democracia tomar um perigoso rumo que leva à ruina de sua própria essência. 

Para Adorno, ―a liberalidade, ao conservar indiscriminadamente para os homens o 

seu direito, desemboca na aniquilação, tal como a vontade da maioria causa dano à 

minoria, mofando assim da democracia, segundo cujo princípio atua‖ (ADORNO, 

2001, p. 68). Em outras palavras, a democracia que se coloca na perspectiva liberal 

como anseio à liberdade e igualdade pode reiterar a dominação do homem sobre o 

homem se tomada como chancela para a supressão de outros grupos e 

pensamentos no espaço político.  

 Também opera seu risco quando, a partir da vontade da maioria, a 

democracia se respalda no ensejo da classe dominante, o que não é incomum no 

contexto do modo de produção capitalista em que o Estado moderno é agente. 

Nesse ponto, o ―princípio democrático torna-se dependente dos chamados 

interesses do povo‖ (HORKHEIMER, 2002, p. 33) projetados pelas classes 

hegemônicas. Nessa perspectiva se encontra o populismo burguês que Chauí 
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(2007) concebe como ―democratismo‖, ou seja, uma pauta política colocada em 

ação pela classe dominante que aparentemente diga respeito à liberdade e 

igualdade entre todos os indivíduos, mas que não atinge a todos da mesma forma. A 

democracia do ponto de vista liberal que tem como reivindicações, por exemplo, ―o 

sufrágio universal, legislação direta, direito do povo, milícia popular, educação 

gratuita, fiscalização estatal da legislação trabalhista‖ (CHAUÍ, 2007, p. 168), mas que 

não questiona no programa de Estado o seu papel e as relações de dominação tão 

nevrálgicas às outras classes.  

 
O ‗democratismo‘ do programa, subordinado à polícia e à lógica 
consiste nas reivindicações populares burguesas [...]. O que o 
programa não põe em questão é a própria origem, função e lugar do 
Estado na sociedade capitalista, isto é, as relações de dominação 
política e a natureza do Poder. (CHAUÍ, 2007, p. 168) 

 

Essa perspectiva de democracia, ao não perceber no Estado um agente do 

sistema do capital, abafa os conflitos sociais típicos da exclusão, abrindo mão de 

alguns direitos para os dominados, dissimulando-os como algo grande e generoso 

quando não passam de migalhas, ou até retirando-os sob a justificativa democrática 

(MATOS, 2007), por exemplo, quando ocorrem as privatizações. Esta questão será 

abordada no próximo capítulo, ao analisarmos o contexto brasileiro do ensino 

superior.  

Voltando-se à democracia liberal representativa no contexto global 

contemporâneo, Santos (2002) destaca que além de se colocar perigosamente 

como suficiente em si, tal perspectiva é hegemonicamente proposta como universal, 

como definitiva, encorajando o discurso de que, com ela, ―a humanidade tinha 

atingido o estado mais elevado de desenvolvimento político além e fora do qual não 

existia mais nenhuma possibilidade democrática‖ (SANTOS, 2002, p. 111). Isso leva, 

segundo o pesquisador, ao limite de que seria o fim da história da humanidade, uma 

vez que seu ápice já havia se alcançado quando, pelo contrário, a democracia pode 

ser concebida como aquilo que se constrói historicamente na luta de classes da 

sociedade capitalista (CHAUÍ, 2007) e que, portanto, não tem um fim, mas está em 

movimento com diferentes nuances em diversos contextos sociais.  
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Assim, a democracia é para as classes excluídas, dominadas e exploradas a 

possibilidade de ser sua via de conquista e é também seu algoz voltando-se à 

massificação. Mas, de fato, a noção liberal tida como universal parece ser bem 

sucedida em ―proporcionar estabilidade institucional e legitimidade política à 

democracia representativa liberal, fazendo com que pareça a única forma natural 

que a democracia pode ter‖ (SANTOS, 2002, p. 110). Isso significa que a noção da 

liberdade de mercado, de defesa do laissez-faire, se confunde e é amalgamada ao 

sentido de liberdade individual trazido por esse prisma hegemônico uma ideia de 

democracia tão comumente difundida. Esse pensamento é uma das armadilhas que 

a relação democracia-liberalismo pode proporcionar, qual seja: a liberdade 

econômica disposta pelo sistema capitalista – excludente e opressor por excelência 

– poderia, nessa lógica paradoxal, ser a saída contra Estados autoritários. Pelo 

contrário, as relações de mercado e a ―democracia da aquisição‖ contribuem para a 

perpetuação da ―injustiça econômica‖, da desigualdade, da degradação humana, 

―elemento antidemocrático por excelência‖ (ADORNO, 2001, p. 187).  

Prosseguindo com o pensamento de Adorno (2001), tal sistema democrático 

hegemônico endossa a democracia para a massificação, possível por meio da 

alienação e que, portanto, constitui-se em uma falsa democracia. Em uma de suas 

ilustrações para tal reflexão, o filósofo se utiliza da alegoria dos ritos de corte que 

foram ―democratizados‖ entre os burgueses para que esses pudessem por esse 

meio se destacar e se superiorizar diante das demais classes; no entanto, tais ritos 

se tornaram vazios de conteúdo e de sentido, com acesso à sua pretensa 

simbologia, mas não mais ao seu propósito. Daí que o acesso a algum bem social 

não significa necessariamente sua apropriação, uma vez que este possa estar 

esvaziado de sentido.  

Algo semelhante acontece com o voto no sistema democrático no Estado 

moderno em que a escolha de representantes se finda em si no sentido em que o 

indivíduo se entende como sujeito do processo como um todo, como parte do poder, 

como agente de transformação, mas seu gesto enquanto eleitor está em cumprir um 

ritual vazio de suposta escolha que pode estar limitada ao interesse dos dominantes; 

e essa é sua liberdade nesse sistema que propõe, no limite, portanto, a democracia 

como manifestação institucionalizada das massas (CHAUÍ, 2007) e não de sujeitos 

autônomos.  
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Para que isso não seja definitivo, a participação do indivíduo na vida social e 

democrática está, de acordo com Chauí (2007), vinculada ao nível e à qualidade do 

acesso deste à informação, à sua fonte e às possibilidades de nela intervir como 

consequente produtor do conhecimento.  

 
Talvez a condição social mais permanente da democracia, aquela 
que incide nas anteriores - que, não por acaso, levou Marx a iniciar a 
questão da gênese da ideologia com a separação entre trabalho 
manual e intelectual, como levou Gramsci às longas análises acerca 
do papel dos intelectuais e à esperança de um partido no qual todos 
os membros fossem intelectuais porque com igual direito ao saber – 

seja a questão da informação. (CHAUÍ, 2007, p. 153) 
  

Numa sociedade tida como não democrática (se é possível apontar alguma 

que efetivamente seja democrática) o processamento da informação passa por 

barreiras que determinam aqueles que acessam a informação, o tipo desta, se é 

permitida e quais as suas circunstâncias de propagação. Há sérias restrições quanto 

aos atores da comunicação, de seu tempo e espaço (CHAUÍ, 2007). Todavia, a 

cultura de massas desenvolvida no seio do modo de produção capitalista 

desempenha um papel paradoxal nas sociedades da liberal-democracia colocando 

em evidência o especialista, aquele detém o suposto saber, em contraposição à 

massa constituída pelos outros indivíduos adensados quantitativamente e 

desprovidos de conhecimento, marcando assim a desigualdade, base da ideologia 

burguesa. Nesse aspecto não se trata de diferenciar capacidades, mas de organizar 

a sociedade de modo planificado (MARCUSE, 1982) em que todos pareçam iguais 

no sentido de alcançar a informação desigualmente acessada. E tal premissa não 

seria possível se não fosse o endossamento pelos meios de comunicação dentro do 

sistema da indústria cultural, que prometem tornar possível o acesso ao 

conhecimento e saber, quando, na verdade reforçam a alienação. 

 
O efeito desse procedimento consiste, na verdade, em recriar novas 
barreiras e desigualdades, porém muito mais sutis: agora, as 
barreiras e distâncias são erguidas entre cada indivíduo e sua própria 
experiência. Com efeito, a noção de competência invade toda a 
sociedade (CHAUÍ, 2007, p. 154). 

 

Essa noção de competência, que intimida e exclui, também está ligada ao 

monopólio do saber e, portanto, à manipulação na cultura de massas. Nesse 
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contexto do Estado moderno como agente liberal, a democracia é tocada pelo 

princípio da maioria por ―vereditos populares manipulados‖ (HORKHEIMER, 2002), o 

que pende muito mais à massificação do que à democracia propriamente dita uma 

vez que os conflitos sociais podem ser desvirtuados a proposições que mais os 

desvia da crítica ao Estado e às forças de dominação do que necessariamente a 

escancara. Nesse sentido,  

 
Aplicar a ideia de democracia de maneira meramente formalista, 
aceitar a vontade da maioria per se, sem considerar o conteúdo das 
decisões democráticas, pode levar à completa perversão da 
democracia e, derradeiramente, à sua abolição. (ADORNO, 1986, p. 
268) 

 
Assim, segundo Adorno (1986), a autodeterminação fica comprometida, pois 

há sério risco do indivíduo não se sentir em condições de determinar seu próprio 

destino, colocando em xeque também a ―autenticidade e efetividade dos processos 

políticos democráticos‖ (p. 267). O indivíduo fica propenso a abrir mão de sua 

autonomia na democracia aderindo àqueles que considera concentrar certo poder, 

ou seja, seus líderes, flertando com o viés autoritário e determinando o fim do que 

sobrara de essência democrática. O sentido contrário estaria em uma sociedade 

formada por indivíduos autônomos capazes de realizar a conciliação das diferenças. 

―Uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu 

conceito demanda pessoas emancipadas‖ (ADORNO, 1995d, p. 141). 

 Mas a emancipação está longe de ser a pura distribuição do conhecimento e 

da técnica entre todos os cidadãos conforme replica o liberalismo clássico por meio 

do esperançoso pensamento iluminista. Para Adorno e Horkheimer (1995), o 

conhecimento para a dominação da natureza, o ―esclarecimento‖, foi fundamental 

para a contestação de mitos através da ciência e da racionalidade técnica. No 

entanto, esse mesmo arcabouço contribuiu para a dominação do homem sobre o 

homem, para a visão do outro como parte da natureza subjugada, para a frieza com 

a ―primazia da técnica‖ (op. cit.) e, no limite, para o endossamento da barbárie. No 

liberalismo, o avanço do pensamento técnico distribuído como forma de libertar o 

indivíduo e possibilitar-lhe escolhas tem efeito contrário, o da alienação. 

Diante da tendência, nas sociedades liberais, de utilização do discurso 

democrático para dissimular a liberdade em um sistema que de fato não a permite, 



17 
 

Santos (2002) apresenta uma possibilidade de ruptura centrada nos movimentos 

sociais que têm como foco a participação, a chamada democracia participativa. Esta 

essencialmente volta-se à base, ou seja, à busca pela autonomia do sujeito por meio 

de políticas de ―construção das capacidades e do poder das próprias populações, o 

que envolve, inevitavelmente, lutas políticas para instituir direitos, assim como um 

grau de autonomia local‖ (SANTOS, 2002, p. 125) para que elas possam decidir e 

executar suas próprias pautas coletivamente. Tais movimentos, coloca o autor, não 

devem perder de vista a luta de classes e as opressões sofridas a partir da divisão 

do trabalho e da exploração. Nessa linha, alerta Adorno (2001), a política não deve 

propagar uma igualdade abstrata, mas sim, expor as desigualdades para, a partir 

delas, ter de fato a igualdade objetiva como seu ideal.   

Mas esse possível movimento de resistência, estando imerso no contexto das 

sociedades administradas, também deve tomar precauções para que não caia na 

constante cilada da alienação de seu objetivo, uma vez que o monopólio do capital e 

do saber, bem como a manipulação das massas está fortemente engendrado na 

vida social pelos mecanismos da indústria cultural em que o Estado desempenha o 

papel de agente das iniciativas liberais de forma que os conflitos sociais na arena 

política podem se voltar para temas esvaziados de sentido: de um lado, a liberdade 

colocada pelos dominantes e no oposto a igualdade defendida pelos dominados.  

 
Eis porque a questão da democracia, ao ser reduzida à esfera 
estritamente político-institucional, acaba sendo reduzida a uma 
discussão que se concentra, em última instância, nas transformações 
do aparelho do Estado, isto é, discutida ‗pelo alto‘ e com as lentes 
dos dominantes (CHAUÍ, 2007, p. 155). 

  
 Dessa forma, salienta a autora, as questões fundamentais da democracia, da 

alienação e do poder são deixados de lado. Torna a democracia no âmbito liberal a 

quantificar as ações sem qualificá-las, a retirar de cena o pensamento crítico que 

questiona a dominação, a heteronomia e a exploração por meio das desigualdades, 

torna a massificar as questões políticas. Portanto, o discurso hegemônico disfarçado 

pela essência democrática pode perversamente discorrer sobre uma cidadania 

respaldada na igualdade entre os cidadãos, no resguardo dos direitos individuais e 

na participação política, reverberando, outrossim, que a desigualdade estabelecida 

pelo capitalismo possa ser aceitável, desde que a paridade entre os cidadãos seja 
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reconhecida. Por outro lado, a democracia e seu processo, a democratização, 

mesmo aquela atrelada aos interesses hegemônicos para a massificação, ainda 

resguarda suas ruínas na luta de classes. Essa contradição é a chave da 

democracia moderna, pois ―a classe dominante, liberal ou conservadora, jamais foi 

nem pode ser democrática, e, se as democracias fizeram um caminho histórico, isto 

se deve justamente às lutas populares pelos direitos‖ (CHAUI, 2006, p.13). Na 

disputa por liberdade e igualdade, valores-chave que também inspiraram a 

democracia moderna, por mais que contraditórios e por vezes vazios no sistema 

socioeconômico vigente, é que se dá, em certa medida, a substancialidade histórica 

da democracia, ou seja, a democratização como movimento materializado na 

conquista de direitos.  

 Nesse sentido, Habermas enfatiza que o ―princípio da democracia só pode 

aparecer como núcleo de um sistema de direitos‖ (HABERMAS, 1997, p. 158), 

entendendo-se assim que as lutas sociais para que possam ter certa efetivação na 

democratização como processo, é necessário que se proponha a garantir e a 

reivindicar direitos diante da questão da liberdade e da igualdade.  

 
Outro ponto a ser destacado é a relação, muitas vezes vista como 
dilemática, entre igualdade e liberdade. Se os direitos civis e políticos 
exigem que todos gozem da mesma liberdade, são os direitos sociais 
que garantirão a redução das desigualdades de origem; caso 
contrário, a falta de igualdade pode acabar gerando, justamente, a 
falta de liberdade. Por sua vez, não é menos verdade que a liberdade 
propicia as condições para a reivindicação de direitos sociais 
(BENEVIDES, 1995, p. 140). 

 
 Esse sistema de direitos é que forma a base, segundo Marshall (1967), para a 

cidadania na lógica liberal. Ao propor o estudo da construção social da cidadania 

culminando em seu conceito moderno, o autor faz o resgate das conquistas dos 

direitos na Inglaterra a partir do século XVII, partindo dos direitos civis para os 

políticos e sociais. Já Santos (1997) apresenta essa questão dos direitos como 

―tensão dialética‖ na relação entre Estado e sociedade civil. Como exemplo, o 

sociólogo traz as diferentes características das gerações que debatem os direitos 

humanos; na primeira, subsidiada pela luta por direitos civis e políticos, a relação 

está pautada na oposição entre Estado e sociedade civil: Estado como violador de 

direitos. Já na segunda e na terceira geração (direitos sociais, econômicos e 

culturais), ―pressupõem que o Estado é principal garantidor dos direitos humanos‖ 
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(SANTOS, 1997, p. 13). Portanto, de acordo com esse tensionamento, pode-se 

aferir que, dicotômica e concomitantemente, o Estado, com poder para perseguir e 

para oprimir, está em vias de garantir liberdades para uma equidade, como provedor 

do sistema de direitos na democracia moderna. Por isso o sistema de garantias de 

direitos é base fundamental da própria democracia. 

 
Direitos do homem, democracia e paz são três momentos 
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem 
reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não 
existem condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos 
(BOBBIO, 2004, p. 21). 

 
 Vale salientar a questão de que essa perspectiva também não dá conta do 

dilema da liberdade e da igualdade em uma sociedade administrada,, excludente, 

opressora e mediada pelo capital e nem diante da lógica de dominação do homem 

sobre o homem que a racionalidade tecnicista chancelou, ou seja, nesse sentido não 

se pode afirmar que a democracia moderna, baseada no sistema dos direitos, 

consiga solucionar conflitos e que, portanto, o liberalismo seja o caminho. Assim, por 

exemplo, o sistema de direitos e o Estado, que devem garantir a proteção da 

propriedade privada, porque ela está prevista como direito do homem, ―só poderão 

defendê-la contra os sem-propriedade, de sorte que a defesa do direito de alguns 

significa a coerção, a opressão, a repressão e a violência sobre outros‖ (CHAUÍ, 

2006, p.11). No entanto, materialmente, é neste sistema que se desenrolam os 

conflitos sociais e, portanto, é nele também que se pode buscar as potenciais 

saídas.  

 
Tudo o que assim nos permite finalmente considerar que o direito, 
com este seu sentido, configura apenas uma resposta possível ao 
problema da vida em comum e não antes uma resposta necessária. 
Uma resposta que configura uma prática histórico-social e 
culturalmente localizada que busca enunciar, e bem assim satisfazer, 
o sentido normativo de um conjunto de valores princípios que lhe 
caracterizam numa certa época e numa certa cultura. (GAMEIRO, 
2016, p. 2367)  
 

Nesse sentido, Flores (2009) propõe pensar os direitos como produtos 

culturais a partir de conquistas sociais marcadas na democracia moderna, o que 

significa observá-los a partir da origem concreta. No caso dos direitos humanos, por 

exemplo, a Declaração Universal de 1948, é resultado de intenso esforço para não 
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se incorrer nos erros cometidos pela humanidade com a Segunda Guerra Mundial. 

Isso implica em voltar-se a seu sentido historicamente definido, resultante de 

processos ativos e reativos, num determinado período, prevenindo-se ante os outros 

indivíduos, à natureza e, também, ante si aos outros. E, como produto cultural, é 

resultado das influências e discursos em torno do tema, para o autor, o 

―eurocentrismo‖ esteve em voga na construção da ideia de direitos humanos e na 

sua concepção universal. Inacabado como tal e em constante desconstrução e 

reconstrução de significado e de representação, o produto cultural dos direitos 

humanos, a partir das complexidades e mazelas resultantes do contexto 

socioeconômico vigente, deve se abrir à essência da resistência. Para Flores, esse é 

um importante ou essencial espaço de lutas e de reivindicações. 

 

São processos dinâmicos que permitem a abertura e a conseguinte 
consolidação e garantia de espaços de luta, pela particular 
manifestação da dignidade humana. O único universalismo válido 
consiste, pois, no respeito e na criação de condições sociais, 
econômicas e culturais que permitam e potenciem a luta pela 
dignidade: em outras palavras, consiste na generalização do valor da 
liberdade, entendida esta como a ‗propriedade‘ dos que nunca 
‗existiram‘ na construção das hegemonias (FLORES, 2002, p. 27). 

 Porém, esse respeito às condições para a dignidade passa pelo Estado que, 

como colocado aqui, tem função de agente operador no sistema do capital e, 

portanto, pode não corresponder com a aspiração daqueles que acreditam na sua 

função provedora ou garantidora da cidadania. É por isso que no jogo em que se 

disputa a liberdade e igualdade, o limiar oscila entre o papel do Estado e os avanços 

das lutas sociais na democracia moderna. Dado o sistema de direitos para a 

participação na vida social baseado nessa dignidade, a realização da cidadania, 

para Holston (2013), não é questão periférica, mas central para a construção da 

democracia. Para ele, os processos e práticas que constroem a percepção de 

cidadania não são universais, ou seja, dependem da materialidade, da realidade 

concreta, são ―inerentemente disjuntivos‖. Podem estar atrelados à perspectiva de 

distribuição homogênea entre os cidadãos, mas, de fato, é desequilibrada, 

heterogênea e, a depender do desempenho do Estado, perpetuadora de 

desigualdades em maior ou menor grau. Por isso, a democracia não pode se 

estagnar numa concepção restrita ou reduzida de cidadania, mas sim, num viés que 

se amplie para além do aspecto político, seu adensamento depende da realização 
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da cidadania de acordo com a necessidade determinada no contexto histórico em 

que se apresenta. 

Essa complexidade de história e etnografia, de experiência e 
instituição e de performance e roteiro constitui o que considero um 
exame antropológico, no qual o acesso à infraestrutura (como 
eletricidade e rede de esgoto) e à segurança pessoal, por exemplo, é 
tão importante na análise de uma democracia quanto o direito de 
voto. (HOLSTON, 2013, p. 398) 

 Por isso, a democracia precisa ser levada em consideração para além da 

esfera política, como comumente é percebida, para a extensão sobre os direitos, 

tanto em aspectos civis, sociais, econômicos e culturais no contexto vigente. Sua 

ressignificação crítica, nesse sentido, não deve abrir mão dos paradoxos escondidos 

para que não se perceba a exclusão e dominação, mas ao contrário, devem ser 

escancarados, num movimento pragmático. Isto significa dizer que a democracia é a 

possibilidade de maior intervenção do cidadão para além dos aspectos político-

institucionais, de uma cultura política voltada aos direitos. E nessa linha, Chauí 

(2006) mais uma vez traz a contradição e limites percebidos na relação entre os 

direitos, a democracia e o Estado quando observa que o direito, uma vez declarado, 

abre caminho para que outros direitos possam ser conquistados. No momento em 

que se deparam com a ordem hegemônica dominante, maiores são os meios de 

bloquear ou atenuar a realização desses direitos. ―Podemos, então, dizer que as 

declarações de direitos afirmam mais do que a ordem estabelecida permite e 

afirmam menos do que os direitos exigem, e essa discrepância abre uma brecha 

para pensarmos a dimensão democrática dos direitos‖ (CHAUÍ, 2006, p. 12-13). 

Essa contradição constrói e reforça efeitos sociais e políticos preponderantes para a 

democracia moderna.  

 

1.2 Democracia e Educação 

Na formação para a cidadania bem como nas diversas perspectivas sobre 

cultura política no intuito do aperfeiçoamento da democracia como valor a ser 

constantemente buscado e da democratização como processo para tal, a educação 

encontra lugar de destaque dentre os direitos sociais que concretizam, em variados 

graus, essa busca. Revisitando Marshall (1967), o acesso universal à educação 

como um direito – uma das ideias iluministas para a construção de uma sociedade 
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liberal e republicana sob a ótica libertária das mazelas do homem e da natureza – foi  

fundamental para a primeira noção de construção da cidadania, voltada à 

perspectiva de futuro da nação, necessária à liberdade civil. E como direito social 

concedido, o Estado é ao mesmo tempo seu provedor e beneficiário, fazendo uma 

exceção ao laissez-faire. 

 
Está (o Estado) tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos 
em formação. O direito à educação é um direito social de cidadania 
genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o 
adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não 
como o direito da criança frequentar a escola, mas como o direito do 
cidadão adulto ter sido educado (MARSHALL, 1967, p. 73). 

  
Tanto a consolidação dos direitos civis e ampliação dos direitos políticos, 

como a abertura aos direitos sociais não são apenas concessões de Estado regidas 

por uma ideologia liberal e em forma de estratégia das classes dominantes como 

tentativas de apaziguamentos em relação aos conflitos sociais a partir da divisão de 

classes, mas também são resultados de lutas densas das classes subalternas em 

busca de participação nas decisões sobre a vida econômica, cultural e política da 

sociedade. Segundo Cury (2002), do ponto de vista das lutas sociais, a educação 

como direito foi conquistada visando, entre outros aspectos, um caminho para o 

acesso à formação – aqui ainda entendida como instrução – acesso aos bens 

sociais e aos espaços políticos na esfera pública (CURY, 2002), ou seja, como 

processo de democratização da questão social na inclusão daqueles grupos 

historicamente excluídos. Por assumir que o direito à educação atinja por 

consequência todos os outros campos dos direitos e da construção da democracia, 

esta se torna crucial na sociedade moderna. ―Ela foi considerada, segundo o ponto 

de vista dos diferentes grupos sociais – ora como síntese dos três direitos 

assinalados – os civis, os políticos e os sociais ora como fazendo parte de cada qual 

dos três‖ (CURY, 2002, p. 254).  

 Da segunda metade do século 20 para cá, o debate sobre a educação como 

direito e sua relação com a democratização é adornado de outras nuances com 

essencial referência na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a 

reiteração dos direitos individuais e sociais, por um lado, e com os progressivos 

avanços da globalização sob a lógica neoliberal de outro, com endossamento à 

competitividade e à meritocracia. Para McCowan (2011), com o aspecto 



23 
 

universalizante do direito à educação, a desigualdade quanto ao acesso a esta se 

evidencia no âmbito internacional. Assim, o direito à educação não mais se 

resguarda somente à sua implementação, mas também passa a ser discutido sobre 

sua ―conceituação‖, ou seja, movimentos sociais e atores de presença global olham 

de diferentes maneiras sobre o formato e os objetivos da educação a fim de que ela 

seja eficaz na construção da cidadania e na democratização das sociedades. E 

também, segue o autor, as proposições internacionais se concentram em tentar dar 

um viés menos intervencionista nas interpretações a partir das culturas locais, o que 

já se abre para um vasto debate. Além disso, a educação no pós-II Guerra ganha 

mais um sentido, a de não repetição da barbárie.  

 
Finalmente, o centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz não 
se repita. Isto só será possível na medida em que ela se ocupe da mais 
importante das questões sem receio de contrariar quaisquer potências. Para 
isto teria de se transformar em sociologia, informando acerca do jogo de 
forças localizado por trás da superfície das formas políticas. Seria preciso 
tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, 
para citar apenas um modelo: na medida em que colocamos o direito do 
Estado acima do de seus integrantes, o terror já passa a estar potencialmente 
presente (ADORNO, 1995c, p. 137). 

 
Dessa forma, a construção do sentido da educação coletiva e abrangente, 

para além do direito do Estado, poderia ser um estímulo à apropriação local dos 

direitos humanos, num desejo de que cada nação construa de maneira dialogada, 

interna e externamente, as soluções para a educação voltada à cidadania e ao 

aperfeiçoamento da sociedade democrática. Mas só dessa maneira também, sem se 

ater a outro ensejo que vá além da adaptação ao existente, ela permanece como 

pseudoformação (ADORNO, 2004)  e se torna alvo da cooptação pelo sistema do 

capital e da construção de uma percepção de educação como direito que esteja 

embasada na mera instrução, na técnica, na diplomação, na competição, e, 

portanto, na manutenção da exploração, da dominação e da exclusão (McCowan, 

2011). Nesse sentido, Chauí (2006) admite que sob as relações de divisão social do 

trabalho, da ciência produtivista, da sociedade administrada pelas burocracias, pelas 

novas tecnologias que tornam os saberes obsoletos e da automação do trabalho, 

sob detenção do conhecimento voltado ao acúmulo do capital, a sociedade é 

dividida entre os cidadãos dirigentes e os executantes: aos que têm não só acesso à 

educação, mas também ―sabem e têm o direito ao uso da razão‖, em oposição à 
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grande maioria dos que, apesar do (precário) acesso à educação, não tem 

consciência do ―direito do uso da razão‖ (op. cit. p.11). Essa cisão determina, 

portanto, a chamada ―divisão social entre competentes e incompetentes‖, ferindo 

não só a noção de direitos humanos no sentido da igualdade, como também do 

pensamento esclarecido, proposto pelos iluministas e tomado pelos liberais, como 

base para a liberdade de escolhas na democracia moderna. Assim sendo, ―a 

ideologia da competência faz crer que a política é uma técnica conhecida somente 

por especialistas competentes e, com isso, esvazia os direitos políticos dos cidadãos 

e dissemina a despolitização da sociedade‖ (CHAUÍ, 2006, p. 12). Nesse viés, a 

educação não só é desprovida de seu potencial como também distancia-se de sua 

tarefa frente à democracia.  

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu, 
no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como 
também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade, seja na forma ‗internalizada‘ (isto é, pelos indivíduos devidamente 
‗educados‘ e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma 
subordinação hierárquica implacavelmente impostas (MÉSZAROS, 2008, p. 

35, grifos do autor). 
  

 A educação, como está programada e oferecida como direito, contribui 

significativamente para a manutenção da ordem da exploração e da segregação: 

mantém a formação fragmentada voltada à adaptação e racionalidade objetiva, 

retirando a potencialidade subjetiva que possa propor outros meios de formação do 

homem e da sociedade. Por isso, depois das reflexões até aqui apresentadas, 

entende-se que se faz necessário resgatar a questão do conflito e expor as 

desigualdades como princípio da democratização a partir dos direitos, sobretudo da 

educação, o que não é comum.  

 
Se a educação é um direito, precisamos tomá-la no sentido profundo que 
possuía em sua origem, isto é, como formação para e da cidadania, isto é, 
como direito de todos – crianças, jovens e adultos – de acesso ao 
conhecimento e de criação de conhecimento. Essa formação é decisiva para 
que outros direitos sejam criados e para que nossa sociedade se torne, 
finalmente democrática. (CHAUÍ, 2006, p. 14) 

 

 Remetendo-se ao Iluminismo e à Revolução Francesa, Matos (2007) propõe a 

reflexão sobre a educação a partir do prisma da ideia de humanidade, de se levar 
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em conta as experiências históricas e existenciais ao longo do tempo, objetivando a 

autonomia do cidadão. Esse resgate colabora para que se coloque em cheque o 

adensamento contemporâneo das relações econômicas que passaram a vigorar na 

arena política do reconhecimento pelo direito à educação, do seu sentido em si e da 

perspectiva de sociedade. Segundo a autora, esses movimentos respaldavam-se na 

educação como fortalecimento ―político e espiritual da democracia‖, e vigoraram 

como projeto civilizatório entendendo que a cultura, a educação e as artes eram 

bens que a todos competia direito de acesso, criando barreiras para que o Estado os 

sucumbisse a outras lógicas menos comprometidas, 

 
nos moldes das políticas educacionais contemporâneas vigentes, 
segundo as quais ‗é melhor dar pouco para muitos do que muito para 
poucos‘. Entenderam que um povo começa a existir por suas 
necessidades espirituais. Eis por que a privatização da educação, 
assim como de outros serviços públicos de cunho social, designa a 
renúncia a essa tarefa e repassa do público ao privado a segurança 
no futuro do povo. (MATOS, 2007, p. 71) 

 
 Aprofundando o debate sobre o que se entende como educação para uma 

sociedade democrática, Adorno descarta a ideia de ―modelagem de pessoas‖ 

(1995d, p. 141), ou seja, enquadramentos a padrões, bem como a de mera 

transmissão de conhecimento, mas o que chama de ―consciência verdadeira‖ (op. 

cit., p.141). A educação está voltada ao indivíduo consciente de si, por meio do 

pensamento reflexivo, da autonomia, da emancipação em detrimento da 

denominada ―consciência coisificada‖ (1995a, p. 70) – sujeita ao tecnicismo, às 

relações mecanizadas, frias, ao pensamento fragmentado. ―Os homens se inclinam 

a considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si mesma, uma 

força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens‖ (1995c, p. 

132). Dessa forma, se organiza o mundo, sob o véu tecnológico que mascara a 

dominação e a ideologia dominante, nesse sentido, pressiona por meio de valores 

como a competição, por meio da alienação, às relações objetificadas e 

monetarizadas que são capazes de superar a própria educação, que se torna vazia 

de sentido quando imersa nessa condição. Esvazia-se também porque o 

pensamento conceitual crítico e subjetivo, daquilo que não é e/ou que poderia ser, é 

substituído pelo conceito ―operacional e tecnológico‖ na contemporânea sociedade 

industrial (MARCUSE, 1982). Nessa lógica, o objeto em questão é identificado pela 

função dada a ele e não pelas reflexões a partir dele. 
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Essa linguagem controla reduzindo as formas linguísticas e dos símbolos de 
reflexão, abstração, desenvolvimento, contradição; substituindo conceitos por 
imagens. Nega ou absorve o vocabulário transcendente; não investiga, 
estabelece e impõe a verdade e a falsidade. (MARCUSE, 1982, p. 107) 

  
Assim, o conceito de educação, que ao invés de ser amplo sentido da 

formação do indivíduo, resultando em reflexões e possibilidades, fica mais 

submetido à instrução que, no limite, é a formação fragmentada, a pseudoformação 

(Adorno, 2004), e voltada à qualificação para o mercado de trabalho – não por 

acaso, as avaliações aplicadas para medir a qualidade do ensino no Brasil estão 

embasadas em habilidades e competências técnicas dos estudantes. Ou seja, a 

educação é colocada na lógica de mercadoria, da produção, e tem entre seus 

produtos finais, no reforço pela indústria cultural, a diplomação profissional como 

objetivo a ser atingido, deixando o conhecimento e a formação, em seu sentido mais 

amplo, às margens ou fora da noção de educação.  

 
Nesse contexto, quando se pergunta ao jovem o que ele quer ser quando 
crescer, a resposta geralmente está ligada à indicação de uma profissão que 
possibilite ao indivíduo alcançar recursos suficientes para adquirir aquilo que 
a sociedade lhe coloca à disposição como sinônimo de felicidade. (GALUCH 
e CROCHICK, 2018, p. 206) 

  
Nesse cenário, portanto, onde prevalece a ideia hegemônica colocada pela 

indústria cultural da mercadorização permeando as relações entre o indivíduo e a 

sociedade e o controle da linguagem por meio dos conceitos restritos, reconhece-se 

o fechamento do sentido de educação e, por consequência, a redução ao sentido 

funcional dado ao conceito de universidade, por exemplo, expresso nos documentos 

dos órgãos internacionais e das próprias universidades a serem analisadas neste 

trabalho.   

 Por outro lado, a potência da educação está voltada justamente em sua 

possibilidade de apontar o conflito, a contradição. A começar, segundo Adorno 

(1995), pela ambiguidade da adaptação pela qual passa o homem ao se ver inserido 

no meio social, ao mesmo tempo que não deve se tornar meramente ajustado à sua 

condição, precisa também de certa orientação para a civilização. ―Nestes termos, 

desde o início existe no conceito de educação para a consciência e para a 

racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la no existente, 

mas certamente não podemos nos desviar dela‖ (ADORNO, 1995d, p. 143). E, por 
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meio do reconhecimento das diferenças, conferindo à escola o lócus onde as 

contradições da sociedade possam ser questionadas, em que se possa se expor as 

desigualdades e que os conflitos sejam o gatilho para o pensamento crítico, ―a chave 

da transformação decisiva reside na sociedade e em sua relação com a escola‖ 

(ADORNO, 1995b, p. 116). Essa relação, no entanto, não pode se ater como mero 

objeto uma da outra, mas permearem-se no sentido da reflexão. Do contrário, 

―enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si mesma, a escola tem apenas 

condições mínimas de resistir a isto‖ (op. cit., p. 116). E tendo a barbárie intuitos 

contrários aos da formação cultural, este deve ser o objetivo da escola, por mais 

escassas e restritas que sejam as possibilidades. ―O pathos da escola hoje, a sua 

seriedade moral, está em que, no âmbito do existente, somente ela pode apontar 

para a desbarbarização da humanidade, na medida em que se conscientiza disto‖ 

(op. cit., p. 117). Definidos os possíveis papéis da escola quanto ao seu peso e 

sentido neste contexto social é importante não se esquecer do fato de que ela é 

também administrada sob as determinações do Estado que é, por sua vez, agente 

da ideologia dominante. Portanto, sua condução para a resistência leva em 

consideração essa condição contraditória. 

 Em conclusão, toma-se a tensão dialética do papel da educação como direito 

na construção de uma sociedade democrática, educação esta que atende aos 

interesses das ideologias dominantes, mas que pode também ter objetivos voltados 

à diversidade, à formação cultural, ao pensamento crítico, à emancipação, como 

possibilidade concreta do rompimento com a exploração, a exclusão, a dominação e 

a heteronomia. Mesmo que a emancipação concebida como significado e valor 

tenha inconclusiva caracterização, alerta Adorno, ela deve ser contemplada em 

todos os planos da vida como objetivo cotidianamente construído. Assim, ―a única 

concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas 

interessadas nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja 

uma educação para a contradição e para a resistência‖ (ADORNO, 1995e, p. 183).  

 As análises a seguir tomarão como base tais reflexões sobre o processo de 

expansão do ensino superior no Brasil, em especial atenção aos aspectos de 

democratização e de massificação engendrados nesse processo.  
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2. EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: 

PROCESSOS E INTERESSES 

 

Neste capítulo foram analisados os movimentos que resultaram na expansão 

do ensino superior brasileiro, a partir dos anos 1990 até o início da segunda década 

do século 21, pautados pela democratização do acesso à educação, mais 

especificamente, ao ensino superior. O marco inicial desta análise é a Constituinte 

de 1988, processo em que a redemocratização do Brasil toma ares de oficialidade e 

os debates em torno do tema da democracia estão na agenda do país, seja pelo 

olhar dos movimentos sociais, das instituições públicas ou mesmo dos 

representantes do capital.  

 

2.1 Constituinte e os anseios da democratização 

Como resultado desse processo em que diferentes campos de força 

expressam seus interesses, intenções e pressões políticas, sociais e econômicas, a 

Constituição de 1988 passa a afirmar que a educação ―é direito de todos e dever do 

Estado e da família‖ (BRASIL, 1988art. 205). Estabelece ainda sua gratuidade por 

meio das instituições públicas e contempla a autonomia universitária. Todavia, o 

embate na arena de composição da Carta Magna do país esteve (e ainda está) 

envolto em um jogo de forças em que aquelas que estão voltadas à manutenção da 

sociedade administrada têm se saído vencedoras. Para Minto (2013), pouco antes 

da Constituinte, grupos conservadores já se organizavam para tentar manter um 

sistema de ensino que se voltasse aos interesses do mercado e não promovesse 

grandes transformações sociais, com destaque ao Grupo Executivo para a 

Reformulação da Educação Superior (GERES). Segundo o autor, esse grupo, 

instituído pelo governo Sarney, se propunha a restringir o sistema universitário, 

como um sistema de configuração única entre as universidades, reduzindo a 

autonomia, adaptando-se a modelos internacionais voltados à globalização. Por 

essa razão, os movimentos que lutaram pela educação se esforçavam para 

demarcar a ruptura com a lógica do período anterior, a pauta de democratização da 

educação fazia frente ao autoritarismo, com isso, se tornava a 
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negação ao modelo educacional forjado no regime militar, sendo 
muitas vezes formulada a partir da agenda sindical ou estudos 
produzidos por intelectuais progressistas. Assim, o binômio 
autonomia e participação da comunidade escolar passou a figurar 
como antítese do modelo anterior, justamente porque desmontava a 
estrutura de controle e fiscalização (RICCI, 2003, p. 106). 

Concomitantemente a essa dinâmica que coloca a democratização da 

educação enquanto direito, a mesma Constituição possibilita que a educação seja 

oferecida por instituições privadas. Mesmo que observadas a regulamentação do 

ensino e a aprovação e a avaliação da qualidade por meio do Estado como agente 

regulamentador e fiscalizador, tal oferta configura-se em uma forma de restrição ao 

acesso à educação, ou seja, deixa de ser um direito social para se tornar um serviço 

mercantil (FRIGOTTO, 2011). A esse mecanismo de contemplar direitos e ao 

mesmo tempo restringi-los, a ―inclusão marginal‖1.   

 

Processo mediante o qual os mecanismos de exclusão educacional 
se recriam e assumem novas fisionomias, no contexto de dinâmicas 
de inclusão e inserção institucional que acabam sendo insuficientes 
ou, em alguns casos, inócuas para reverter os processos de 
isolamento, marginalização e negação de direitos que estão 
envolvidos em todo processo de segregação social, dentro e fora das 
instituições educacionais (GENTILI, 2009, p. 1061). 

Esse mecanismo que combina avanço e restrição marcou, portanto, a 

configuração da luta pela democratização da educação no período da formulação 

constitucional. Guimarães (2015) aprofunda essa questão quando afirma que a 

Constituição de 1988 possibilitou a discussão e a participação social em torno da 

educação, assim sendo, abriu caminhos para que grupos historicamente excluídos 

das esferas de debate e decisão pudessem se fazer representados. No entanto, 

representantes do capital e das forças conservadoras, sob a lógica da 

mercantilização e da massificação da mão de obra, pesaram para que a formação 

fosse vista de modo a preparar pessoas para novas tendências tecnológicas e para 

a capacitação imediata, o que significa que as reformas que partiram desse ponto 

mudaram aspectos do panorama da educação, mas sem alterar a herança histórica 

que secundariza a educação para a cidadania, para a autonomia (FRIGOTTO, 

2011). ―Busca-se na cultura a inclusão pela formação para o trabalho‖ (GALUCH e 

CROCHICK, 2018, p. 206). Dessa forma, mesmo partindo de movimentos sociais, a 

                                                
1
 O termo cunhado pelo sociólogo José de Souza Martins (MARTINS, 1997).  
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democratização da educação estava pautada com relevância na qualificação 

profissional, o que limita sua potencialidade para a emancipação e vai ao encontro 

dos interesses de que as reformas ocorram para que nada se altere na estrutura 

social, que permanece baseada na dominação.  

Assim, mesmo com os espaços políticos abertos pelos conflitos sociais na 

exigência de participação, o pensamento hegemônico da dominação, exploração e 

exclusão continuam vigorando. Segundo Minto (2013), o principal mecanismo criado 

para o controle dos espaços políticos foi a formalidade da esfera política, 

reestruturada para atender as instituições burocráticas. Essas, por sua vez, 

caminham sobre o interesse do capital no Estado contemporâneo. As instituições 

tidas como democraticamente estabelecidas têm o papel de reduzir certos 

procedimentos a ―formalidades democráticas‖, quando, na verdade, ―exercem, 

assim, a função de ocultar os conflitos reais e evitar seus efeitos indesejáveis para 

as classes dominantes‖ (MINTO, 2013, p. 257). Esse tendeu a ser o sentido adotado 

pela educação como instituição, replicando-se a lógica da sociedade administrada 

por meio da transmissão do pensamento essencialmente tecnológico e fragmentado. 

  

2.2 Expansão do ensino superior na América Latina 

Não obstante, tal tendência é registrada por estudos sobre o período de 1990 

aos anos 2000 na América Latina (CHIROLEU, 2007, 2009a, 2009b, 2011, 2017; 

EZCURRA, 2007; LUCCHESI, 2017). A expansão do ensino superior na região 

esteve alicerçada na luta pela democratização do acesso ao mesmo tempo que 

seguia na direção da profissionalização como formação e da privatização em 

detrimento do direito social. Ezcurra (2007) destaca o receituário neoliberal nas 

reformas dos Estados e, principalmente no bojo das questões educacionais, que 

seguiam pelos países da América Latina. Por um lado havia a luta dos movimentos 

sociais pela quebra, de certa forma, do elitismo do ensino superior, corroborando 

para a pauta da democratização do acesso. E, na onda dessa perspectiva, houve 

notável aumento das matrículas nos anos 1990, conforme análise de Vitale (2006). 

O pesquisador, a partir dos documentos do Instituto Internacional para a Educação 

Superior na América Latina e Caribe (Iesalc) da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), apresenta o aumento de cerca de 
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80% no número de matrículas (de, aproximadamente, 7 milhões para 13 milhões). 

Segundo esse estudo, países como o Brasil, Argentina e México tiveram maior peso 

no aumento das matrículas, tendo a iniciativa privada como grande responsável. 

Dessa forma, a mercantilização da educação perpetuou a segmentação do acesso 

de acordo com a classe social em que as classes subalternas passam a ter o 

acesso, porém a uma educação de qualidade inferior. ―Ello tiene impactos adversos 

y serios en términos de preparación académica y, en general, de capital cultural. Es 

decir, ocurre una reproducción ampliada de la desigualdad cultural socialmente 

condicionada‖2 (EZCURRA, 2007, p. 31).  

Outro grande destaque no cenário da América Latina refere-se à formação 

para a ocupação de postos de trabalho. A democratização do ensino superior voltou-

se à massificação da profissionalização, portanto, à formação de exércitos de mão 

de obra capacitados para as novas tecnologias do mercado. Para Chiroleu (2011), a 

educação deixa assim de ser um fim em si mesma. Perdendo sua intencionalidade 

primordial voltada à cidadania, ela passa a ser uma simples articulação entre os 

conteúdos curriculares e as demandas do mercado.   

 

Esto incentiva a los estudiantes a desarrollar una visión pragmática 
de la educación que pone el acento em la tasa de retorno a 
obtenerse, desplazando sus efectos en términos de formación de 
pensamiento autónomo y crítico y responsabilidad social, 
desperdiciando así la posibilidad de aprovechar las potencialidades 
de las universidades para la construcción de sociedades menos 
desiguales y más integradas (CHIROLEU, 2011, p. 647)3.  

Essa forma de enxergar a educação, segundo a autora, não proporciona 

ainda uma formação para o sujeito que crie respostas às tendências dominantes. Ao 

contrário, incentiva a defesa de interesses pessoais, tomando a formação com o 

―utilitarismo pragmático‖. Na contramão de uma sociedade mais democrática, que 

preze pelo processo civilizatório, esse pragmatismo fomenta a competição, a 

meritocracia e, no limite, a mecanização, a desumanização (MARCUSE, 1982).  

                                                
2
 Esse processo tem impactos adversos e sérios em termos de preparação acadêmica e, em geral, de 

capital cultural. Ou seja, ocorre uma reprodução ampliada da desigualdade cultural socialmente 
condicionada. (Tradução nossa).   
3
 Isso encoraja os alunos a desenvolver uma visão pragmática da educação que põe o foco na taxa 

de retorno a ser obtida, mudando seus efeitos em termos de pensamento crítico e autônomo e 
responsabilidade social, desperdiçando assim a possibilidade de aproveitar o potencial das 
universidades para a construção de sociedades menos desiguais e mais integradas. (Tradução 
nossa). 
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Em outro estudo, Chiroleu e Marquina (2007) discutem o ―credencialismo‖ 

definido pela contradição da expansão do ensino superior voltado à certificação em 

detrimento da formação, no contexto latino-americano em que não há oferta no 

mercado de trabalho em número suficiente para absorver todo o contingente de 

pessoas formadas. Ou seja, o mesmo utilitarismo empregado pelo receituário 

neoliberal ao ensino superior, na prática, não corresponde às suas promessas de 

garantias de futuro profissional. Segundo as autoras, não há controle para a 

expansão mercadológica do ensino superior, segregando em três grupos que lidam 

diretamente com suas consequências. Aqueles que não têm grau de instrução e 

continuam excluídos da qualificação, agora mais marginalizados; os que conseguem 

o diploma, mas precisam de recursos para usufruí-lo em acirrada competição; e 

aqueles que, por privilégio que ostentam, podem escolher áreas do conhecimento 

que são mais valorizadas e carregadas de prestígio, especialmente quando 

vinculados a instituições de elite.  

 
Under these conditions, therefore, the expansion of opportunities in 
higher education does not contribute to the reduction of social 
inequalities: on the contrary, it often sustains them, providing only the 
illusion of equal opportunities for all. (CHIROLEU e MARQUINA, 
2007, p. 4)4 

 
Tal ilusão sobre a igualdade de oportunidades provém principalmente da 

escolha latino-americana em expandir o ensino superior por meio da iniciativa 

privada, diminuindo sensivelmente o papel do Estado como provedor do direito à 

educação. Com a falsa liberdade promovida pela lógica capitalista na escolha de 

consumo, a falsa sensação de que todos teriam as mesmas oportunidades na 

expansão da educação superior se sedimentou. Nesse sentido, Lucchesi (2017), ao 

tratar do ensino superior no Mercosul, aponta para a necessidade  de se contemplar 

um projeto local, para além das concepções importadas das tendências 

estadunidenses, europeias ou de órgãos representantes do capital internacional, e 

que leve em conta as contradições, limites e características socioculturais desses 

países.  

                                                
4
 Nessas condições, portanto, a ampliação de oportunidades no ensino superior não contribui para a 

redução das desigualdades sociais: pelo contrário, muitas vezes as sustenta, proporcionando apenas 
a ilusão de igualdade de oportunidades para todos (tradução nossa).  
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Boaventura Santos (2010) vai além e expõe um panorama da crise sofrida 

pelo conceito de universidade durante o século 20 e que culminou na virada para o 

século 21, dividindo sua análise em três grandes eixos. O primeiro trata da crise de 

hegemonia, uma vez que a universidade passou a sofrer pressões para que suas 

atribuições fossem além do campo tradicional do pensamento crítico e da produção 

de alta cultura e que se voltasse também à produção de conhecimento instrumental, 

voltado à formação de mão de obra qualificada exigida pelo avanço tecnológico do 

capital. Essa contradição imposta à universidade escancarou sua incapacidade de 

administrá-la e deu margem à criação de outros gêneros institucionais de ensino 

superior que dessem conta da fragmentação entre as atribuições universitárias e 

conhecimentos produzidos, a universidade deixou de ser a instituição exclusiva de 

ensino e da pesquisa. Assim, como visto, o leque para a expansão privada do 

ensino superior se abriu para o mercado com ares de democratização do acesso.  

Outro eixo corresponde à crise de legitimidade. Ainda de acordo com 

Boaventura Santos (2010), a universidade deixou de ser uma ―instituição 

consensual‖, ou seja, não conseguiu corresponder com a hierarquização dos 

saberes voltados a competências ao mesmo tempo em que continuava a restringir o 

acesso (herança elitista). Porém, no mesmo contexto, precisava dar conta das 

―exigências sociais e políticas da democratização da universidade e da reivindicação 

da igualdade de oportunidades para os filhos das classes populares‖ (SANTOS, 

2010, p. 25). E, portanto, o último eixo, o da crise institucional, corresponde ao 

embate, por um lado, das forças do mercado que conseguiram juntar as demandas 

anteriores aos anseios do capital, pressionando para que a universidade se inserisse 

em uma lógica empresarial voltada à ―eficácia e produtividade‖ ou se voltasse à 

―responsabilidade social‖. Por outro lado, está a resistência da universidade em 

manter sua autonomia para que possa empenhar seus valores e objetivos como 

instituição.  

 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

A economia mundial e a cultura da 'Academia', organicamente articuladas, 
vêm passando por uma mudança estrutural há décadas. A universidade, em 
especial a estatal pública, que antes se organizava como uma instituição que, 
além da formação de profissionais, se ocupava da produção de 
conhecimento, da extensão e prestação de serviços, transforma-se 
celeremente em organização que, nas últimas décadas, oferece produtos 
educacionais em resposta às demandas diretas ou indiretas da mundialização 
financeira do capital. Ao mesmo tempo em que a mundialização aponta, entre 
outros, para programas de empreendedorismo e inovação, seus processos 
econômicos tendem a desestabilizar a já bastante precária autonomia 
acadêmica e institucional (SILVA e SGUISSARDI, 2013, p. 120). 
 

O conflito contemporâneo no ensino superior, portanto, pode ser retratado 

pelo ethos acadêmico versus a heteronomia em relação ao capital (SGUISSARD, 

2009), levando à redução das funções voltadas aos interesses econômicos e 

estreitamento do conceito, conforme o pensamento de Marcuse (1982), no sentido 

de universidade, identificando-a mais restritamente por essa funcionalidade. Dessa 

forma, o ―conceito operacional‖ (op. cit.) dado à educação superior submete sua 

função apenas à finalidade de capacitação profissional, restringindo sua 

potencialidade subjetiva da formação que consiga extrapolar a técnica e 

proporcionar o pensamento crítico e uma visão mais ampliada e transformadora da 

cultura.   

 

2.3 Política econômica para o ensino superior 

A ameaça à autonomia e abertura do ensino superior em fragmentadas 

modalidades de ensino e pesquisa, sob uma certa compreensão do que significaria 

a democratização da educação, contou e conta com atores e movimentos da cena 

política internacional. Já em 1973, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) adota uma classificação internacional da 

educação superior, apresentada pelo pesquisador Martin Trow, como forma de 

medir os movimentos de sua expansão que já vinham ocorrendo, segundo ele, 

desde a década de 1960 e que são observados e levados em conta na 

contemporaneidade por outros órgãos internacionais e de modo geral pelas políticas 

de ensino superior pelo mundo (TROW, 2007). Com o salto de modernização 

tecnológica industrial a partir da segunda metade do século 20, a mão de obra 

qualificada vai sendo cada vez mais demandada e, assim, o processo de crescente 

abertura e ressignificação do ensino superior, a princípio nos países mais centrais 
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do capitalismo, vai se transformando ―de um modelo de ‗elite‘ para um modelo de 

‗massa‘‖ (PRATES, 2007, p. 104). Tal classificação prevê que a educação superior 

vá se tornando mais acessível para um número cada vez maior de pessoas, 

passando de elitizada para de massa e, enfim, universal, de acordo com a análise 

das seguintes categorias: ―atitudes para o acesso‖, ―funções da educação superior‖, 

―currículo e formas de instrução‖, ―a carreira do estudante‖, ―características 

institucionais‖, ―lócus de poder e de tomada de decisão‖, ―padrões acadêmicos‖, 

―acesso e seleção‖, ―tipos de administração acadêmica‖ e ―governança interna‖ 

(TROW, 2007). Essa classificação será analisada no quarto capítulo deste trabalho 

como eixo norteador das discussões acerca dos avanços e limites da expansão do 

ensino superior, no entanto, já é possível notar, mesmo a grosso modo, a visão 

sobre a educação que é empregada pelos órgãos como a OCDE e a maneira como 

esses temas são levados a cabo como direito e nas estruturas das políticas públicas 

sobre o assunto. Basicamente, a questão da formação voltada à profissionalização 

fica quase que exclusivamente em evidência conforme são levantados os ensejos do 

sistema hegemônico em relação ao tema.    

Claro, a participação política dos organismos internacionais não se trata de 

mera influência, uma vez que algumas nações estão submetidas a estímulos e 

pressões, e como se viu, de modo geral a América Latina adotou o viés 

mercadológico da expansão do ensino superior. Vários estudos dão conta de 

analisar as políticas sugeridas, impostas e implantadas nesse sentido e o papel 

desempenhados pelos agentes internacionais (SILVA Jr. e SGUISSARDI, 1997; 

SILVEIRA, 1998; LIMA, AZEVEDO e CATANI, 2008; NOVAES, 2008; PEREIRA, 

2009; LIMA, 2011; MARCON, 2015; MARINS e SANTOS, 2018).  

Um dos principais movimentos nesse sentido foi o Consenso de Washington, 

que reuniu instituições internacionais tidas como multilaterais como o Banco Mundial 

(BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), e ainda o governo dos Estados 

Unidos assim como representantes de países latino-americanos. A pauta de tal 

reunião foi baseada na reforma de Estado dita como necessária para que os países 

pudessem se desenvolver economicamente (WILLIAMSON, 1992). Entre os pontos 

tratados estavam a disciplina e reforma fiscal e prioridades dos gastos públicos; 

liberalização de financiamento, do comércio, do investimento externo direto, das 

privatizações e da regulamentação do Estado, ou seja, de abrir as fronteiras 
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comerciais e os países ao capital estrangeiro, priorização de serviços em detrimento 

de garantia de direitos e afrouxamento do Estado para questões da livre 

concorrência.  

 

A adoção do receituário oriundo do Consenso de Washington coloca, 
num primeiro plano, a abdicação de um projeto de nação; isto é, o 
desmonte da nação, sob a tutela da forte retórica que aponta para 
um ‗único caminho‘. Ainda que se tenha estabelecido o mito de que a 
adoção deste ideário neoliberal nos conduziria ao ‗caminho da 
modernidade‘, os desastrosos resultados deste Consenso, 
concretamente, demonstraram o inverso (NOVAES, 2008, p. 13). 

Nessa linha, o Banco Mundial, no monopólio de créditos financeiros e na 

certeza de sua necessidade a países às margens do grande capital, adotou 

posicionamentos de condicionalidades. De acordo com Silveira (1998), para que os 

países da América Latina pudessem ter acesso aos créditos do BM era necessário 

que estes atendessem a condições para promoverem reajustes relacionados à 

estrutura desses países. E o Consenso de Washington foi, para a autora, o marco 

onde a elaboração e sistematização dessas condições ficaram explícitas. Essas 

exigências avançam até chegar às instituições que promovem os direitos sociais 

reconfigurando seus objetivos para a lógica de prestação de serviços conforme 

demanda do mercado (PEREIRA, 2009). Nessa toada, documentos oficiais do BM 

que registram tais condicionalidades em relação às instituições sociais, em especial 

à educação, passaram a ser publicados durante a década de 1990 e serviram de 

―inspiração‖ para os governos dos países periféricos ou ditos ―em desenvolvimento‖.  

Entre eles, destacam-se os intitulados: La Enseñanza Superior: las lecciones 

derivadas de la experiência (BANCO MUNDIAL, 1995),  Financiamiento y gestion de 

la ensenanza superior: informe sobre los progresos de las reformas en el mundo 

(BANCO MUNDIAL, 1998). Esses documentos propõem receitas de reformas no 

ensino superior com objetivo de inseri-lo na lógica neoliberal5, como sofisticação da 

dominação e da exploração, já apresentada pelo Consenso de Washington, voltadas 

à massificação da mão de obra, ao produtivismo, à fragmentação do conhecimento, 

à ―competitividade, contraposta, pois, ao paradigma da cooperação e solidariedade‖ 

                                                
5
 Não se trata mais de ideologia como referência de mundo por meio do liberalismo. O neoliberalismo 

se encontra na forma de doutrinação que permeia as relações sociais, culturais, políticas e 
econômicas através do prisma do mercado, da radicalização do laissez-faire (PAULANI, 1999).  
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(SILVEIRA, 1998, p. 19) e à financeirização da educação como setor econômico, ou 

seja, o conhecimento reduzido a habilidades e competências para o mercado, o 

ensino como meio de produção e o diploma como produto. Chama a atenção que 

mesmo indo na contramão do que se entende por direitos sociais garantidos pelo 

Estado, os pressupostos para essas reformas tentam empunhar as bandeiras da 

modernização do ensino superior e da democratização do acesso.  

 
Las estrategias pertinentes deben abordar múltiples aspectos si han 
de ampliar eficazmente la representación de la mujer, las minorias 
étnicas, los estudiantes provenientes de familias de bajo ingreso y 
otros grupos con desventajas educativas o económicas en este nivel 
de la educación (BANCO MUNDIAL,1995, p. 86)6. 

 
Por meio desse tipo de colocação feita pelos organismos internacionais 

representantes do capital globalizado, é possível perceber a consonância entre eles 

e os movimentos de luta por inclusão e reconhecimento dos grupos historicamente 

excluídos da educação superior institucionalizada. No entanto, diferentemente das 

lutas sociais pela igualdade de oportunidades na educação superior, ou mesmo 

cooptando esse discurso, o ponto central das políticas do Banco Mundial visa a 

submissão de países à globalização financeira, à atualização massificada da força 

de trabalho respondendo às novas demandas tecnológicas e a abertura total ao 

mercado financeiro, por meio de privatizações de estatais, enxugamento do Estado, 

segmentação e mercantilização da educação (LIMA, 2011). ―O Banco Mundial e 

outros organismos multilaterais atuam, pois, na sedimentação da nova ordem 

mundial, interferindo na organização econômica e política dos Estados Nacionais, 

especialmente dos chamados países em desenvolvimento‖ (SILVA e CARVALHO, 

2003, p. 26). Ou seja, parece que a diferenciação daquilo que é luta social e do que 

é interesse em manutenção da exploração e exclusão fica turvada e complexa 

quando se trata o tema da expansão do ensino superior dos anos 1990 para cá. Isso 

está inserido em todas as dinâmicas da vida universitária, por exemplo, não só na 

questão do acesso, mas também no trabalho e na formação docente voltados para 

os fins de capacitação profissional, meritocracia e competitividade, nas pesquisas 

científicas sob interesses da iniciativa privada, nos cursos de formação continuada, 

tecnológica ou de pós-graduação profissionalizante. 

                                                
6
 As estratégias relevantes devem abordar múltiplos aspectos para ampliar efetivamente a 

representação de mulheres, minorias étnicas, estudantes de famílias de baixa renda e outros grupos 
com desvantagens educacionais ou econômicas neste nível de ensino (tradução nossa). 



38 
 

Em todos esses campos da educação superior brasileira, foram induzidas 
alterações substantivas no trabalho docente, no que tange tanto à formação 
quanto produção de conhecimento, sob a regência de um ideário que apela à 
economia de mercado, minimiza as áreas de atuação do Estado, racionaliza 
os gastos públicos com base em um sistema de parceria entre Estado e 
mercado e suprime diversos direitos e conquistas sociais transmutados em 
serviços, regidos por um intenso processo de mercantilização (MANCEBO et 
al, 2015, p. 47). 

 
Nessa linha, outro movimento que contribuiu para os governos embasarem 

suas reformas do ensino superior e das universidades foi o Processo de Bolonha. O 

processo, que mais tarde se tornou Declaração, visou o estabelecimento de um 

sistema europeu de educação superior que focasse na facilitação da mobilidade e 

aumentasse a empregabilidade dos cidadãos, além de se buscar a ―compatibilidade‖ 

para melhor comparação (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999).  Por mais diversa 

que seja a configuração do ensino superior entre os países europeus que aderiram à 

iniciativa, para Lima, Azevedo e Catani (2008), há sérias tendências de 

homogeneização da coordenação política entre elas, dos panoramas curriculares e 

mesmo da oferta e dinâmicas internas que favoreçam a avaliação sobre os mesmos 

critérios, sendo possível instituir índices de comparação. A necessidade de 

adequação a esses novos parâmetros de início indica uma preocupação voltada à 

formação para o emprego, ao estabelecimento de competição e imposição de 

―crescente perda de autonomia das instituições educativas devido às relações 

subservientes que elas estabelecem com o mercado‖ (MARCON, 2015, p. 275). De 

certa forma, esse processo favoreceu a ideia de classificação hierárquica entre as 

instituições, avaliações por órgãos externos com parâmetros voltados a índices 

internacionais. 

Trata-se da defesa de um modelo institucional de feição gerencialista 
para as universidades, inspirado na atividade empresarial, 
procurando transferir o governo das instituições para uma tecno-
estrutura gestionária e para o mercado. A autonomia institucional e a 
liberdade acadêmica tendem, agora, a ser reconceituadas como 
técnicas de gestão, subordinadas a um novo paradigma de educação 
[...], o paradigma da ‗educação contábil‘ (LIMA, AZEVEDO e 
CATANI, 2008, p. 18). 

Em outras palavras, essa lógica está voltada ao cálculo e medição numérica 

de resultados, o que não valoriza ou mesmo exclui aqueles processos e escores 

baixos e cuja expressão subjetiva, que não se encaixa nessa mensuração, 

fomentando a padronização, a não diversificação, de contextos, ideias e culturas, 
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moldando instituições, métodos e processos pedagógicos para obedecer a um 

pragmatismo, a uma objetividade. Apesar de ser fortemente endossada pelo sistema 

vigente - o modo de produção capitalista e suas nuances contemporâneas 

(neoliberalismo) - ou mesmo ser uma de suas bases, segundo Adorno (2004), a 

formação pragmática e fragmentada, a pseudoformação, pseudoeducação, precede 

a própria hegemonia cultural presente. No entanto, é essa lógica que tem se 

aproveitado da educação para restringi-la cada vez mais a um mecanismo de 

adaptação como parte integrante do modo de produção. 

 

Incluso el progreso manifesto – la elevación general del nivel de vida com el 
desarrollo de las fuerzas productivas materiales – no da en las cosas 
espirituales com efecto beneficioso; y las desproporciones que resultan de 
que la superestructura se revolucione más lentamente que la subestructura 
han aumentado el retroceso de la conciencia – la pseudoformación cultural se 
asienta parasitariamente en el cultural lag. Decir que la técnica y el nivel de 
vida más alto redundan sin más en bien de la formación cultural en virtud de 
que lo cultural alcance a todos es uma pseudodemocrática ideología de 
vendedor (op. cit., p. 102)7.    

 A lógica do capital - da produção, exploração e lucro – ao mesmo tempo em 

que visa a educação como meio de alienação e, portanto, tenta restringir ao máximo 

sua potencialidade de sublimação, transforma-a em mercadoria fragmentada e 

padronizada e a disponibiliza como acesso democrático ao conhecimento. Aqui, 

tanto a democracia quanto a própria educação estão esvaziados de sentido. 

 

  2.4 Expansão do acesso ao ensino superior no Brasil 

Boa parte dessas manifestações que impactaram na reforma do ensino 

superior pela América Latina e Europa poderá ser observada no movimento de 

expansão ocorrido no Brasil desde sua redemocratização. Foram apresentados até 

aqui os movimentos e anseios que se manifestaram na Constituinte de 1988 em 

torno da democratização e da inclusão e também a atuação das instituições 

                                                
7
 Na verdade, o progresso evidente – a elevação geral do nível de vida com o desenvolvimento das 

forças produtivas materiais – não se manifesta nas coisas espirituais com efeito benéfico; e as 
desproporções resultantes da transformação mais lenta da superestrutura em relação à infraestrutura, 
aumentaram o retrocesso da consciência - a pseudoformação se assenta parasitariamente no ―atraso 
cultural‖. Dizer que a técnica e o nível de vida mais alto resultam diretamente no bem da formação, 
pois assim todos podem chegar à cultura, é uma ideologia comercial pseudodemocrática. (Tradução 
nossa) 
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internacionais multilaterais a serviço do neoliberalismo colocado em cena pelo 

sistema hegemônico. Voltando-se, portanto, para a análise da realidade brasileira, 

um dos destaques dos anos de 1990 fica a cargo da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 (LDB-96), já na gestão de Fernando Henrique Cardoso, que traz 

a visão sobre a educação de forma restrita e padronizada, ao determinar que ―os 

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum‖ 

(Lei 9394/96, artigo 26). Outro ponto a se destacar nessa política é a conceituação 

do ensino voltado a habilidades e competências, escancarando um interesse na 

formação fragmentada voltada à técnica e não à formação ampla voltada à reflexão 

crítica. O conceito operacional (MARCUSE, 1982) típico da sociedade administrada 

suprime, aqui no caso da educação, as especificidades, ignorando as características 

e contextos de cada escola e suas comunidades e de cada estudante, submetendo-

os a avaliações a partir desses parâmetros planificados e desestimulando o 

pensamento abstrato e complexo em detrimento da técnica e da competição, por 

consequência.     

Vale ressaltar, porém, por meio dos estudos de Carvalho (2011), que na 

arena política quem teve a iniciativa da promoção dessa lei foram os movimentos 

que lutam pela educação pública como direito, com destaque ao Fórum Nacional em 

Defesa da Educação Pública. Essa entidade fundada em 1986 por organizações que 

aderiam ao tema (entidades classistas, de pesquisa, de trabalhadores da educação 

e movimento estudantil), teve o objetivo primeiro de propor e se articular em relação 

à Carta Magna do país. Já nas dinâmicas que deram origem aos primeiros projetos 

para a LDB (Lei 9.394/96), o fórum promoveu a articulação, superando as 

diferenças, dos representantes da comunidade universitária federal na composição 

do campo da educação superior, com relevância para a União Nacional dos 

Estudantes (UNE), o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (Andes-SN) e a Associação Nacional dos Docentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes) (CARVALHO, 2011).  

Entretanto, o projeto sofreu reversões promovidas pela base do governo no 

Congresso para sua aprovação. Cunha (1997) coloca que a Lei n.º 9.394/96 (LDB-

96) especificou claramente a categorização de ensino livre à iniciativa privada, que, 

já contemplada na Constituição, agora passou a reconhecer as instituições de 

ensino já existentes, mas que não tinham sua regulamentação oficializada em todos 
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os graus de ensino, principalmente o superior. Isso porque, segundo o autor, 

naquele contexto, 60% dos estudantes de graduação estavam matriculados nas 

instituições privadas. Isso quer dizer que o cenário em que a expansão do ensino 

superior se dá no Brasil está profundamente marcado pelo elitismo: aqueles que têm 

condições financeiras de pagar pela graduação ou mesmo os que estão na 

universidade pública, mas que passaram por um processo de seleção que também 

demanda privilégio econômico (Moreira, 2013). Ou seja, o ensino superior público 

(teoricamente mais acessível) assiste ao avanço do setor privado como prioritário da 

expansão.  

A LDB (Lei n. 9.394/96), no governo Fernando Henrique Cardoso, 
que teve como diretriz central a abertura do setor aos agentes do 
mercado, não logrou sequer resolver o problema do atendimento em 
níveis compatíveis com a riqueza do país além de ter produzido uma 
privatização e mercantilização sem precedentes, com graves 
consequências sobre a qualidade do ensino oferecido e sobre a 
equidade (PINTO, 2004, p. 730).  
 

Para tentar fiscalizar, e não necessariamente prover a qualidade, o governo, 

inspirado por Bolonha, cria mecanismos de medição e classificação das instituições.  

Catani e Hey (2007) trazem um exemplo que se destaca em meio a essas medidas: 

o Exame Nacional de Cursos (ENC), também conhecido como ―Provão‖, realizado 

pelos estudantes concluintes da graduação. Tal medida visava, ao menos 

discursivamente, a observação e exigência da qualidade, todavia, mesmo as 

instituições que não alcançavam resultados mínimos não perdiam suas credenciais 

para continuar ofertando cursos. Concomitantemente, a lógica do mercado favorecia 

que os candidatos ao ensino superior não levassem em conta essa classificação, 

―afinal, se estas fossem mais acessíveis do ponto de vista econômico, mantinham 

um corpo discente garantido‖ (CATANI e HEY, 2007, p. 420). Ou seja, a expansão 

privatista do ensino superior voltada à diversificação de modalidades e organizações 

para massificação da mão de obra qualificada proporcionou o que Moreira (2013) 

chama de ―democratização de mercado‖ e não da educação, afinal esta fica em 

segundo plano.   
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(...) os traços centrais da expansão do setor privado (...) são: o 
aprofundamento da diluição das fronteiras entre público e privado; a 
concentração institucional – com as incorporações de pequenas instituições 
por grandes organizações – e a financeirização e a internacionalização da 
educação superior. Tudo isso ocorre a partir de uma dinâmica ditada por 
grandes corporações de ensino, cujos acionistas auferem vultosos lucros, 
mas não dispensam o apelo ao fundo público, de forma direta ou indireta 
(MANCEBO et al., 2015, p. 38). 

 
Assim sendo, as outras medidas do mesmo governo mantiveram essas 

características, obedecendo ao receituário neoliberal, não prezando pela qualidade, 

mantendo o elitismo e a mercantilização da educação. Contudo, na continuidade 

dessa reforma e expansão, ainda sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso, 

outro programa se destaca desta vez por chamar à cena a reivindicação sobre a 

democratização do acesso ao ensino superior: o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES)8. O programa lançado em 2001 que, visando à ampliação da oportunidade de 

acesso ao ensino superior por meio do financiamento público, é concebido para 

custear mensalidades nas instituições privadas, devendo ser pago pelo estudante 

após a conclusão do curso. Não foi uma novidade, uma vez que outros programas 

desse tipo já vinham operando desde os anos 1970, no entanto foi melhor 

sistematizado e ampliado (MOREIRA, 2013). Na análise de Costa (2016), esse tipo 

de inciativa garantiu no movimento de expansão do setor a sustentação do setor 

privado enquanto possibilitou o acesso para a classe trabalhadora, salientando, 

outrossim, que tal modelo destitui do Estado seu papel de garantidor do direto à 

educação ao mesmo tempo que o coloca como mero financiador. Para Mota (2019), 

tais políticas à educação, desenhadas e executadas durante o governo de FHC, 

tiveram como principais norteadores os organismos internacionais multilaterais, com 

destaque ao Banco Mundial, uma vez que as justificativas a elas têm como base a 

questão do ―capital humano‖ – a mão de obra qualificada como mercadoria - e suas 

diretrizes centrais como a ―diferenciação institucional, diversificação das fontes de 

financiamento, estreitamento das parcerias público-privadas, mercantilização do 

conhecimento, foram adotadas pelo Ministério da Educação com bastante vigor‖ 

(MOTA, 2019, p. 215).  

A própria concepção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), instituído 

em 1998 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

                                                
8
 Lei n. 10.260, de 12 de julho de 2001. 
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Teixeira (Inep) do Ministério da Educação (MEC), seguiu tais premissas do ―capital 

humano‖. De acordo com o documento básico sobre o exame (MEC, 1999) e como 

garantida prevista na LDB-96 de avaliar o desempenho do aluno e rendimento 

escolar, o Enem, além de contribuir para a padronização curricular em todo o país – 

restringindo as possibilidades da educação, teve como um dos pontos de partida 

relacionar o desempenho de jovens concluintes do ensino médio ao mercado de 

trabalho.  

 
Podemos observar claramente o deslocamento do conceito de Cidadania, no 
interior dos pressupostos do Enem, associando-o predominantemente ao 
mundo do trabalho. Este fato não difere muito do projeto de sociedade, 
pensado pelas elites brasileiras, para os trabalhadores deste país na virada 
do século XIX para o XX, rumo a um pretenso mundo civilizado europeu 
(COSTA, 2004, p. 9). 

 
Reiterando a ideia do conceito operacional (MARCUSE, 1982) – que condena 

um amplo e subjetivo conceito a uma restrita e técnica finalidade, extirpando dele 

suas potencialidades - não só o sentido de educação fica limitado à instrução, como 

também o conceito de cidadania fica reduzido a trabalho, profissão. Nesse sentido, o 

Enem, que também serviu desde o início como seleção ou parte dela para o acesso 

a algumas instituições de ensino superior (mais no setor privado), trouxe no 

embasamento da avaliação a noção de competências e habilidades.  

 
Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, 
ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre 
objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As 
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano 
imediato do ‗saber fazer‘. Através das ações e operações, as habilidades 
aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das 
competências. (MEC, 1999, p. 7) 

 
Assim, fica destacado o ensejo do exame em avaliar atributos voltados à 

capacidade técnica dos estudantes concluintes do ensino médio em detrimento do 

pensamento subjetivo e crítico, inspirado nos anseios do capital por meio da pressão 

dos organismos internacionais. ―A ascensão da noção de competência na escola 

sofre influência do mundo do trabalho, que também apropriou-se dessa noção rumo 

a uma maior qualificação, na flexibilização dos procedimentos, dos postos e das 

estruturas‖ (COSTA, 2004, p. 3). De acordo com Souza (2018), uma vez sendo um 

mecanismo de avaliação externa à realidade escolar, o Enem pode ser entendido 
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como instrumento de controle voltado à ―redução da capacidade crítica do 

pensamento‖, com a noção de competências e habilidades como aparatos da 

aplicação da racionalidade tecnológica, dominando e direcionando ―os indivíduos de 

maneira a promover a ideologia industrial e preservar os interesses dominantes‖ (op 

cit., p. 36). Por isso também, as universidades públicas tiveram grande resistência 

na sua utilização do exame como forma de seleção para o acesso durante os dois 

mandatos do governo FHC, mas no governo Lula, com a reformulação do Enem 

(mantendo as bases sobre habilidades e competências), a adoção foi maior pelo 

incentivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e cobrado para adesão ao ProUni 

(FERREIRA, 2009). 

Outra questão está ligada ao fato de que a ampliação do acesso nesses 

moldes permite que a segmentação de acordo com as classes sociais continue 

(EZCURRA, 2017), ou seja, aqueles que têm menos poder aquisitivo acessam 

ensino de qualidade inferior, fato que reproduz a desigualdade. Soma-se a isso o 

fato de não haver programas voltados ao acesso para as universidades federais 

(MOREIRA, 2013) e o setor público no período, portanto, não sentiu os efeitos da 

expansão, apenas das reformas que, aos adaptes de Bolonha, estabeleceu metas 

produtivistas, padronização e avaliação externa para concessão de investimento 

público e pressionar para que as universidades buscassem investimentos privados 

(CUNHA, 1997), formas também de atender aos anseios do capital. Em termos de 

democratização, esse cenário não apresenta avanços e com as barreiras de seleção 

das universidades públicas acentuam-se a seleção social e a elitização (CHIROLEU, 

2009b). Portanto, apesar de se buscar aproximação com o setor produtivo, 

procurando a chamada modernização das instituições sociais, tendo em vista a 

adaptação ao novo cenário e a suas complexidades, esse sistema estabelecido de 

educação superior, 

 

Torna-se, desta maneira, não sem contradições, um instrumento de 
poder a serviço da ordem estabelecida, neste momento em que a 
identidade dos subalternos parece seriamente ameaçada pela 
fragmentação das identidades profissionais, das novas faces do 
desemprego estrutural e da exclusão social. (SILVA Jr. e 
SGUISSARDI, 1997, p. 37). 
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 Seguindo essa tendência de expansão e acesso ao ensino superior por meio 

de programas voltados à iniciativa privada, o governo seguinte, o de Luiz Inácio Lula 

da Silva, implementa, em 2005, o Programa Universidade para Todos, o ProUni. 

Esse programa proporciona acesso ao ensino superior em instituições privadas de 

ensino a pessoas de acordo com a renda familiar per capita. O ProUni é viabilizado 

através de renúncias fiscais às instituições e, em troca elas oferecem aos candidatos 

com o perfil socioeconômico determinado, bolsas parciais ou totais. ―Assim, promove 

o acesso à educação superior com baixo custo para o governo, equilibrando impacto 

popular, atendimento às demandas do setor privado e regulagem das contas do 

Estado‖ (CATANI e HEY, 2007, p. 421). Além disso, atendendo à demanda social 

pela democratização por meio da inclusão, o programa tem como requisito a 

exigência de que o aluno tenha cursado integralmente o ensino médio na rede 

pública ou que tenha tido bolsa integral durante o período na rede privada. Nesse 

sentido, funciona como ―instrumento de inclusão social, constituindo-se também 

numa ação afirmativa, na medida em que reserva percentual de suas vagas para 

afrodescendentes, indígenas e deficientes‖ (ROSA, 2013, p. 173), mas mantendo o 

mecanismo privatizante disposto pelos órgãos internacionais, como o Banco 

Mundial. 

 
O ritmo acelerado de expansão teve continuidade a partir de 2003, mas sob 
nova tônica. Articulado ao discurso de democratização da educação superior 
(como ‗bem público‘ ou de ‗interesse público‘), uma série de políticas vem 
sendo implementada ou reorientada, objetivando ampliar o acesso, sobretudo 
dos jovens e trabalhadores provenientes das classes sociais tradicionalmente 
excluídas da educação superior. O Governo Lula implanta programas que têm 
impacto direto na expansão do setor privado (GOMES e MORAES, 2012, p. 
184). 

 
Assim, há a continuidade do acesso por meio da mercantilização da educação 

e fortalecimento das instituições privadas, o que Sguissardi (2015) chamou de 

―oligopolização do mercado educacional‖. No entanto, essas novas inciativas de 

inclusão proporcionam uma perspectiva pouco mais democrática, apesar de não 

levar em consideração o ponto essencial da reprodução da desigualdade, ou seja, 

com a baixa qualidade oferecida em geral pelo setor privado em razão do lucro, 

mesmo avançando os mecanismos de acesso, a formação desses alunos é desigual 

em relação àqueles mais privilegiados.  
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Dessa forma, a análise a partir daqui se volta à rede pública do ensino 

superior, não só porque ela passa a ser contemplada no movimento de expansão no 

governo Lula, mas também porque como já se apresentou até aqui, entende-se que 

a educação é um direito social e que, portanto, não deve ser encarada como 

mercadoria num mecanismo de segregação e exclusão. Isso não significa, porém, 

baseado nas pressões dos órgãos internacionais multilaterais (algumas delas 

destacadas neste trabalho), que mesmo o ensino superior público esteja imune às 

intervenções do capital e dos anseios das forças hegemônicas. Um exemplo nesse 

sentido é o aprimoramento da regulação do setor, em 2004, por meio do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Apesar de contemplar a 

autoavaliação, mais uma vez tratou-se de um conjunto de medidas visando 

estabelecer um sistema mais robusto para regulação, avaliação e supervisão da 

educação superior, com intencionalidade homogeneizadora, que ameaça a 

autonomia e a diversidade na universidade pública e que promove a competitividade 

por meio do ranqueamento das instituições – seguindo a ―cartilha‖ europeia.  

 
Embora exista uma distinção entre os programas brasileiro e europeu, no que 
se refere às dinâmicas sociais que os cercam e aos seus níveis de 
desenvolvimento econômico, e principalmente industrial, intensifica-se a ideia 
de que a estandardização desses programas é alicerce intrínseco para maior 
controle de suas propostas e melhor mensuração dos seus objetivos. Com 
isso, todo o processo educativo é padronizado. Há uma tendência natural, 
dentro dessa perspectiva homogeneizante, de um protótipo institucionalizado 
a ser seguido (MARINS e SANTOS, 2018, p. 27). 

 
Na linha das lutas sociais por acesso à educação, porém, o governo colocou 

em prática a expansão de vagas nas universidades federais. Aproveitando a 

estrutura que ainda resguardava as universidades federais, o Programa de 

Expansão e Interiorização (2003), abrindo novos campi em cidades que não 

estavam contempladas com a universidade federal e criando novas universidades 

pelo interior do país. A iniciativa foi seguida pelo Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Brasileiras (Reuni), instituído pelo Decreto n.º 

6.096, de 24 de abril de 2007, como uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, ―que combina organicamente as expansões já 

iniciadas com a ampliação da capacidade das instalações existentes, com o 

aumento da oferta de vagas e de novos cursos‖ (CAMARGO, 2016, p. 3). Mais uma 
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vez os anseios dos movimentos sociais por democratização do acesso conseguiram 

avançar.  

 
A onda de democratização do ensino superior brasileiro proposto pelo REUNI 
é o resultado de duas forças propulsoras: a exigência da sociedade brasileira 
de se adequar à sociedade do conhecimento e ao mundo globalizado em 
transformação e as intenções das atuais políticas governamentais de 
democratizar, de romper com velhas estruturas incluindo um maior número de 
pessoas, e ao mesmo tempo beneficiar o atual modelo de desenvolvimento 
(PRESTES et al., 2012, p. 215).   
 

Sem dúvidas, essa expansão permitiu maior acesso à educação pública não 

só pelo aumento do número de vagas ofertadas, mas também por contemplar a 

população de outras regiões do país fora das capitais, segundo Camargo (2016), se 

aproximando mais da realidade da sociedade brasileira. ―Deve-se enfatizar que 

essas e outras iniciativas revelam que a relação governo federal e universidades 

federais, no Governo Lula, representa uma ruptura com a lógica e o tratamento que 

se testemunhou durante o Governo FHC‖ (GOMES e MORAES, 2012, p. 185). Ao 

mesmo tempo, é importante frisar que tais iniciativas não rompem com a lógica do 

capital imbricadas nas reformas e na expansão do ensino superior, seja pela 

mercantilização da educação, seja pelo produtivismo, seja pelo fragmentação do 

conhecimento, seja pela padronização que também atinge as universidades 

públicas.  

 
A política do Governo Lula acomoda a situação gerada nesses anos 
anteriores, mas freando os ataques contra a universidade pública – mesmo 
que sem ações contundentes a seu favor. Dentre essas medidas, estão a 
criação de novas universidades federais, a contratação de docentes e a 
liberação de verbas para pesquisadores via agências de fomento. Entretanto, 
tais ações não significam a alteração da configuração estratificada que o 
sistema de educação superior assumiu nos últimos 20 anos e o fortalecimento 
da hegemonia do mercado privado no setor (CATANI e HEY, 2007, p. 424). 

  
No entanto, essa hegemonia mercadológica não impede que as demandas 

sociais continuem na arena das políticas públicas referentes ao acesso ao ensino 

superior, uma vez que o sentido da democratização construída por meio do conflito 

social e as lutas que reverbera. ―The more important access to higher education 

becomes for the life chances of large number of students, the stronger these 
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pressures become‖9 (TROW, 2007, p. 246). É nesse sentido que se destaca, já no 

governo de Dilma Rousseff, a lei 12.711/2012, que passou a garantir a reserva de 

metade das matrículas a estudantes oriundos integralmente do ensino médio 

público. Além disso, o acesso é garantido, dentro dessa porcentagem, ―percentual 

mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de 

acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)‖ (BRASIL, 2012). Esse é um marco de democratização por ser 

resultado de lutas para a inclusão de grupos historicamente excluídos dos direitos 

sociais pôde ser contemplada, possibilitando maior diversidade e pluralidade na 

educação pública.  

 
Como medida de ‗ação afirmativa‘ com finalidade reparatória, 
configura-se em uma alternativa possível para promover a inserção 
do jovem em situação de desvantagem social e étnica nos espaços 
acadêmicos, enriquecendo tais espaços com a diversidade e 
possibilidade criativa derivadas desse processo, o que pode 
desdobrar-se em mudanças nas agendas de pesquisa, na definição 
de prioridades e na produção do conhecimento acadêmico 
(GUARNIERI e MELO-SILVA, 2017, p. 190) 

  
Com as análises dos caminhos seguidos pela expansão do ensino superior 

brasileiro, desde os anseios da Constituinte, passando pelas reformas na América 

Latina, pelas atuações das instituições internacionais multilaterais a serviço do 

sistema capitalista globalizado, pelo modelo europeu, para, enfim, lançar vistas 

sobre a expansão do ensino superior brasileiro dos anos 1990 até meados da 

segunda década do século 21, é possível perceber a intensa mercantilização da 

educação. O foco no setor privado mitigou os efeitos democratizantes (CHIROLEU, 

2009a) esperados por aqueles que lutam pelo direito de acesso ao ensino superior. 

Nesse jogo entre massificação e democratização, há contradições, retrocessos e 

conquistas importantes que podem contribuir para o debate sobre a relação entre 

democracia e educação. 

O próximo capítulo traz duas instituições a serem analisadas para esse fim: a 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Universidade Federal do ABC 

(UFABC) tendo como eixo para a análise os conceitos de democratização e 

                                                
9
 Quanto mais importante se torna o acesso ao ensino superior como grande oportunidade a um 

número cada vez maior de estudantes, mais fortes ficam as pressões para esse acesso (tradução 
nossa).  
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massificação apresentados sobre o campo da expansão do acesso ao ensino 

superior. 
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3. UNIFESP E UFABC SOB A ÓTICA DA EXPANSÃO DO ACESSO 

 

Neste capítulo, analisam-se dados e informações acerca dos históricos da 

Unifesp e UFABC, com ênfase nos impactos das políticas de expansão do acesso 

com o objetivo de compreender a materialidade dos avanços e dos limites do 

ingresso ao ensino superior público sob o prisma da democratização. Para tanto, 

tomam-se como referência dois eixos temáticos: o Reuni (Decreto n.º 6.096/2007) e 

a Lei de Cotas (Lei n.º 12.711/12), tomados aqui como os marcos mais significativos 

de programas voltados à expansão do acesso na rede pública federal, tanto pelo 

aumento em quase 200% no número absoluto de ingressantes na graduação, de 

2006 a 2016 (INEP, 2018), como pela abertura dessas instituições a grupos sociais 

historicamente excluídos.  

Instituído por decreto em 2007, mas com a sua primeira fase em andamento 

desde 2001 como fruto do Plano Nacional da Educação (PNE) 2001-2010, o Reuni 

teve como objetivo ―criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior‖ (BRASIL, 2007), visando à graduação, e com o aproveitamento 

da infraestrutura apresentada pelas universidades federais, bem como o corpo 

docente e técnico-administrativo disponível. Nesse sentido, o programa apresenta, 

mesmo sem detalhamentos, diretrizes a serem seguidas.  

 
 
Art. 2o O Programa terá as seguintes diretrizes: 
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando 
a constante elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica. (BRASIL, 2007, p. 02) 

 

Assim, com o Reuni, houve a promoção da ampliação e a modernização da 

infraestrutura da educação pública superior, com investimentos na construção de 

salas de aula e laboratórios. A expansão se deu em campi novos e universidades, 
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num importante processo de interiorização da educação superior – antes restrita aos 

grandes centros urbanos (CAMARGO, 2016) – porém formatando os novos espaços 

de maneira semelhante aos já existentes nas instituições privadas ou ―adotando 

padrões que mais se aproximam, em determinados aspectos, do ensino técnico em 

nível superior‖ (CATANI e HEY, 2007, p. 424). Com destaque ao acesso, as 

diretrizes apresentam temas como a redução da evasão, do preenchimento das 

vagas ociosas e ampliação de vagas com o enfoque no período noturno. Se, por um 

lado, esses temas trazem importantes nuances sobre a ampliação do acesso 

quando evocam a questão da permanência, de melhor aproveitamento do 

equipamento público e de um período de estudos que contemple grupos como a 

classe trabalhadora; por outro lado, o decreto não explicita de que maneira esses 

temas devem ser tratados. Apesar disso, para Minto (2008), o programa foi decisivo 

para a inserção do Brasil na economia internacional com a formação de alto nível 

tecnológico da massa de recursos humanos, atrelando-se à ideia de adequar a 

universidade pública à lógica da competitividade, defendida pelos investidores 

globais e locais, incluindo, entre outros aspectos, a sua expansão com otimização de 

recursos, adequação aos padrões internacionais, avaliação externa e 

ranqueamento. Mais uma vez vale salientar que a ampliação do acesso como 

democratização do ensino superior presente nas reivindicações dos movimentos 

sociais encontra consonância com os propósitos do sistema de produção e de 

exploração.  

  

O Estado Brasileiro cumpre, portanto, seu papel de gerenciar o conflito de 
classes, elaborando, implantando e mantendo políticas que estabelecerão um 
consenso, mesmo que provisório, entre os interesses antagônicos. [O Reuni] 
exemplifica bem esse papel, pois ao mesmo tempo em que promove a 
reforma da educação superior, ajustando-o para prover a mão de obra 
requerida pelo mundo do trabalho, atende também aos anseios de parcelas 
da população mais pobre que vislumbram a universidade como o meio para 
empreenderem a ascensão social. (PACHECO, 20014, p. 13) 

 
Essa adequação da instituição de ensino superior para a formação da mão de 

obra, como um dos principais enfoques, avança junto à ampliação do acesso, ou 

seja, apesar de atender aos anseios por democratização, o Reuni, como maior 

exemplo das políticas voltadas ao ensino superior no início da década dos anos 

2000, permitiu também, ou sobretudo, a formação em massa de profissionais 

qualificados às novas tendências do capital, o estudante como mercadoria. 
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O Reuni (...) foi apresentado como o despertar de um modelo de educação 
superior pública que estabeleceu interfaces com as agendas internacionais 
para a educação. (...) O Banco Mundial projetou, desde a década de 1990, o 
modelo de Universidade Mundial, na qual estaria presente o modelo de 
universidade de ensino, diferenciação institucional a partir da autonomia de 
gestão financeira, flexibilização curricular e aligeiramento na formação 
acadêmica, superando o modelo humboltdiano e francês, que caracterizou as 
décadas passadas. (SILVEIRA, 2015, p. 210) 
 

Essa nova estrutura acadêmica, portanto, como uma das diretrizes do Reuni, 

permitiu a compressão da formação, endossando ainda mais a concepção da 

universidade à capacitação profissional – seguindo a tendência da sofisticação para 

as novas tendências do capital, ou seja, uma formação menos especializada e mais 

interdisciplinar que dê conta dos novos sistemas tecnológicos - e contribuindo para o 

que Pacheco (2014) denominou de ―proletarização do trabalho intelectual‖, resultado 

do acesso cada vez mais amplo a maiores contingentes da população para níveis 

mais elevados de educação, apesar de ficar comprometida como formação ampliada 

do indivíduo e como bem público (SANTOS e MELO, 2019). Assim, a ampliação de 

vagas por si só e a flexibilização curricular não dão conta da exigida 

democratização, é preciso pensar na inclusão a partir da origem e trajetória dos 

estudantes (BARREYRO e AURELIANO, 2010) e possibilitar uma educação que vá 

mais além dos propósitos mercadológicos (DIAS, 2010). 

Mais descritiva e propositiva sobre a inclusão, a Lei de Cotas (2012) determina 

como deve se dar a política afirmativa no acesso ao ensino superior público federal, 

frisando as questões dos egressos do ensino médio da rede pública, da renda 

familiar e da etnia. No entanto, mesmo detalhando os critérios a serem 

contemplados à inclusão e atrelando essa política aos dados dos perfis regionais da 

população, principalmente dos grupos historicamente excluídos do ensino superior, 

o quesito da renda familiar ainda não dá conta de como essa questão se manifesta 

nas diferentes localidades do país (SENKEVICS e MELLO, 2019), assim, não são 

levados em conta o que essa renda significa em termos locais do custo de vida, 

poder de compra e acesso aos direitos e serviços públicos. Além disso, a 

desigualdade se mantém em relação ao tipo de área do conhecimento a ser 

escolhida no momento da seleção ao ensino superior, mantem-se a diferenciação 

social entre os cursos, carreiras e a concorrência no acesso. 
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Os distintos cursos de graduação, marcados por uma forte estratificação 
horizontal em função da seletividade de ingresso e do retorno econômico 
após a conclusão, têm respondido à reserva de vagas como um conjunto de 
critérios homogêneos para todos os beneficiários tendo efeitos diferenciados 
a depender da área de conhecimento, concorrência, prestígio social, etc. (Op. 
cit., p. 205) 

Ou seja, em termos de democratização, a permanência de privilégios adotados a 

certos cursos e a representação de status econômicos de algumas carreiras 

profissionais fomenta a competitividade pelas vagas que, com o processo seletivo 

ainda como grande barreira ao acesso (mesmo pelo Enem), grupos que não tiveram 

em sua trajetória, seja por renda ou por condições da escola de onde são egressos, 

melhores oportunidades de formação para esse tipo de competição a vagas, 

continuam excluídos (FERES et al., 2013). Nesse sentido, apesar de uma projeção 

de aumento vertiginoso do número de estudantes de raça/etnia que não 

frequentavam o ensino superior, os cursos e carreiras com menos prestígios tendem 

a apresentar maior competição entre os candidatos com as menores rendas (op. 

cit.). Assim, mesmo com a lei, o ponto de partida dos candidatos é muito desigual, 

ainda que dentro dos mesmos critérios, e a seleção continua contribuindo para a 

manutenção das desigualdades (PICANÇO, 2015). A origem do estudante também 

não leva em conta a diferença administrativa entre as escolas públicas de ensino 

médio, afinal, algumas delas têm processo de seleção por provas e/ou um outro tipo 

mais atrativo de carreira docente, o que tende a proporcionar um perfil discente que 

já passou por uma seleção e, então, está mais preparado para tal competição ao 

acesso e recebe uma formação um tanto melhor uma vez que seus docentes 

também são mais selecionados e recebem melhores salários. 

 

As cotas, por não diferenciarem as distintas categorias administrativas das 
escolas públicas de origem, podem estar beneficiando egressos de escolas 
técnicas estaduais e federais, as quais tradicionalmente realizam exames de 
admissão e atraem estudantes de maior nível socioeconômico. (SENKEVICS 
e MELLO, 2019, p. 205) 

  
Além disso, a mesma lei não abarca a questão da permanência, deixando a cargo 

das instituições federais de ensino superior a responsabilidade exclusiva de 

promover programas que dão importância e efetividade ao tema. Assim, essa lei 

contempla a parte importante e inicial do acesso, mas deixa de considerar a inclusão 

para além da entrada do estudante, o que configura certa fragmentação de um 

programa de Estado que visa à democratização do ensino superior público.  



54 
 

A partir dessas constatações, o capítulo pretende apresentar e analisar dados, 

entre 1995 (fundação da Unifesp) e 2016 (data limite para a implantação total da Lei 

de Cotas), observando os caminhos tomados pela Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) e pela Universidade Federal do ABC (UFABC) em relação à 

ampliação do acesso no sentido de uma democratização do ensino superior público.  

 

3.1 Fundação das universidades e caminhos percorridos 

 

É importante destacar que as universidades escolhidas para este estudo, por 

serem públicas e gratuitas, já resguardam em parte o caráter de um acesso mais 

democrático se comparadas com as instituições privadas. Ambas pertencem à 

esfera administrativa do Executivo federal e estão localizadas na mesma região do 

país, a Grande São Paulo. Nesse sentido, elas fazem parte da maior concentração 

demográfica de universidades quando comparadas ao restante do país, de acordo 

com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). Outro ponto condicionante nessa escolha está ligado ao fato de que 

as duas universidades nascem em momentos diferentes durante a expansão do 

ensino superior no Brasil. A Unifesp é implantada em 1995, a partir da Escola 

Paulista de Medicina, carregando consigo certa tradição mais ligada à ideia de 

ensino superior voltado à elite; já a UFABC é inaugurada nos 2000, como expressão 

de uma política de expansão das vagas e apresenta um outro entendimento sobre 

universidade. Já em seus documentos iniciais é possível perceber diferenças 

marcantes entre a Unifesp e a UFABC sobre as concepções de universidade e seu 

papel social. 

Criada por meio da lei federal número 8.957, em 1994, a Unifesp foi a 

transformação da Escola Paulista de Medicina em universidade federal. Esse 

processo já implica admitir as heranças culturais e conceituais de ensino superior e 

mesmo de universidade que a nova instituição passa a ter, uma vez que não há 

mudanças no quadro de servidores ou mesmo de estudantes, mas sim uma nova 

concepção burocrática e administrativa a ser incorporada às práticas e percepções 

já existentes. Em sua própria apresentação publicada em 2014 no seu site, a 

instituição dá destaque aos cursos de origem, a saber: Medicina, Enfermagem, 

Ciências Biológicas (modalidade médica), Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica. 

Não são mencionados os demais cursos e áreas do conhecimento que passaram a 
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integrar a universidade. Além disso, a instituição enfatiza a questão da capacitação 

profissional e não menciona uma formação mais ampla, para além da técnica, como 

uma de suas finalidades.  

 
 
Conduzida por docentes altamente capacitados, a pesquisa em saúde na 
Unifesp vincula-se à prática profissional, que abrange desde a assistência 
primária até a utilização de tecnologia de ponta em métodos diagnósticos e 
no tratamento de doenças. O Hospital São Paulo – reconhecido como o maior 
hospital universitário do país e referência em procedimentos de alta 
complexidade – provê aos estudantes de graduação e pós-graduação o 
exercício da prática clínica e, simultaneamente, presta à população menos 
favorecida serviços assistenciais custeados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). (UNIFESP, 2014) 

 
A prática, a capacitação e a tecnologia são as únicas vertentes da formação 

colocadas na apresentação que a universidade faz de si. Chama a atenção também 

a forma como ela retrata o direito à saúde, sua principal bandeira enquanto área do 

conhecimento. Colocada como serviço prestado, a saúde parece estar 

instrumentalizada para atender às expectativas do aprimoramento técnico, apesar 

de considerar, para tanto, a parcela mais excluída da população no atendimento 

oferecido.  

A valorização da técnica e da formação voltada ao mercado de trabalho podem 

ser observadas já em seu estatuto e regimento de fundação10. Parágrafo como ―na 

área de graduação, a Unifesp é responsável por cursos de formação de pessoas 

qualificadas às atividades profissionais‖ (UNIFESP, 1995, p. 11), explicita a maneira 

como a universidade se vê como instituição de educação e sua função nesse 

sentido. E essa lógica fica ainda mais evidente quando não se observa nos 

documentos qualquer outra menção sobre a formação na graduação. Vale destacar 

ainda que não há, nesses registros, citações sobre o acesso ou alguma 

preocupação dessa ordem, reforçando a constatação de que a Unifesp, desde seu 

início, permitiu que vigorassem os preceitos elitistas do direito ao ensino superior, 

herdados da Escola Paulista de Medicina e da lógica excludente que empregava a 

maioria das universidades públicas na década de 1990 (PEROZA e COSTA, 2015).  

Datada de 2011, a segunda versão do estatuto e regimento geral da Unifesp 

mantém a descrição de um ensino voltado para a capacitação profissional, contudo 

                                                
10

 Esses documentos foram consultados via Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) e não estão 
publicamente disponíveis, o que pode revelar uma falha da instituição quanto à transparência e 
acessibilidade à informação pública sobre o seu histórico de fundação.  
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menciona uma atuação ―crítica e reflexiva‖ de seus formandos, como é possível 

observar no seguinte trecho: ―Na área de graduação a Unifesp oferece condições de 

excelência para a formação de profissionais qualificados para atuarem na sociedade 

de maneira crítica e reflexiva.‖ (UNIFESP, 2011, p.7).  A despeito da formação 

voltada ao sentido mais amplo e menos fragmentado, a crítica e a reflexão estão 

colocados apenas de maneira integrante à prática. Já sobre o acesso, são citados 

somente os sistemas de ingresso, sem detalhamentos, e as comissões responsáveis 

pela seleção. Tampouco há qualquer menção à democratização do ensino, ou seja, 

a preocupação institucional sobre o tema está centrada nos filtros para a entrada na 

universidade, na exclusão, fomentando assim a lógica social hegemônica que 

restringe a efetivação do direito à educação. Vale salientar que essa segunda versão 

do estatuto e do regimento geral da Unifesp é contemporânea ao processo de 

reestruturação e expansão do ensino superior público federal, por meio do Reuni, 

pelo qual a instituição passou a contar com mais 5 campi em diferentes municípios 

da Grande São Paulo, saltar de mil matrículas para mais de 8 mil11, e aumentar 

consideravelmente o leque de cursos oferecidos nas diversas áreas do 

conhecimento, para além da área da saúde. Assim, a universidade passou a ser 

composta, ao longo do processo de expansão, pelo Campus Vila Clementino (São 

Paulo), com os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Fonoaudiologia, 

Medicina e Tecnologias em Saúde; Campus Baixada Santista, com os cursos de 

Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia 

Ocupacional; Campus Diadema, com os cursos de Licenciatura em Ciências, 

Ciências Biológicas, Ciências Químicas e Farmacêuticas, Engenharia Química, 

Farmácia e Bioquímica, e Química; Campus Guarulhos, com os cursos de Ciências 

Sociais, Filosofia, História, História da Arte, Letras e Pedagogia; Campus São José 

dos Campos, com os cursos de Ciências da Computação e Matemática 

Computacional; Campus Zona Leste (ainda em processo de instalação quando da 

coleta dessas informações) (UNIFESP, 2019c). Os campi são compostos por 

Escolas e Institutos, divididos em seus respectivos departamentos, acompanhando 

uma tendência de organização mais tradicional de universidade.         

Já a Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, criada por meio da lei 

federal número 11.145, de 2005, é uma das instituições federais de ensino superior 

                                                
11

 Dados do relatório ―Estudantes da Graduação Matriculados por Ano Letivo‖. (UNIFESP, 2019a) 
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que nasce a partir do Reuni. Isso significa que a percepção sobre o conceito de 

universidade aqui tende a estar voltada para o sentido que o programa federal de 

ampliação do acesso ao ensino superior tenta promover, qual seja, a reestruturação, 

abertura e democratização desse setor da educação formal para as camadas mais 

pobres da população. Na apresentação institucional em seu sítio, a UFABC dá o tom 

do conceito no qual se baseia como universidade.  

 

O Projeto Acadêmico da UFABC procura levar em conta as mudanças no 
campo da ciência, propondo uma matriz interdisciplinar, caracterizada pela 
intercessão de várias áreas do conhecimento científico e tecnológico. O 
Projeto da Universidade ressalta a importância de uma formação integral, que 
inclui a visão histórica da nossa civilização e privilegia a capacidade de 
inserção social no sentido amplo. Além disso, o projeto tem como meta a 
criação de um ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento social, 
contribuindo para a busca de soluções para os problemas regionais e 
nacionais, a partir da cooperação com outras instituições de ensino e 
pesquisa e instâncias do setor industrial e do poder executivo, legislativo e 
judiciário. (UFABC, 2019a) 

 
 Palavras como ―interdisciplinaridade‖, ―inserção social‖, ―desenvolvimento 

social‖ e ―cooperação‖ denotam conceitos que fundam uma certa concepção de 

universidade. O primeiro deles dá pistas de como a universidade entende as áreas 

do conhecimento como estando interligadas. Assim como os demais termos que 

designam, de certa forma, a integração da instituição com a sociedade local e 

nacional. Se, por um lado, esses conceitos tentam trazer uma visão de universidade 

mais aberta e contemporânea às atuais dinâmicas sociais de globalização e 

interconexão, por outro, há o compromisso com o sentido liberal de progresso. 

Esses temas remetem à Declaração de Bolonha e a visão da universidade enquanto 

espaço de formação de mão de obra qualificada e de desenvolvimento de 

tecnologias, portanto, lócus estratégico da competitividade numa lógica de mercado 

global. No entanto, a UFABC também parece se mostrar preocupada com a 

formação mais ampla ao registrar que não deixa de lado ―os legados e construção 

da civilização‖ (UFABC, 2019a).  

 Em seu estatuto, a UFABC destaca como finalidade primar para que estejam 

―o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos 

qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções 

democráticas para os problemas nacionais‖ (UFABC, 2011, p. 2). Nos seus 

objetivos, a universidade destaca o aprimoramento profissional para suprir ―os 



58 
 

recursos humanos solicitados pelo progresso da sociedade brasileira‖ (op. cit.); 

também visa ―formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 

a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira‖ (op. cit.). É notório que a capacitação profissional ocupa lugar 

central no bojo dos objetivos de formação da Universidade Federal do ABC. E 

apesar de também não citar a democratização do acesso em seu estatuto e 

regimento geral, que não por outra referência a não ser o processo seletivo, a 

instituição apresenta entre os objetivos o estímulo à ―criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo‖ (op. cit.); o 

incentivo ao ―trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive‖ (op. 

cit.). Ou seja, no aspecto da formação para a técnica, a universidade traz as 

nuances relativas ao contexto do capitalismo globalizado e suas exigências quanto à 

qualificação profissional. Ao mesmo tempo, ela sinaliza a importância de uma 

formação mais ampla que avance para além do tecnicismo. Outro ponto que 

diferencia sua percepção do papel da universidade é a constante descrição de suas 

atividades em integração com a sociedade, como, por exemplo, no objetivo de 

―estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade‖ (op. cit.).  

Para colocar em ação esse modelo de universidade a UFABC estruturou-se 

em dois campi, um em Santo André e outro em São Bernardo do Campo (na região 

do ABC Paulista), mas não possui Escolas, Faculdades ou mesmo departamentos. 

A sua estrutura e divisão administrativa das áreas do conhecimento é feita pelos 

centros interdisciplinares: Centro de Ciências Naturais e Humanas, Centro de 

Matemática, Computação e Cognição e Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas. Além de manter o compromisso da universidade com a 

interdisciplinaridade, esse tipo de organização propõe-se a favorecer o sentido de 

unicidade e compartilhamento de  práticas e saberes mesmo entre áreas tão 

distintas. Assim, os centros são ―unidades mínimas da sua estrutura para efeitos de 

organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal‖ (UFABC, 

2011, p. 10).  
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Com relação ao acesso, mais especificamente, em 2005 a Universidade 

Federal de São Paulo implementa o que denomina de ―sistema de cotas para 

população de cor (ou raça) preta, parda ou indígena, oriunda de escolas públicas‖ 

(UNIFESP, 2004, p. 1), aumentando em 10% o número de vagas em cada curso 

para contemplar esse novo perfil de estudante. Esse sistema vigorou de 2005 a 

2012, quando da promulgação da Lei de Cotas. Entretanto, já no primeiro ano de 

funcionamento desse sistema, segundo o Relatório de Autoavaliação Institucional ‒

2006, há a percepção de que tal proposta estaria prejudicando a qualidade da 

instituição, uma vez que foi diagnosticado o baixo rendimento desses estudantes no 

processo de seleção, ―dos cotistas, 531 (46%) não acertaram nenhuma questão em 

ao menos uma das provas‖ (UNIFESP, 2006, p. 53). Tal constatação alimentou a 

crítica ao que ainda se apresentava como projeto de lei federal para a 

sistematização das cotas como política afirmativa do ensino superior.  

 

O mau desempenho desses alunos faz com que a UNIFESP acredite que o 
projeto do governo federal, que prevê cotas de 50% em todas as 
universidades federais, possa baixar a qualidade do ensino superior. Muito 
provavelmente, a cota de 50%, proposta pelo governo federal, sem base em 
estudos anteriores ou outro tipo de referência, é confrontada pelo estudo 
realizado pela UNIFESP, que mostra, também, que não há demanda 
qualificada para propor cotas nesta proporção (UNIFESP, 2006, p. 54, 
grifos nossos). 

 Enfaticamente, a universidade deixa claro, portanto, que os estudantes 

precisam preencher um certo requisito de competências, de habilidades, para o 

ingresso naquela universidade, que se ―exige desenvoltura do pensar‖ (UNIFESP, 

2006, p. 53) para ter garantido o acesso, quando a lógica  – sob o prisma da 

democratização – deveria ser contrária: ao assegurar o direito ao ensino superior, a 

instituição poderia estabelecer programas de aprimoramento daquilo que considera 

fundamental para a formação, visando a inclusão dos diversos indivíduos com suas 

trajetórias até ali, independentemente das condições escolares, sociais, culturais e 

econômicas. A supracitada afirmação do relatório expõe ainda que essa ação 

afirmativa se limita a uma medida compensatória a grupos minoritários da sociedade 

que parece ser compreendida como uma concessão e não como um direito. O 

preconceito manifesto nesse documento contra os estudantes cotistas é contrário ao 

movimento de democratização do ensino superior e reproduz os privilégios e 

desigualdades. Ou seja, contraditoriamente, a universidade propõe mecanismos de 
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ampliação do acesso ao mesmo tempo em que resiste à entrada de novos grupos, e 

é dessa forma que parece receber a política de cotas que estava sendo elaborada 

pelo governo federal.  

No Relatório de Autoavaliação Institucional 2007-2010 (UNIFESP, 2010) a 

Unifesp também explicita a sua visão – com toda a sua bagagem cultural enquanto 

instituição de ensino superior de longa data – em relação às cotas e aos possíveis 

desconfortos causados ao tradicional grupo que privilegiadamente acessa o ensino 

da instituição.  

 

O modelo proposto na Unifesp, em que as vagas reservadas são 
provenientes da ampliação da oferta no vestibular, minimiza a percepção de 
injustiça individual inerente ao sistema de cotas. Ao ampliar em 10% o 
número de vagas disponíveis para cada um dos cursos oferecidos, a Unifesp 
não diminuiu o número de vagas oferecidas em seu vestibular para a 
implantação de sua política de inclusão social. O número excedente de vagas 
foi criado e definido com base no estudo de simulação de desempenho nos 
vestibulares anteriores e na capacidade de absorção possível nos cinco 
cursos de graduação então existentes na Instituição. A adequação do modelo 
e sua aceitação pela população ficam claras, por exemplo, na inexistência de 
questionamentos judiciais ao seu formato (UNIFESP, 2011, p. 35-36).  

 Tanto a crítica ao desempenho dos novos grupos sociais na realidade do 

acesso quanto a percepção de injustiça causada pelo sistema de cotas revela uma 

postura excludente que, apesar dos avanços em relação ao tema da democratização 

do ensino superior, a universidade ainda apresentava. Revela-se, portanto, a disputa 

interna de ideias em relação à ampliação do acesso por parte daqueles que mantém 

uma visão restritiva e seletiva baseada nos princípios de desempenho e excelência 

acadêmica e que historicamente acompanha as instituições de ensino superior no 

Brasil e daqueles que sob a ótica dos programas de governo, das lutas dos 

movimentos sociais e do próprio avanço dos debates acerca do tema, lograram 

implementar um sistema de acesso um tanto mais inclusivo. Casos semelhantes 

puderam ser constatados em outras universidades federais, o que mostra que tal 

comportamento não fica restrito aos atores políticos da Unifesp, explicitando o 

elitismo e racismo estrutural na sociedade brasileira.  No mesmo período, a pesquisa 

de Siqueira et al. (2011), revela a reação excludente com o programa de cotas na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ―com base no argumento de que o 

correto seria melhorar o ensino básico ou que o racismo seria reforçado com as 
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cotas raciais, trazendo impacto à sociedade em geral‖ (op. cit., p. 10). Na análise 

sobre o tema em relação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Mello (2017) destaca que tais reações evidenciam ―os limites de construção de uma 

política voltada para o multiculturalismo que se inscreve em um molde universal‖ (p. 

318) nesta sociedade. Outro fato que sustenta essa afirmação decorre dos 

constantes pedidos de revisão das decisões das instituições de ensino superior 

sobre o assunto e os pedidos de declaração de inconstitucionalidade das políticas 

estatais de ações afirmativas levados ao judiciário (BOLONHA e TEFFÉ, 2012). 

Apesar de também adotar inicialmente o vestibular como sistema de seleção, 

a UFABC instituiu desde seu primeiro ano de funcionamento a ação afirmativa por 

meio da reserva de metade de suas vagas. É o que demonstra o seu Relatório de 

Gestão 2006: 

 

Entre as 1500 vagas do Vestibular, ficou aplicado um sistema de cotas com a 
reserva de 750 vagas para os alunos que haviam cursado todo o Ensino 
Médio em escolas públicas, bem como o Ensino Médio Supletivo - desde que 
tivessem cursado o Ensino Fundamental integralmente em escola pública. 
Destas 750 vagas, foram destinadas 206 vagas para grupos étnicos (204 
vagas para negros e 2 para índios) (UFABC, 2007, p. 33-34). 

 Ou seja, a universidade já nasce implementando o sistema de cotas que mais 

tarde viria se tornar lei e parece apresentar-se como modelo daquilo que se tornará 

obrigatório a todas as instituições federais de ensino superior. O Relatório de Gestão 

do primeiro ano de funcionamento da universidade aponta ainda que dos mais de 12 

mil inscritos para o vestibular, 66% eram oriundos de escola pública, um avanço no 

sentido da democratização do acesso em relação ao que historicamente até então 

se apresenta em termos de ensino superior no país. Pelo que se depreende do seu 

relatório, a UFABC não tinha um total de vagas às quais ela somou um determinado 

percentual para cotas, como no caso da Unifesp. Além disso, comparando-se a 

proporção de vagas para ingressantes negros vindos de escolas públicas, percebe-

se que a Unifesp passa a receber, a partir de 2005, 9% de alunos nessa condição 

enquanto que na UFABC quase 14% do total de ingressantes está nessa categoria 

desde seu primeiro processo seletivo, em 2006. 
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3.2 Oferta de cursos 

Na Unifesp 

 Da passagem da Escola Paulista de Medicina (EPM) para Unifesp, em 1994, 

até o programa de expansão pelo qual a universidade começou a atravessar a partir 

de 2006, não houve alteração na oferta de cursos, segundo informações 

disponibilizadas pela Pró-reitoria de Graduação no site da instituição (UNIFESP, 

2019a). Dado esse que demonstra novamente como a transformação em 

universidade federal não modificou de maneira significativa a estrutura do que era 

até então a EPM. Também conceituada como ―universidade temática da área da 

saúde‖ (BORGES, et al, 2008, p. 42), a Unifesp manteve a oferta de cursos 

abrangendo a Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Ciências Biomédicas e 

Tecnologia Oftálmica12, todos em período integral.  

 A partir de 2006, a expansão da universidade promove uma ampliação e 

variação nos cursos e, consequentemente, amplia as áreas do conhecimento. Como 

consequência, até o início dessa expansão, a universidade registrava cerca de 300 

ingressantes por ano na graduação. De 2006 a 2016, o número de ingressantes 

saltou de 475 para 3.147 (UNIFESP, 2019b). Além disso, passa a oferecer cursos de 

meio período, seja noturno, vespertino ou matutino. No campus da antiga EPM ficou 

basicamente mantida a mesma oferta de cursos no período integral, com exceção 

dos cursos de Tecnologia, voltados a subsidiar as ciências médicas e formar 

profissionais especializados em áreas e técnicas que dependam de conhecimento 

muito específico, como o curso de Tecnologia em Radiologia13 e o de Tecnologia em 

Informática em Saúde14, ambos no período matutino.  

                                                
12

 Esse curso é o primeiro oferecido pela universidade na modalidade ―tecnológica‖, assim, voltado à 
profissionalização específica e subsidiária da medicina, permitindo que seu egresso trabalhar em ―em 
cooperação com o oftalmologista, em hospitais, multiclínicas e consultórios oftalmológicos‖ 
(UNIFESP, 2019b).  
 
13

 ―O profissional formado no curso de tecnologia em Radiologia estará apto a atuar como operador 
de máquinas de Raio-X, densitometria óssea, radiologia digital, hemodinâmica, tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. Poderá atuar também como instalador, trabalhando para 
as empresas que fornecem esses equipamentos para os hospitais e clínicas radiológicas. Poderá 
atuar em pesquisa na área de tecnologia radiológica. Poderá atuar como docente para a graduação 
em Tecnologia e também na pós-graduação.‖ (UNIFESP, 2019b)  
14

 ―O tecnólogo em informática em saúde trabalhará em colaboração com provedores de saúde e 
profissionais da área biomédica, para a gestão da informação e conhecimento na área da saúde. Sua 
atuação se dará em ambientes assistenciais e de pesquisa em saúde, como hospitais, clínicas, 
centros de diagnóstico e laboratórios‖ (UNIFESP, 2019b). 
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 Dessa forma, é possível observar que houve avanço da ampliação do acesso 

por meio da oferta de vagas em novos cursos, saltando de 1353 matriculados (em 

2004) para 8057 (em 2011 – consolidação da expansão), segundo o relatório ―Total 

de matrículas por ano letivo 2004-2011‖ da Pró-reitoria de Graduação (UNIFESP, 

2016). Além disso, o maior acesso à universidade também foi possível por meio de 

sua descentralização, ou seja, outras localidades foram contempladas com a 

instalação dos campi na Baixada Santista, em São José dos Campos, Osasco, 

Guarulhos e Diadema.  

A diversificação dos cursos para além da área da saúde pode ser apontada 

como outro fator a favorecer a democratização em relação ao acesso, uma vez que 

candidatos de um maior número de carreiras passaram a vislumbrar a Unifesp como 

possibilidade de formação. O mesmo ocorre com os períodos: a oportunidade de 

estudo se amplia quando a universidade oferta cursos que são realizados em 

apenas um período do dia, permitindo que outros grupos de possíveis estudantes, 

como a classe trabalhadora, possam ser contemplados. 

 Por outro lado, a universidade manteve seu ―núcleo fundador‖ praticamente 

intacto, legitimando também a permanência do legado da Escola Paulista de 

Medicina, não só nos aspectos de bagagem histórica e de conhecimento, mas, ao 

manter a oferta dos cursos da saúde sob o mesmo formato, a Unifesp revela querer 

manter também um determinado perfil de aluno que, sabemos historicamente, é 

aquele oriundo das camadas altas da sociedade. Isto é, reitera-se a tradição dos 

cursos conforme senso histórico de oferta deles no país, mas também pela questão 

da exclusão que acompanha essa história, uma vez que somente uma parcela 

mínima da sociedade, sua elite, tinha condições de acessá-los (PINTO, 2004). 

Também, segundo o autor, a referência a cursos elitizados está voltada aos salários 

dos egressos, quando comparados com os egressos de outros cursos. Essa lógica é 

contemplada também na pesquisa de Peroza e Costa (2015) sobre a expansão da 

Unifesp sob a ótica da democratização. Para as pesquisadoras, a distribuição de 

cursos e períodos foi desigual na medida em que não houve uma tentativa de 

―equalizar‖ os portfólios de cursos entre os campi. 
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De certa maneira, o caso dos campi São Paulo, Osasco e Guarulhos permite 
pensar em um padrão de democratização segregativa caracterizado pela 
ocupação socialmente desigual das carreiras, na qual o aumento da 
participação dos jovens desprivilegiados, de primeira geração com ensino 
superior, se dá principalmente nas carreiras de humanidades, que tendem a 
conduzir ao exercício do magistério público (PEROZA e COSTA, 2015, p. 
132). 

Portanto, pode-se afirmar que ao não possibilitar outros períodos de oferta 

dos cursos originários, a Unifesp consolida uma diferenciação entre os campi e entre 

os cursos. Essa questão fica ainda mais evidente na oferta dos cursos superiores de 

tecnologia, a única ampliação feita no campus São Paulo e que, de início, foram 

ofertados apenas no período da manhã. Em suma, como política de oferta de cursos 

voltada à ampliação do acesso, a Universidade Federal de São Paulo manteve sua 

identificação – restritiva – com a área da saúde, e abriu-se para outro perfil de 

alunado nos demais campi e áreas do conhecimento. Assim, já é possível afirmar 

aqui, mesmo merecendo uma análise mais aprofundada, que, provavelmente, o 

processo de expansão dessa universidade não possa ser pensado no sentido de 

uma unidade, pois, paralelamente, vão se criando realidades diferentes quanto ao 

perfil de estudantes atendidos e de acordo com o curso escolhido. 

Na UFABC 

 A partir da visão de uma formação voltada para a tecnologia, inovação e 

desenvolvimento – valores herdados da reforma universitária europeia e que têm 

norteado as políticas públicas em educação superior desde a década de 1990 – a 

Universidade Federal do ABC tem como sua primeira oferta o Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Segundo seu Projeto Pedagógico 

Institucional (2006a), trata-se de um curso com flexibilidade de organização 

curricular, ou seja, o estudante deve cursar disciplinas obrigatórias, mas pode 

escolher quais as outras disciplinas integrarão sua formação (das diversas áreas do 

conhecimento). Essa modalidade prevê três ciclos: o primeiro com a formação em 

bacharel (média de 2 anos para a conclusão e diplomação de graduação), a 

formação profissional específica oferecida pela instituição (Licenciaturas e 

Engenharias), seguindo carreiras especializadas e, posteriormente, a pós-

graduação.  
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A reorganização sistêmica do mundo do trabalho e sua flexibilização trazem 
(...) novas exigências ao processo formativo. Competências sociais, antes 
desconsideradas no ambiente produtivo, passam a ser valorizadas. O 
domínio de conhecimentos gerais passa a ter mais relevância, acompanhado 
da desvalorização precoce da especialização rígida. O empenho em preparar 
pessoas para enfrentar problemas da realidade dinâmica e concreta, de forma 
crítica e transformadora, defronta-se com a constatação de que grande parte 
deles transcende os limites disciplinares. A grande maioria de questões 
candentes hoje, na sociedade e na ciência, é inter, multi e transdisciplinar 
(UFABC, 2006a, p. 9). 

Assim, a universidade forma bacharéis em menor tempo, proporciona 

formação diversificada e ainda possibilita que o estudante escolha seus períodos de 

estudo, uma vez que a grade é oferecida nas escalas diurna e noturna. Na mesma 

linha, a universidade oferece o Bacharelado em Ciências e Humanidades, a partir de 

2010, e completa seu portfólio nos dois campi, Santo André e São Bernardo do 

Campo. Segundo o relatório ―UFABC em números‖, da Pró-reitoria de Planejamento 

e Desenvolvimento Institucional, de 2006 a 2016, os ingressantes na universidade 

vão de 1387 para 1960 (UFABC, 2019b).  

De modo geral, a oferta de cursos e períodos na UFABC propõe uma nova 

visão sobre a formação no ensino superior em relação à forma tradicional das 

carreiras. Além disso, permite um avanço favorável em relação ao acesso na medida 

em que flexibiliza e dinamiza os cursos e suas conclusões. Isso possibilitaria o 

ingresso de perfis mais variados de estudantes, não só pelo menor tempo e mais 

opções de formação, mas também por proporcionar alternativas de turnos que 

condigam com sua disponibilidade, como no caso daqueles que trabalham. Esse 

formato também contribui para que carreiras e cursos não sejam privilegiados na 

universidade, uma vez que cada estudante escolhe seu caminho de formação.  

Ao mesmo tempo que se observa um avanço no acesso à universidade, 

mantém-se, todavia, uma visão voltada ao tecnicismo e à formação para a 

capacitação. Utilizando-se de termos mais contemporâneos, como inovação e 

desenvolvimento tecnológico e autônomo, a UFABC apresenta sua oferta de cursos 

voltada também para as novas dinâmicas globais e interconectadas dos espaços de 

trabalho, que, segundo ela, ―passam a ser cada vez mais espaços de formação e, 

assim, é cada vez mais imperioso que as instituições educacionais se aproximem 

deles‖ (UFABC, 2006a, p. 9). Ou seja, adaptar a formação para as novas tendências 

do mercado de trabalho é também estabelecer um importante ponto de inflexão no 
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ensejo por democratização do ensino superior representado pela proposta da 

universidade.   

No entanto, essa outra configuração na oferta de cursos da UFABC tenta 

quebrar, de certo modo, com a lógica desigualitária entre os títulos e carreiras como 

ocorre na Unifesp. Essa desigualdade é objeto de estudos que a consideram como 

mecanismo de reprodução social de hierarquias e privilégios no momento da 

escolha do estudante, seja por consequência recursos dos pais (econômico e 

simbólico) como determinantes à busca por cursos mais seletivos e prestigiosos, 

legitimando esse tipo de distinção (BOURDIEU e CHAMPAGNE, 2001); por 

estereótipos historicamente constituídos a carreiras femininas e, portanto, inferiores 

às carreiras tidas como masculinas (QUEIROZ, 2000); ou ainda decorrente da 

condicionante social da educação (BORGES e CARNIELLI, 2005), ou seja, pela 

qualidade e estímulos anteriores oferecidos na educação básica; também pela 

menor concorrência na seleção como certa garantia de acesso e diplomação 

(BARONI, 2010); com relação direta à possibilidade de longevidade escolar e 

retardamento do ingresso ao mundo do trabalho, por meio das condições 

socioeconômicas (SAMPAIO, 2011); pela inter-relação entre a seletividade no 

acesso, prestígio social da carreira profissional e pelos benefícios posteriores no 

mercado de trabalho (NONATO, 2018); ou ainda que ―não existe verdadeiramente 

uma escolha, mas uma adaptação, um ajuste às condições que o candidato julga 

condizentes com sua realidade e que representam menor risco de exclusão‖ (ZAGO, 

2006, p. 232). Toda essa lógica, porém, tem como cerne, em seu limite, a questão 

da formação voltada à qualificação da mão de obra, no que, as duas universidades 

em questão, mesmo que em diferentes nuances, parecem estar empenhadas. 

Assim, apesar de algumas mudanças em relação às desigualdades entre cursos, a 

formação massificada para a competição no mercado de trabalho continua sendo 

um ponto sem alterações.  

 

3.3 Seleção para o acesso 

 Selecionar os indivíduos que terão acesso a um direito de todos já evidencia 

uma contradição em um processo que se denomina ―democrático‖. A prática de 

seleção para o ingresso à universidade pública é, portanto, um dos pontos mais 
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nevrálgicos relacionados ao acesso ao ensino superior e um grande obstáculo à sua 

democratização. Claro, há de se pensar em formas de equacionar as questões 

relacionadas à oferta e demanda de vagas bem como as relativas ao nível de 

formação dos requerentes. No entanto, em se tratando de direitos, as soluções para 

esses temas não podem estar necessariamente voltadas a limite de vagas dos mais 

aptos e exclusão dos considerados menos aptos.  

Na Unifesp 

 Embasada na lógica de seleção, a Unifesp mantém na EPM o método de 

escolha de candidatos por meio das provas do vestibular. Em 1999, ela adota pela 

primeira vez o resultado obtido pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) como composição das notas para o ingresso (INEP, 2000). Tal medida, 

apesar de aliviar um pouco a pressão sobre um único resultado de vestibular, 

mantém a exclusão relacionada à seleção. Outra contradição nesse sistema é o 

custo financeiro: o candidato deve pagar15 pelo concurso que irá prestar para tentar 

ter acesso ao direito de ingressar no ensino superior.  

Outra barreira que agrava ainda mais essa situação de segregação é a 

questão da ―nota de corte‖16. Desde sua fundação, a universidade não deixou de 

adotar notas mínimas que devem ser atingidas na primeira prova para que o 

candidato prossiga na seleção. Essas notas eram autorizadas como política pela 

Unifesp, a partir da relação entre número de candidatos e o desempenho geral nas 

provas, e divulgadas como mais um critério de seleção. Como resultado, essas 

notas tendem a dificultar mais ainda o acesso à universidade.  

A instituição segue esse sistema até 2011, quando adere ao Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu), por meio das notas do Enem (UNIFESP, 2012). A adoção 

ao sistema federal de seleção facilitou por um lado a logística, uma vez que 

candidatos não precisam se deslocar até o campus da universidade para realizar a 

prova, já que o Enem é aplicado em todo o país. Segundo o presidente do Conselho 

                                                
15

 Os candidatos podem pedir isenção da taxa de inscrição no vestibular da Unifesp, desde que 
cumpram com certos requisitos. Mas a isenção, que deveria ser a regra, é colocada como mecanismo 
de exceção. ―A Isenção das taxas de inscrição e de aquisição do Manual do Candidato é um 
benefício concedido a 200 candidatos pela UNIFESP que comprovarem insuficiência de recursos 
financeiros para o pagamento das mesmas‖ (UNIFESP, 2001, p. 3). 
16

 Esse critério permite a fixação, em cada carreira, de uma pontuação mínima, chamada nota de 
corte, tal que um candidato com uma pontuação inferior a ela não será chamado para a segunda fase 
ficando, automaticamente, excluído do Concurso Vestibular (FUVEST, 1999, p. 26). 
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de Graduação à época, pró-reitor de Graduação, professor Miguel Roberto Jorge, ―a 

avaliação preliminar foi positiva, a proporção de candidatos por vaga cresceu e não 

só participamos da democratização de acesso como temos condições 

potencialmente melhores no preenchimento de vagas‖ (UNIFESP, 2011, p. 3). Por 

outro lado, a seleção continua como porta de entrada à universidade. Além disso, 

alguns cursos não abriram mão de permanecer com o vestibular como complemento 

ao Sisu, estabelecendo um ―sistema de seleção misto‖, como é o caso da Medicina, 

Fonoaudiologia, Enfermagem, Ciências Biomédicas e Engenharia Química 

(UNIFESP, 2012). Esse tipo de decisão – que permanece até os dias de hoje nos 

cursos de Medicina e Engenharia Química – demonstra mais uma vez o esforço da 

universidade em manter a distinção entre alguns cursos e, consequentemente, 

manter a divisão hierárquica entre os alunos, em um movimento que é contrário à 

democratização. 

As notas de corte permaneceram, então, para esses cursos de seleção mista 

e, de acordo com a seção ―Vestibulares Anteriores‖, no site da Unifesp (2019b) e do 

acervo da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela 

seleção da Unifesp nos anos 1990, elas tiveram elevação se comparado do ano de 

1998 ao de 2016. Proporcionalmente com as notas máximas de cada forma de 

seleção nesses anos de recorte – vestibular e misto (Sisu e prova ―complementar‖) – 

o curso de Ciências Biomédicas, por exemplo, tinha uma nota de corte que equivalia 

a 60% da nota máxima possível no exame em 1998 e passou a ter uma elevação de 

quase 10% em 2016. O mesmo ocorreu com o curso de Medicina, de 72% no 

primeiro período para 87% no segundo. No entanto, esses aumentos nas notas são 

diluídos no sistema misto por juntar o desempenho no Enem e na avaliação 

adicional. Tal situação demonstra como a universidade, ao sofisticar seu mecanismo 

de seleção, acaba por reiterar a exclusão.  

 

UFABC 

Na UFABC, apesar dos princípios afirmados em seus documentos fundadores 

de perspectivas mais igualitárias sobre universidade e formação, a política de 

seleção para acesso por meio do vestibular vigorou tal como nas demais 

universidades. Ainda que desde a primeira seleção os candidatos já pudessem 
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contar com a nota obtida no Enem para compor sua classificação, a instituição optou 

pelo sistema de vestibular nas suas três primeiras seleções anuais, de 2006 a 2009 

(UFABC, 2009b).  

 

O Vestibular UFABC 2006 será feito por meio de provas que avaliem os 
conhecimentos comuns às diversas formas de educação do ensino médio, 
bem como a aptidão intelectual do candidato para o estudo superior. 
Destina-se o Vestibular aos cidadãos que houverem concluído, ou estejam 
prestes a concluir em 2006, curso de ensino médio ou equivalente, bem como 
aos portadores de diploma de curso superior oficial ou reconhecido, 
devidamente registrado. Os candidatos que preencham o requisito do item 
anterior, aprovados no Vestibular, serão selecionados, por meio de processo 
classificatório, e aproveitados para preencher as vagas fixadas, até o seu 
limite (UFABC, 2006b, p. 1, grifos nossos). 

Chama a atenção o termo ―aptidão intelectual‖, quer por naturalizar a ideia de 

que alguns seriam mais aptos que outros ao ensino superior, o que expressa um 

preconceito, quer por ser um marcador da diferença entre aqueles que serão 

escolhidos para o acesso, enfim, um balizador de exclusão. Além disso, mantém-se 

a lógica de classificação e mérito dos candidatos, comum no sistema de vestibular. 

No entanto, não foram encontrados registros sobre a prática do uso de ―notas de 

corte‖, nesse período. A partir de 2013, a universidade apresenta em seu site, na 

página  sobre ―Ingresso e Seleção‖ (UFABC, 2019b), informações geradas pelo Sisu 

a respeito do tema. Ali fica claro que as notas de corte são referências dadas pelo 

próprio Sisu, e não são um obstáculo a priori estabelecido pela universidade.  

O Sisu é adotado como sistema único de seleção da UFABC a partir de 2010, 

contando como prova somente o Enem. Porém, a instituição ao aderir à lógica das 

notas mínimas que o sistema de seleção do governo federal emprega, também não 

apresenta outro modelo para ingresso a seus cursos que não seja esse e, assim, 

acaba selecionando seus candidatos dentre aqueles que obtiveram melhores notas. 

Desse modo, ela publica a informação dividindo as categorias por ―ampla 

concorrência‖ e ―cotista‖ (UFABC, 2019b). Em 2013, primeiro ano registrado com 

esse sistema, o Bacharelado em Ciência e Tecnologia registrou uma nota mínima 

719 na ampla concorrência e 699 na categoria cotista; em 2016, elas subiram para 

738 e 705, respectivamente. Para o Bacharelado em Ciências e Humanidades, elas 

vão de 691 para 719 na ampla concorrência e de 681 para 694 para cotistas. A 

despeito das políticas de expansão de vagas e de cotas, esses aumentos nas notas 
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demonstram que, apesar de não haver ―notas de corte‖, há barreiras para o acesso 

frutos desse modelo de seleção.  

Estudos que comparam o desempenho dos estudantes na seleção com seu 

desempenho durante a vida acadêmica revelam que cotistas, apesar de encararem 

menores notas de corte, apresentam, de modo geral, pequena ou nenhuma 

diferença no coeficiente de rendimento que os demais alunos ao longo da graduação 

(BARROS, 2014; PEIXOTO et al., 2016; PAVÃO e CASTRO, 2017; BIEMBENGUT 

et al., 2018; VIEIRA et al., 2019). Assim, mesmo com dados favoráveis em relação 

ao desempenho acadêmico de estudantes egressos da rede pública de ensino 

médio – portanto com notas menores de entrada – na medida em que se avança 

para garantir o direito ao ensino superior mantém-se ainda uma estrutura de 

segregação por meio dos sistemas de ingresso na universidade.  

 

3.3.1 Cursos preparatórios  

Tanto na Unifesp como na UFABC, por meio de suas pró-reitorias de 

Extensão, há projetos de cursos preparatórios gratuitos para que os candidatos 

estejam mais aptos às seleções. Na Unifesp há iniciativas nos campi São Paulo, 

Baixada Santista, Diadema e Guarulhos.  

Os cursinhos comunitários são iniciativas organizadas por estudantes e 
servidores da Unifesp que visam auxiliar os egressos do ensino fundamental 
e médio a se prepararem para concursos de vestibulinho/vestibular de acesso 
às Escolas Técnicas Estaduais, Institutos Federais e Universidades 
(UNIFESP, 2019d). 

O projeto, portanto, não está voltado apenas para a seleção da Unifesp, mas 

também para outras instituições que têm a seleção por meio de provas.  

Mais concentrada no Enem, a ―Escola Preparatória da UFABC‖ nasce em 

2010 também por iniciativa dos estudantes da instituição, buscando a promoção do 

acesso das ―comunidades populares da região do ABC ao ensino superior de 

qualidade, oferecendo um cursinho gratuito preparatório para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) - utilizado na seleção de alunos para UFABC‖ (UFABC, 

2019e). Ao mesmo tempo em que a intenção é promover o acesso mais democrático 

ao ensino superior dando chances de preparação dos candidatos de baixa renda 
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para os exames de seleção, as iniciativas também acabam por legitimar esse tipo de 

política para o acesso.  

 
O estudo sobre o acesso dos meios populares ao ensino superior conduz, 
inevitavelmente, o pesquisador para questões centrais da problemática das 
desigualdades educacionais, entre outras, a seletividade no momento do 
acesso, com repercussões no ingresso tardio, na natureza do curso e, 
consequentemente, no valor diferencial do diploma obtido. As pesquisas 
sobre o prolongamento da escolarização nesses meios sociais vêm revelando 
formas precárias de inclusão no sistema de ensino e estas não se limitam aos 
níveis mais avançados de escolarização (ZAGO, 2008, p. 164). 

Dessa forma, tanto na Unifesp quanto na UFABC, os ―cursinhos populares‖ 

contribuem para aumentar as chances daqueles que não tiveram uma formação 

esperada para o bom desempenho nesses exames. Contraditoriamente, a Unifesp, 

ao implementar seu próprio sistema de cotas em 2005, alerta, em seu Relatório de 

auto avaliação institucional em 2006 sobre o baixo desempenho dos cotistas no 

processo de seleção, questionando também o projeto que viria a estabelecer a Lei 

de Cotas. Segundo a instituição, o novo perfil de estudante poderia colocar em risco 

o ―nível de qualidade acadêmica‖ da universidade. Mas também apresenta no 

mesmo documento o desempenho equivalente dos estudantes cotistas em relação 

aos não-cotistas ao longo da graduação. ―As notas que alunos de ambos os grupos 

apresentam perfis estatísticos muito semelhantes, no geral, o que permite dizer que 

a universidade manteve o nível acadêmico ao mesmo tempo que ganhou em 

diversidade‖ (UNIFESP, 2006, p. 60). Ou seja, o preconceito com os novos 

estudantes é latente e é a base para a resistência aos programas de acesso, uma 

vez que o desempenho acadêmico durante a graduação é praticamente o mesmo 

entre esses grupos. Então, ao apostar nesses mecanismos de seleção, mesmo com 

o fomento aos cursos preparatórios que o antecede, sob a égide do ―nível de 

qualidade‖, as universidades acabam por endossar o formato excludente de acesso, 

em um movimento contrário à sua democratização.  

 

3.4 Perfil dos estudantes 

Depois de analisar a trajetória de fundação da Unifesp e da UFABC, bem 

como os documentos que expressam seus princípios e políticas sobre o acesso e as 

diferentes perspectivas em relação ao mesmo movimento de expansão e anseio de 
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democratização do ensino superior pelos quais atravessaram, cabe apresentar e 

discutir o perfil dos estudantes. Com o intuito de saber se houve alterações nos 

quadros discentes dessas universidades, são analisadas as seguintes 

características: sexo de nascimento, cor da pele/etnia, média de idade, se egresso 

do ensino médio da rede pública ou privada, escolaridade dos pais (se formados no 

ensino superior) e a renda familiar. Além de retratarem possíveis modificações nos 

grupos que passam a acessar essas instituições, os aspectos aqui investigados 

foram aqueles que puderam ser encontrados em comum nos registros das duas 

universidades. Há desfalques, no entanto: na Unifesp, algumas questões não foram 

contempladas no levantamento do ano de 2006 ou, ao menos, não constam nas 

publicações da universidade. Essa falta de dados pode significar que o levantamento 

da universidade ainda era restrito, refletindo o modo como tratava o assunto ou, se 

foram coletados, talvez não tenham sido compilados, o que denotaria algum 

descuido da instituição em relação à pesquisa e divulgação do perfil de seus 

estudantes. A UFABC apresenta o mesmo problema no ano de 2016, em relação ao 

item sobre a escolaridade dos pais. Por meio da observação da sequência histórica 

de seus relatórios, observamos que a universidade parou de fazer essa pergunta ao 

ingressante. Tal mudança no tipo de questão proposta demonstra que o tema deixou 

de ser considerado relevante para a instituição. De outra parte, outros temas mais 

voltados aos serviços prestados pela instituição (a qualidade do restaurante, por 

exemplo) e à rotina universitária passaram a ser perguntados.  

Os anos de referência, respectivamente 2006, 2011 e 2016, foram escolhidos 

por constituírem-se em marcos das políticas de expansão pelo REUNI (2006) - 

quando se iniciam tanto a expansão na Unifesp como as atividades da UFABC – 

passando por sua consolidação (2011), e pela Lei de Cotas que, embora tenha sido 

promulgada em 2012, foi implementada definitivamente apenas em 2016. Salienta-

se que não há registros disponíveis, no entanto, sobre o perfil dos estudantes nos 

primeiros anos de fundação da Unifesp. Se tais levantamentos não foram feitos à 

época, corrobora-se a hipótese de que a universidade considerou-se como 

instituição voltada àqueles que historicamente frequentam o ensino superior no país 

e que, portanto, não eram necessários registros de dados sobre o perfil dos 

estudantes. No sentido oposto, a UFABC levanta e publica essas informações desde 
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seu primeiro ano de funcionamento, mesmo porque a universidade parte de outro 

conceito de formação e implementa políticas de cotas para o acesso desde então.  

Outro ponto importante a se destacar é a realidade multicampi da Unifesp: por 

se tratar de áreas do conhecimento, estruturas administrativas e realidades locais 

bem distintas, é provável que a totalidade dos números da universidade não retrate 

suas especificidades em cada campus; o que indica um dos limites da análise a 

seguir, afinal, haveria mais nuances entre os perfis dos estudantes da Unifesp a 

serem considerados e neste trabalho nos ateremos apenas aos números totais.   

Prosseguindo com as informações para as análises a seguir, vale destacar 

que estas foram extraídas dos documentos disponibilizados nos sites das 

universidades, quais sejam: ―Graduação em números‖ (UNIFESP, 2019a), 

―Vestibulares Anteriores‖ (2019e), ―Perfil Discente de Graduação‖ (UFABC, 2019d), 

―UFABC em Números‖ (UFABC, 2019b), ―Ingressos Anteriores‖ (UFABC, 2019c). 

Assim, a Tabela 1 apresenta o sexo de nascimento dos ingressantes nos anos de 

referência.  

Tabela 1 – Sexo de nascimento 

 Unifesp UFABC 

Ano 2006 2011 2016 2006 2011 2016 

Feminino 
327 

68% 

1693 

54% 

1766 

56% 

438 

30% 

482 

33% 

705 

36% 

Masculino 
148 

32% 

1158 

46% 

1381 

44% 

1024 

70% 

1020 

67% 

1255 

64% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 

Tanto os dados da Unifesp quanto os da UFABC revelam que não houve 

alteração significativa na relação entre os estudantes do sexo feminino e do 

masculino, apesar do aumento na quantidade de ingressantes. Há um maior 

equilíbrio entre os sexos depois da expansão da Unifesp e a tendência de um leve 

aumento percentual das estudantes do sexo feminino na UFABC. O que chama a 

atenção, entretanto, é que enquanto a primeira possui um perfil majoritariamente 

feminino, a segunda nasce e permanece com a predominância de estudantes do 

sexo masculino. Essa questão pode estar relacionada com a natureza dos cursos 

oferecidos e seus estigmas em relação às carreiras tidas como mais masculinas ou 
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mais femininas (QUEIROS, 2000; GUEDES, 2008; ÁVILA e PORTES, 2012; 

PEREIRA e FAVARO, 2013; BARRETO, 2014). Mas os dados mostram que mesmo 

com a entrada de mais estudantes e a oferta de outros títulos, essa lógica não se 

alterou. Sob a perspectiva da democratização, o que se espera é que as instituições 

ou carreiras passem a ter como estudantes pessoas de ambos os sexos de 

nascimento em igual proporção. Sabemos, no entanto, que uma alteração na 

concepção de que haveriam carreiras atreladas aos gêneros depende de uma 

transformação social mais ampla, para além das universidades.  

Não se alterou também a média de idade entre os ingressantes, como mostra 

a Tabela 2: 

Tabela 2 – Idade dos ingressantes 

 Unifesp UFABC 

Ano 2006 2011 2016 2006 2011 2016 

Média - 21,3 21 21 22,2 21,8 

Desvio padrão - 1,5 1,9 1,9 1,7 1,6 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 

Nota-se a manutenção da faixa etária nas duas universidades, mesmo com 

pequenas variações nas medias. Apesar da oferta de mais cursos no período 

noturno, facilitando o acesso para a classe trabalhadora, a estabilidade das médias 

da idade do ingressante pode estar atrelada, como hipótese, ainda à novidade em 

termos do tempo de oferta desses cursos. Novamente, sob a perspectiva da 

democratização, seria esperada uma ampliação da faixa etária dos estudantes, o 

que se refletiria mais claramente em um aumento no desvio padrão dessas médias. 

Uma hipótese para a manutenção da média de idade permanecer ainda entre os 

jovens é a de que haveria uma demanda reprimida de vagas para os jovens 

egressos do ensino médio que, com a ampliação decorrente do Reuni e da Lei de 

cotas, ainda contempla essa população. O desempenho desses jovens no Enem, 

provavelmente, é superior àqueles que terminaram a educação básica há mais 

tempo, o que os colocaria em vantagem no acesso às universidades. 

Na Tabela 3, que apresenta os dados sobre como os estudantes se declaram em 

relação à cor da pele ou etnia, também é possível observar uma tendência de 

manutenção.  
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Tabela 3 – Cor da pele/etnia 

 Unifesp UFABC 

Ano 2006 2011 2016 2006 2011 2016 

Branca 344 891 1860 1019 973 1195 

Preta ou 
Parda 

44 220 1000 285 402 609 

Indígena 2 12 3 4 0 7 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 

Porém, apesar do maior número de ingressantes que se declaram da cor da 

pele/etnia branca ao longo da série histórica, há um gradativo aumento do número 

daqueles que se declaram a cor da pele/etnia preta ou parda. Na Unifesp, a 

proporção entre eles era, em 2006 (quando se tinha apenas começado a expansão 

e, provavelmente a instituição resguardava suas características gerais dos anos 

anteriores desde sua fundação), a cada 8 estudantes da cor da pele/etnia branca, 

havia 1 da cor da pele/etnia preta ou parda, caiu para 4 por 1 em 2011 (com a 

expansão) e caiu para 2 estudantes da cor da pele/etnia branca para cada 1 da cor 

da pele/etnia preta ou parda em 2016 (depois da Lei de Cotas). Ou seja, os 

movimentos de ampliação do acesso tiveram importante impacto nesses números 

na Unifesp, contribuindo para sua abertura em relação aos grupos que não 

acessavam a universidade anteriormente. Na UFABC, que já estabelece políticas de 

cotas desde seu primeiro ano, a proporção começa 3 para 1 em 2006 e permanece 

2 para 1 nos períodos seguintes. De modo geral, apesar de as universidades serem 

predominantemente frequentadas por alunos que se declaram da cor da pele/etnia 

branca, no período aqui estudado, pode-se considerar que houve avanço em relação 

à inclusão nesse sentido e, assim, um acesso mais democrático a elas tendo em 

vista que, no Brasil, em 2016, aproximadamente 58% da população em idade entre 

18 e 24 anos se declarava negra (categoria que inclui ―pretos e pardos‖) (IBGE, 

2016).  

O próximo item pesquisado refere-se à escolaridade pregressa dos 

ingressantes; se são egressos da rede pública ou privada de ensino médio. Na 

Tabela 4 estão sintetizados também nas duas categorias aqueles que passaram 
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maior parte em uma ou em outra rede ou aqueles que passaram pela rede privada 

mesmo com bolsas de estudos.  

Tabela 4 – Egresso do Ensino Médio 

 Unifesp UFABC 

Ano 2006 2011 2016 2006 2011 2016 

Rede 
Pública 

- 998 1571 740 813 1090 

Rede 
Privada 

- 1853 1190 723 739 870 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 

Essa informação é importante ao traçar o perfil discente, pois retrata as 

condições de formação escolar com que o estudante lidou para chegar à 

universidade, mesmo levando-se em conta a diversidade de instituições tanto na 

rede pública quanto na rede privada. E, nesses termos, houve um avanço 

significativo tanto na Unifesp quanto na UFABC. Na primeira, após a implementação 

da Lei de Cotas, os números se invertem mostrando que a maioria dos estudantes 

passa a ser dos egressos do ensino médio da rede pública. Já na segunda, os 

números se equilibravam em 2006 e passaram a se distanciar e evidenciar uma 

maioria de oriundos da rede pública em 2016. Assim, entende-se que a Lei de Cotas 

foi, de fato, importante para democratização, com a alteração no perfil dos 

estudantes, possibilitando que aqueles que saem do ensino médio público tenham 

mais oportunidades de ingressar no ensino público na educação superior. 

A Tabela 5 apresenta os dados relativos ao maior grau de escolaridade de um 

dos pais.  

Tabela 5 – Escolaridade dos Pais 

 Unifesp UFABC 

Ano 2006 2011 2016 2006 2011 2016 

Pai e/ou mãe 
com ensino 

superior 
- 

1022 

38% 

1345 

49% 

552 

39% 

575 

40% 
- 

Pai e/ou mãe 
sem ensino 

superior 
- 

1718 

62% 

1419 

51% 

883 

61% 

886 

60% 
- 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 
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Na Unifesp, o marco importante (apesar de não haver dados de anos 

anteriores) é a consolidação da expansão, a partir de 2011, quando há uma 

distância entre as variáveis analisadas. Embora fosse esperado um aumento no 

número de alunos cujos pais não frequentaram o ensino superior, os dados da 

Unifesp mostram que, ao contrário, com o passar dos anos os ingressantes vêm de 

famílias que já possuem ensino superior. Uma hipótese para esse aumento pode 

estar relacionada com a migração da classe média das escolas privadas para as 

públicas em decorrência da crise econômica e mesmo da própria Lei de Cotas, o 

que permitiria que as novas gerações pudessem manter na tradição de frequentar a 

universidade mesmo sem ter cursado a educação básica em escolas privadas. Já na 

UFABC, há uma tendência de estabilidade entre esses números com o passar dos 

anos, mesmo não constando registro de 2016. Naquela universidade, 

diferentemente da Unifesp, a maioria dos estudantes faz parte da primeira geração a 

frequentar esse nível de ensino. Ao tratar da formação dos pais, essas pesquisas 

parecem estar voltadas à ideia de ―capital cultural‖ (BOURDIEU e CHAMPAGNE, 2011) 

transmitido às gerações, assim assume-se a tendência de que haverá maior 

estímulo ao estudante para se formar no ensino superior se o pai e/ou a mãe forem 

diplomados nesse nível de ensino.  

Por fim, os Quadros 1 e 2 trazem os dados sobre a renda familiar bruta dos 

ingressantes de cada universidade. Apesar de reconhecer que a renda familiar per 

capita é mais precisa nesse tipo de análise, o dado da renda bruta foi o 

disponibilizado de forma comum pelas universidades. Analisa-se aqui, assim, o 

quanto cada família possui de renda mensal, traçando as diferenças econômicas 

disponíveis nas realidades dos ingressantes. 
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Quadro 1 – Renda familiar bruta em porcentagem dos ingressantes da Unifesp 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 

Apesar de não haver dados de 2006, é possível notar que o período da 

consolidação da Lei de Cotas (2012 a 2016) foi importante para que o grupo de 

menor poder econômico pudesse se tornar a maioria dos ingressantes da Unifesp. 

Esse, portanto, é um marco importante na história da democratização da 

universidade, uma vez que ela foi iniciada sob a lógica da tradição do ensino 

superior voltado apenas às camadas sociais mais altas, mas, com os programas de 

ampliação do acesso, passou a receber os grupos excluídos anteriormente. 

O Quadro 2 mostra a evolução da renda nas famílias dos ingressantes da 

UFABC. 

Quadro 2 – Renda familiar bruta em porcentagem dos ingressantes da UFABC 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 
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Já o caso da UFABC revela uma progressão do grupo de famílias com renda 

bruta entre 1 a 5 salários mínimos em detrimento do grupo de famílias com renda 

acima de 5 salários mínimos pois, ao longo do período pesquisado, a universidade já 

tinha estabelecido um programa de cotas semelhante ao da lei federal de 2012. 

Diferentemente da Unifesp, o número de alunos com renda acima de 5 salários 

mínimos, mesmo em 2016, é ainda maior do que o dos alunos com menor renda, o 

que indica que embora sejam oriundos da escola pública na educação básica, os 

ingressantes da UFABC, mesmo após a Lei de Cotas, vêm de famílias com 

rendimento mensal característico da classe média. 

Apesar de expressivamente menor, o número de estudantes vindos de família 

com renda de até 1 salário mínimo aumentou nas duas universidades com a Lei de 

Cotas (2016), bem como aqueles de renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. Esse 

dado possui sua relevância por mostrar que houve mais acesso aos discentes de 

famílias mais pobres, mudando a realidade dessas instituições. Assim, não só o 

acesso, mas os programas de permanência também passam a ser uma questão 

para a efetivação desses estudantes. Ao mesmo tempo, essas informações também 

mostram uma tendência de ruptura – embora ainda muito lenta – com a tradição de 

acesso ao ensino superior público apenas para as classes média e alta. 

A concretude dos impactos das medidas tomadas por meio do REUNI e da 

Lei de Cotas revelam uma certa mudança no público ingressante nas universidades 

analisadas. Revelam, dessa forma, o avanço da ampliação do acesso e, por 

contemplar novos grupos dentro dessas instituições, um avanço na democratização 

desses espaços. Porém, a grande presença de pais com ensino superior e famílias 

com renda bruta acima de 5 salários mínimos em ambas as universidades 

demonstram que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ao mesmo tempo, é 

preciso levar em conta que essas duas políticas públicas de expansão do acesso 

carregam em si contradições em relação à democratização do ensino superior, 

principalmente no que tange os interesses da lógica de produção e exploração como 

mecanismo de atendimento às demandas contemporâneas da sociedade 

administrada.  
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4. LIMITES, AVANÇOS E CONTRADIÇÕES DA DEMOCRATIZAÇÃO DO 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL  

 

 A partir dos tensionamentos sobre os conceitos de democratização e 

massificação, com reflexões sobre a questão do acesso à educação como direito, 

com a análise sobre a expansão da educação superior como conquista social de um 

lado e plano mercadológico de outro e a materialização desse processo no Brasil, 

observado com mais detalhes nos casos da Unifesp e da UFABC, este capítulo tenta 

responder a pergunta central que orientou esta dissertação: afinal, houve 

democratização do acesso ao ensino superior público no país durante o período 

analisado?  

 Como ponto de partida dessa empreitada, toma-se a ―Classificação em 

Educação Superior de Elite, de Massa e Universal‖ apresentada à Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por Martin Trow17, e admitido 

como instrumento balizador pela instituição desde então. Tal classificação é 

norteadora desta análise, uma vez que se apresenta com frequência nos 

documentos dos órgãos multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional, UNESCO etc.) sobre o assunto (VITALE, 2006; SILVA, 2005; 

PEREIRA, 2009; LIMA, 2011) ou mesmo nas bases da Declaração de Bolonha 

(LIMA, AZEVEDO e CATANI, 2008), e também nas justificativas de algumas 

políticas de educação superior no Brasil (PRATES, 2007; FRIGOTTO, 2011) ou 

mesmo em documentos de universidades como as analisadas neste trabalho. Essa 

classificação, a partir da segunda metade do século 20, dá pistas sobre as intenções 

do sistema capitalista globalizado em relação à educação superior, cooptando-a 

ainda mais à lógica da produção, seja como qualificação técnica em massa da mão 

de obra, seja pela geração de conhecimento fragmentado em detrimento da 

formação e de tecnologias voltados ao desenvolvimento e modernização do 

mercado e da exploração.  

 

 

                                                
17

 O documento foi revisitado por John Brennan (2004), que reorganizou a classificação de forma 
mais sistematizada, e também pelo próprio Martin Trow, em 2007.  
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Este vocacionalismo se presenta así como un nuevo universalismo y la 
empresa - considerada el modelo ―ideal‖ de organización universitária - 
aparece como el modelo organizacional para estructurar prácticas, valores y 
rutinas que corporiza esta nueva universalidad. La empresa no sólo orienta 
los processos de formación e investigación sino que reemplaza la tradicional 
concepción de la universidad como espacio público y lugar de reflexión y 
controversia entre muchas identidades (CHIROLEU, 2011, p. 647)18.  

Mas essa lógica não é a única responsável, uma vez que a materialidade 

histórica do esvaziamento de sentido ou, segundo Marcuse (1982), o conceito 

operacional de educação superior, não foi construído só pelas mãos dos interesses 

do capital, mas também por meio das lutas sociais que pressionaram no sentido da 

ampliação do acesso ao ensino superior, que passa a ser mais uma pauta na 

agenda dos direitos humanos na arena política.  

 

These differences in access to higher education, which were not reduced but 
rather increased during the early stages of expansion, become a sharp 
political issue within the context of the democratic and egalitarian values that 
are increasingly strong in Western European countries, and these values 
created strong pressures for reducing these differences in group rates of 
enrollment. In many countries governments introduced policies of ―affirmative 
action‖ designed to increase the proportions of students from lower income 
strata. The more important access to higher education becomes for the life 
chances of large number of students, the stronger these pressures become 
(TROW, p. 246, 2007)19. 

 Voltada, e cada vez mais restrita, à formação profissional, a educação 

superior é vista, mesmo nas pautas das lutas sociais, como um meio de se alcançar 

uma outra realidade social ainda que baseada na exploração da mão de obra que, 

com o ensino superior, passaria a ser mais ―qualificada‖. Assim, a classificação de 

Trow (2007) leva em conta aspectos da educação superior que correspondam aos 

anseios sociais, políticos e, sobretudo, econômicos sob a lógica do consumo e da 

                                                
18

 Esse vocacionalismo é apresentado como um novo universalismo e a empresa - considerada o 
modelo "ideal" de organização universitária - aparece como o modelo organizacional para estruturar 
práticas, valores e rotinas que incorporam essa nova universalidade. A empresa não apenas orienta 
os processos de treinamento e pesquisa, mas também substitui a concepção tradicional da 
universidade como espaço público e local de reflexão e controvérsia entre muitas outras identidades. 
(Tradução nossa) 
19

 Essas diferenças no acesso ao ensino superior, que não foram reduzidas, mas aumentadas 
durante os estágios iniciais da expansão, tornam-se uma questão política acentuada no contexto dos 
valores democráticos e igualitários que são cada vez mais fortes nos países da Europa Ocidental, e 
esses valores criaram fortes pressões para reduzir essas diferenças nas taxas de inscrição de 
grupos. Em muitos países, os governos introduziram políticas de ―ação afirmativa‖ destinadas a 
aumentar as proporções de estudantes de baixa renda. Quanto mais importante o acesso ao ensino 
superior se torna como meio de ascensão social de um grande número de estudantes, mais fortes 
essas pressões se tornam. (Tradução nossa) 
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produção e, dessa forma, contrária à formação no seu sentido mais amplo, que 

objetive ao pensamento crítico e à autonomia do indivíduo.   

 

Innumerables trabajadores, pequeños empleados y otros grupos pudieran no 
caer aún dentro de las categorías de la pseudocultura, debido no en pequena 
medida de la conciencia de clase que siempre sigue viva aunque se vaya 
debilitando. Pero estas categorías resultan tan poderosas desde la vertiente 
de la producción, su estabelecimiento sintoniza tanto com los intereses 
determinantes, marcan tanto las formas de manifestación cultural 
omnipresentes, que se les assegura representación, aunque ésta no haya 
que confirmarla estadísticamente. Sin embargo, si como antítesis a la 
pseudocultura socializada na funciona mejor que el concepto tradicional de 
educación, que se halla él mismo expuesto a la crítica, ello expressa la 
penuria de uma situación que no dispone de mejor critério que ese 
cuestionable, ya que echó a perder su posibilidad (ADORNO, 2004, p. 95)20. 

Portanto, mesmo as pressões sociais expressas nas lutas dos movimentos 

para a democratização da educação superior tendem a convergir com os interesses 

dominantes pela manutenção ou até avanço do pensamento fragmentado, 

heterônomo, restrito de possibilidades, daquilo que Adorno (2004) denomina de 

pseudoformação.  

 

[La formación] se há convertido em pseudocultura socializada, em la 
omnipresencia del espíritu alienado. Respecto a génesis y sentido, no 
precede a la educación, sino que la sigue. Todo en ello se encuentra atrpado 
por las malas de la socialización, nada es ya naturaliza sin formar; su rudeza, 
sin embargo, la vieja falsedad, se matiene viva tenazmente y se reproduce de 
forma ampliada. Contenido de uma conciencia ajena a la autodeterminación, 
se aferra sin condiciones a elementos culturales aprobados. Pero bajo su guia 

éstos tienden, como descompuestos, hacia lo bárbaro (ADORNO, 2004, p. 
87)21. 

                                                
20

 Inúmeros trabalhadores, pequenos funcionários e outros grupos puderam não cair nas malhas de 
pseudocultura, devido em grande parte à consciência de classe que está sempre viva, mesmo que 
debilitada. Mas elas são tão poderosas a partir da produção, que estão sintonizadas com os 
interesses determinantes que marcam as formas de manifestação cultural contemporâneas, que sua 
representação se impõe, embora isso não precise ser confirmado estatisticamente. No entanto, como 
uma antítese da pseudocultura socializada, o conceito tradicional de educação ainda funciona melhor, 
mesmo que exposto a críticas, expressando a dificuldade de uma situação que não possui critérios 
melhores que o questionável, pois descuidou de suas possibilidades (Tradução nossa).  
21 [A formação] converteu-se em pseudocultura socializada, na onipresença do espírito alienado. Em 
relação à gênese e ao significado, ela não precede a cultura, mas a sucede. Tudo é pego pelo mal da 
socialização, nada fica intocado na natureza; sua rusticidade, no entanto, a antiga falsidade, 
permanece teimosamente viva e se reproduz de maneira ampliada. O conteúdo de uma consciência 
que renuncia à autodeterminação se apega incondicionalmente a elementos culturais aprovados. 
Mas, sob sua orientação, eles tendem, como se decompostos, à barbárie. (Tradução nossa) 
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Assim sendo, a educação é encarada como mercadoria na pseudocultura da 

sociedade industrial e tende a se legitimar como meio de consumo, quando vai se 

tornando um acúmulo de conhecimentos dispersos sem outra finalidade que não, no 

seu limite, o da manutenção da dominação do homem pelo homem e o 

distanciamento da possibilidade emancipatória do indivíduo.  

 

4.1 Classificação Internacional da Educação Superior 

Para classificar a educação superior em determinado país, leva-se em conta, 

nessa lógica, além das categorias institucionais, a porcentagem da população na 

faixa etária esperada (18 a 24 anos) para frequentar ensino superior: até 15% é tida 

como elitizada, de 16 a 50% como de massa e mais de 50% como universal (TROW, 

2007). Leva-se em conta também o quadro geral desse país em relação ao ensino 

superior, o que significa dizer que são abarcadas todas as instituições, públicas e 

privadas. Para o presente trabalho, limita-se ao setor público como alvo das 

análises, uma vez que o setor privado, por exigir algum tipo de pagamento, é, já de 

saída, excludente e não pode ser considerado nas ponderações sobre a 

democratização do acesso. Outro ponto relevante é a denominação escolhida nessa 

classificação para designar o amplo acesso à educação superior: ―universal‖. Assim, 

o acesso está compreendido, nessa lógica adotada pela OCDE e tantos outros 

organismos internacionais, sob a ótica quantitativa. Isso sinaliza mais uma vez que o 

interesse na expansão e abertura do ensino superior está voltado à formação em 

grande escala da mão de obra, ou seja, que não se trata de uma conquista ou 

ampliação de um direito, mas como uma estratégia de manutenção do sistema 

hegemônico vigente.  

Nesse cenário, a classificação internacional da educação superior, seguida 

como parâmetro do capital global para o setor, estabelece suas métricas também 

em torno da segmentação, dessa educação parcelada, a partir de categorias 

(TROW, 2007) padronizadas, desconsiderando as características locais e 

formatando a oferta do ensino superior a único modelo esperado, escancarando a 

restrição de finalidades das instituições da educação superior. Segue-se, assim, a 

abordagem das categorias que são visadas nessa classificação internacional.  
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―Características institucionais‖ é a categoria que verifica a composição 

estrutural da instituição de ensino superior. Quando elitizadas, elas tendem a ser 

menores, com limites e padrões bem claros e estabelecidos em relação às áreas do 

conhecimento, como bandeiras de identificação (op. cit.). No processo de 

massificação, a tendência é de maior diversificação de áreas, padrões menos 

definidos, amplos espaços físicos e políticos de integração - ―Cities of intellect‖ (op. 

cit., p. 256) – o que é notável, no caso brasileiro, com a ampliação por meio do 

Reuni. Com o acesso universal, a tendência é que a diversidade seja ainda maior, 

tanto de áreas do conhecimento quanto de públicos, sem limitações de padrões, 

com muita flexibilidade de horários e de grade curricular e, assim, com pouca 

presença dos estudantes ao mesmo tempo nos espaços físicos (op. cit.). Dessa 

forma, é possível perceber que na medida em que as instituições se abrem e 

ampliam o acesso contribuindo para mais inclusão e diversidade de públicos, elas 

tendem, dentro dessa visão de formação fragmentada, a não promover a integração 

e convívio entre eles, reverberando uma possível falsa pluralidade.  

O ―currículo e formas de instrução‖ como categoria analisa o tema com foco 

mais na concepção e conhecimentos acadêmicos que profissionais, passa pela 

massificação com maior fragmentação do conhecimento, especializações e grades 

flexíveis, até a característica do ensino universal sem uma estrutura curricular 

definida, mas voltada para o sistema tecnológico ao limite em que ―distinctions 

between learning and life break down22‖ (op. cit, p. 254) – ou seja, o que por um lado 

pode ser uma brecha para uma educação voltada à formação mais ampla, na 

sociedade administrada, tende a ser reduzida à capacitação e a vida reduzida ao 

trabalho anacrônico (MARCUSE, 1982). 

 Outra categoria trabalhada na classificação é a ―carreira do estudante‖, 

determinada por seu acompanhamento desde o ensino básico, passando pela 

orientação vocacional no ensino médio e monitoria durante o ensino superior, 

quando voltada à elite. Na fase em que se amplia o acesso, segundo Trow (2007), 

as instituições tendem a não acompanhar mais tanto os estudantes, apenas se 

dispõem a ensinar. Com a massificação do ensino superior a tendência é de uma 

entrada mais tardia e de uma elevação nos índices de evasão (op. cit.). Assim, na 

universalização do acesso, em termos de idade a entrada continua sendo tardia, as 
                                                
22 Acabam as distinções entre formação e vivência. (Tradução nossa).  
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fronteiras da educação formal já não são tão rígidas, portanto o ensino superior já 

não carrega mais tanto o peso necessário na formação, e o tempo de formação e 

trabalho tendem a ser concomitante, o que já pode ser observado nas ofertas de 

cursos noturnos ou com flexibilidade de horários e currículos que atendam à classe 

trabalhadora, como uma tendência a partir da implementação do Reuni23 no Brasil.  

Na categoria ―lócus de poder e de tomada de decisão‖, a classificação leva 

em conta a centralidade e restrição bem definida em termos de direção e gerência 

das instituições de ensino superior, quanto mais coesa e fechada, mais se 

caracteriza como de elite. O poder e as decisões vão se abrindo e sendo partilhadas 

conforme mais pessoas e diferentes públicos participam das instituições, passando 

por comissões e conselhos, até que em último estágio de abertura, não serem tão 

mais reconhecidos os ―special privileges and immunities of academe24‖ (TROW, 

2007, p. 257). Isso também se reflete na categoria ―governança interna‖, que vai 

desde a restrição à professores catedráticos nas concepção das regras 

institucionais, passando por professores com menos experiência e formação 

acadêmica e com a presença de técnicos, até as regulamentações vindas de 

especialistas e com a participação de órgãos e grupos externos à instituição.  

Uma outra categoria, a de ―formas de administração acadêmica‖, também 

dialoga com as duas supracitadas. Ela aborda a figura da autoridade máxima e/ou 

do gestor, que, segundo Trow (2007), parte do acadêmico de carreira, mas amador 

em termos administrativos, eleito ou nomeado, nas instituições mais elitizadas – e 

que ainda pode ser observado na realidade brasileira25 – para administradores com 

experiência acadêmica e burocrática, chegando ao especialista com formação 

baseada em técnicas padronizadas, no momento do ensino superior universalizado. 

A gestão das instituições de ensino superior aos poucos se padroniza a tendências 

empresariais (op. cit.), assim, atenta-se para o fato de haver tanto interesse em 

                                                
23

 As duas primeiras diretrizes do programa especificam essa demanda: ―I - redução das taxas de 
evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente no período 
noturno; II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e 
sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento 
de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação 
superior‖. (BRASIL, 2007, p. 02) 
24

 Privilégios especiais e imunidades da academia. (Tradução nossa) 
25

 O Decreto federal nº 6.264/2007 determina que ―somente poderão compor as listas tríplices (dos 
dirigentes de instituições federais de ensino superior) docentes integrantes da Carreira de Magistério 
Superior‖ (BRASIL, 2007) 
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categorizar e medir aspectos que englobem a condução da educação superior, 

cooptando-as à lógica de mercado.  

Outras quatro categorias restantes – ―padrões acadêmicos‖, ―funções da 

educação superior‖, ―acesso e seleção‖, ―percepção sobre o acesso‖ - são 

abordadas, a seguir, com mais detalhamentos por se entender que elas dialogam 

mais diretamente com a questão central deste trabalho, contribuindo, assim, com a 

reflexão sobre o tema da democratização e do acesso na educação superior, dando 

subsídios para a abordagem dos processos pelos quais atravessaram as 

universidades aqui observadas: a Unifesp e a UFABC. 

 

4.2 Padrões Acadêmicos 

Assim sendo, os ―padrões acadêmicos‖ nessa classificação estão voltados 

aos perfis das instituições de ensino superior. Segundo a classificação, a educação 

elitizada corresponde de modo geral a instituições reconhecidas socialmente, com 

suas áreas de conhecimento específicas e com alta restrição ao acesso. Pode-se 

observar tal elemento na história da Unifesp (2019c), por meio da Escola Paulista de 

Medicina (EPM) ainda um tempo depois de sua federalização. Além da 

especialidade e reconhecimento na área da saúde, a instituição apresentou, por 

muito tempo, barreiras para o acesso, resguardando os privilégios dos poucos (em 

termos populacionais) que lá se formavam. Até 2016, mesmo com a expansão física 

e de áreas do conhecimento, além da adoção do Sisu como mecanismo de seleção, 

por meio do desempenho no Enem, a Unifesp continuou com barreiras maiores 

expressas pelo sistema de ―seleção mista‖ (UNIFESP, 2019d) para cursos 

privilegiados, de carreiras de maior status, como foi o caso da medicina, 

enfermagem e engenharia química (UNIFESP, 2019d) 

Já a transição para uma educação de massa passa a contemplar instituições 

mais amplas, menos especializadas e com características que se assemelham a 

grandes empresas ou uma rede delas. Essa marca fica evidente na expansão da 

Unifesp e mesmo na criação da UFABC. Ambas apresentam estruturas multicampi, 

com várias esferas administrativas, abraçando várias áreas do conhecimento. No 

caso da Unifesp (2019c), o número de campi, a variação de municípios em que 
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estes se localizam bem como a realidade e a ―vocação‖ de cada um deles (saúde, 

tecnologia, humanidades, etc.) torna a identidade da instituição difusa, pois parecem 

haver várias instituições e realidades dentro da mesma instituição. Por um lado, se 

tal configuração amplia o acesso ao ensino superior levando a estrutura da 

instituição pública federal para regiões onde antes não havia tal oferta, por outro, é 

muito provável que o conceito de universidade como unidade se perca e cada 

campus volte-se a si, deixando de oferecer o convívio entre todas as áreas e 

comunidades da universidade, o que representa uma perda em termos de uma 

formação que não se foca apenas na instrumentalização profissional. Além disso, o 

estudo de Costa (2015) mostra que, no caso da Unifesp, a expansão no acesso foi 

numérica, mas sem equiparação dos campi e cursos. Essa ―democratização 

uniforme‖ (op. cit.) foi também segregativa, segundo a autora, principalmente em 

relação à escolha da localidade e da oferta de cursos do campus Guarulhos, que foi 

instalado numa região periférica, isolada dos serviços de transporte, e com foco na 

área de humanidades com cursos de pouco status.   

Já os ―padrões acadêmicos‖ universalizados têm como principal aspecto uma 

continuidade da formação que ―agregue valor‖ (TROW, 2007, p. 258) ao ensino 

básico, quase que como uma continuação deste. A conclusão do curso superior 

nesse estágio, segundo a classificação, tende a perder seu valor e as instituições a 

já não buscarem mais atender ao conceito de formação universitária, mas uma 

formação técnica contínua, com cursos de menor duração e maior objetividade. Ou 

seja, ao que parece, o sentido dado pela classificação internacional da educação 

superior aponta um descompasso entre a democratização do acesso e a formação, 

já que quanto mais o sistema educacional se amplia e consegue receber mais 

estudantes, mais ele contempla a formação restrita à capacitação profissional.  

 

É necessário compreender esses elementos de mudança em educação como 
mecanismos que são não somente constituintes da produção e reprodução 
social, em que interesses privados prevalecem sobre interesses públicos, 
mas também como mecanismos que negam a formação emancipatória e 
definem um modelo de homem a ser formado para a adaptação social 
vinculada à lógica produtivista. Portanto, é primordial realizar uma análise 
crítica da ideia de formação humana que vigora nos modelos e planos de 
educação que decorrem dos processos reformistas voltadas para a formação 
do homem consumidor e da sociedade de massas (BELO, 2011, p. 27).  
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Assim, a potencialidade da subjetividade da educação, vai sendo mais ainda 

deixada a esmo nas políticas de ampliação do acesso, na medida em que a 

formação vai se restringindo e se fechando em objetividades técnicas, apesar de 

haver mais acesso à educação, há mais escassez nela enquanto formação humana.  

 

4.3 Funções da Educação Superior 

Essa constatação pode ser observada quando as ―funções da educação 

superior‖, outra categoria da classificação, evidenciam que o objetivo da formação 

segue a lógica hegemônica da produção e exploração em relação à expansão do 

acesso. De acordo com a classificação, o ensino de elite volta-se para a classe 

dominante, preparando-a para ocupar funções em alto escalão de governos e 

empresas, o que requer uma formação mais ampla e com o prestígio a certas 

carreiras profissionais em detrimento de outras. Essa determinação corrobora a 

visão de Adorno (2004) sobre a pseudoformação que, mesmo na educação da elite 

burguesa, se engendra na lógica da indústria cultural e se torna mercadoria, algo 

externo aos indivíduos e mero produto a ser consumido. É possível observar essas 

características em alguns cursos da Unifesp, não só pelo restrito acesso – como 

demonstrado na seleção mista (UNIFESP, 2019e) - mas também pelo destaque que 

algumas carreiras, em detrimento das outras, justificariam as barreiras de entrada 

para o seu acesso. Deste modo, ao mesmo tempo em que se observa – ao menos 

em algumas carreiras – uma preocupação maior com uma formação um pouco 

menos técnica (UNIFESP, 2019b), também se observa justamente nelas maior 

restrição para o acesso.  

Outro aspecto da ―preparação da elite‖ permanece de certa forma na 

educação em massa, uma vez que com a expansão o ensino superior passa a ter o 

objetivo de fornecer com mão de obra especializada ―preparation for broader range 

of technical and economic elite roles26‖ (TROW, 2007, p. 253). Na medida em que se 

expande o acesso à educação superior, a formação tende a se segmentar ainda 

mais, se voltar para uma especificidade profissional e continuar reproduzindo a 

desigualdade com a composição de um grupo que o autor chama de ―elite técnica‖, 

                                                
26

 Os estratos principais de todas as organizações técnicas e econômicas da sociedade. (Tradução 
nossa). 
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o que ocorre tanto na maior parte das formações oferecidas pela Unifesp (2019b), 

quanto na maior parte dos cursos específicos que prosseguem pós-bacharelados na 

formação da UFABC (2006a). Para Marcuse (1982), a sociedade já vem 

caminhando nesses passos, a se realizar no pensamento tecnológico que não seria 

restrito a uma ou outra classe social, mas que se torna marca de nosso tempo 

histórico. 

  

No ambiente tecnológico, a cultura, a política e a economia se fundem num 
sistema onipresente que engolfa ou rejeita todas as alternativas. O potencial 
de produtividade e crescimento desse sistema estabiliza a sociedade e 
contém o progresso técnico dentro da estrutura de dominação (op. cit., 1982, 
p. 19).  

Desse modo, tanto na Unifesp quanto na UFABC esse tipo de formação pode 

ser observado, uma vez que há uma preocupação com as carreiras no sentido de 

suprir com a demanda mercadológica por mão de obra especializada. Já na 

educação tida como universalizada, sua função está voltada ao ensejo da 

capacitação técnica do maior número possível de pessoas.   

 

[Higher education institutions] are training not primarily elites (either broadly or 
narrowly defined), but the whole population, and their chief concern is to 
maximize the adaptability of that population to a society whose chief 
characteristic is rapid social and technological change (TROW, 2007, p.253)27. 

 O foco da formação, nessa lógica, se volta à rápida resolução de questões 

técnicas e, claro, o acesso sem restrição. Por outro lado, essa tautologia em direção 

à universalização do acesso dentro do princípio mercadológico hegemônico tende a 

levar ao limite o conceito tecnicista dado ao ensino superior, contribuindo para o 

avanço de uma sociedade cada vez mais administrada pelo pensamento 

tecnológico, imediatista, fragmentado e restrito (MARCUSE, 1982), mesmo com a 

abertura total da educação superior para todos, que, nesse caso, pode se configurar 

como excedente de mão de obra para sofisticar a exploração, enquanto profissionais 

ficam facilmente substituíveis, com baixa remuneração, apesar da instrução 

especializada. Apesar de não oferecer acesso universal, aqui vale destacar a 

                                                
27

 [As instituições de ensino superior] estão formando sem ênfase nas elites (definidas ampla ou 
estritamente), mas toda a população, e sua principal preocupação é maximizar a adaptabilidade 
dessa população a uma sociedade cuja principal característica é a rápida mudança social e 
tecnológica. (Tradução nossa) 
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formação inicial da UFABC (2006) com os bacharelados interdisciplinares (BIs), mais 

alinhados a esse modelo de resolução mais ampla e sistêmica das novas tendências 

da produção, numa aparente fusão entre as tendências elitista e massificadas de 

ensino. A ideia, a princípio, é a de evitar a profissionalização precoce – como diretriz 

do próprio Reuni (BRASIL, 2007) – exigindo do estudante a opção pela carreira 

profissional depois de três anos de uma formação flexibilizada em relação à escolha 

da grade de disciplinas e itinerário percorrido pelas grandes áreas do conhecimento, 

―evitando-se, dessa forma, evasões no ensino superior e ampliando a promessa de 

empregabilidade dos recém-formados‖ (SILVEIRA, 2015, p. 213). Porém, essa 

formação também está voltada à capacitação profissional no sentido do avanço do 

pensamento tecnológico que exige maior abertura para achar soluções mais 

complexas, menos especializadas, e entregar produtos cada vez mais sofisticados.  

 

As transformações do mundo capitalista, pautadas na técnica, na tecnologia, 
na inovação e no conhecimento aplicado, trazem outros valores e práticas às 
dinâmicas sociais e, dentre elas, as educacionais. O conhecimento aplicado, 
a lógica utilitária, as habilidades flexíveis, as mudanças tecnológicas passam 
a ser valorizadas no mercado de trabalho e elas se inserem como 
orientadoras da proposta de educação moderna aliada à lógica capitalista. 
(SILVEIRA, 2015, p. 165)  

Nesse sentido, no caso da UFABC e das demais universidades federais que 

seguiram esse modelo, a configuração dos BIs se deu na ―perspectiva do que 

ocorreu no chamado Processo de Bolonha‖ (SANTOS e MELO, 2019, p. 22), com o 

intuito de não formar mais tantos especialistas, mas profissionais aptos ―a se 

transformarem em aprendizes que respondam rapidamente às necessidades sociais 

e econômicas‖ (SILVEIRA, 2015, p. 213). Assim, a estrutura de ensino mantida pela 

Unifesp e a novidade inaugurada com a UFABC acabam por se assemelhar na 

busca por uma formação técnica de mão de obra para o mercado.  

Esses dois elementos – padrões acadêmicos e funções do ensino superior – 

trazem a perspectiva mais conceitual de instituição de ensino e de educação 

superior deixando mais claro que, conforme a ideologia da sociedade administrada 

se torna hegemônica sobre esse setor da educação, os conceitos se esvaziam ou se 

precarizam para atender à demanda de ―recursos humanos‖, sob uma perspectiva 

classificatória, seja das instituições, seja dos indivíduo, ainda que sob o escopo da 

universalização ou da democratização  
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A dominação ideológica de mercado é maciça na sociedade de massa, 
construindo uma sociabilidade de consensos constantes, que se tornam 
consentimentos, subordinação à lógica economicista e financista que permeia 
a sociedade e o Estado e que, em decorrência desse processo, se torna a 
lógica das políticas educacionais construídas nesse contexto. A percepção 
dessa realidade é ofuscada pelo filtro do conhecimento e das informações, 
que impendem a abertura de espaços críticos de reflexão (BELO, 2011, p. 
32). 

Ou seja, a preparação da mão de obra, nesse sentido, tende a impossibilitar 

outras finalidades da educação, principalmente aquelas que têm por objetivo uma 

formação no sentido da emancipação.  

 

4.4 Acesso e Seleção 

 No que diz respeito à categoria classificatória sobre ―acesso e seleção‖ Trow 

(2007) descreve o formato do ingresso nas instituições de educação superior e suas 

implicações. Ainda segundo o autor, no modelo de elite o sistema de seleção é 

estritamente meritocrático, seja pelo status social, seja pelo desempenho curricular 

precedente, seja pelas avaliações específicas. Isso significa que é mantido o 

privilégio da elite no ensino superior, logo no início, pela grande barreira do acesso 

na busca pelo candidato mais capacitado. Novamente, a Unifesp pode servir de 

exemplo da manutenção de práticas restritivas não apenas nas carreiras 

historicamente consolidadas naquela universidade, como a de medicina, e que ainda 

mantém o exame vestibular, mas também em carreiras novas, implantadas após a 

adesão da instituição ao Reuni, mas que seguiram com essa prática restritiva, como 

a de engenharia química (UNIFESP, 2019b). Tal sistema de ingresso desconsidera 

a desigualdade em relação ao perfil socioeconômico dos possíveis candidatos. 

Porém, como característica do movimento de transição desses cursos para o ensino 

superior de massa, a instituição passou a adotar os chamados ―programas 

compensatórios‖ (Trow, 2007) e adotando, assim, medidas para a inserção de 

grupos sociais antes excluídos. Se os critérios de seleção foram flexibilizados, ainda 

assim, nos cursos que ainda adotam o exame vestibular constata-se a permanência 

de barreiras de entrada e o apego aos valores da meritocracia e da competição, que 

impedem o avanço mais consistente da democratização do acesso. Nesse sentido, 

UFABC (mesmo com ações afirmativas implementadas desde o início de suas 

atividades) e Unifesp seguem o contexto da massificação por já implementarem os 
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programas de ações afirmativas e de equidade, mas por permanecerem com a 

seleção como barreira ao acesso amplo, submetidas aos critérios do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu). Na Tabela 6 a seguir, é possível notar a progressão da 

nota de corte nas duas instituições.  

 

Tabela 6 – Notas de Corte 

 Unifesp UFABC 

Curso RI* - integral 
Letras 

(Português) - 
noturno 

BCT** - 
matutino 

BCH*** –  
noturno 

Ano 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Ampla 

concorrência 659,52 680.82 530,89 596.97 711,48 728,6 683,42 695,1 

Cotas 597,64 632.74 446,66 525.63 690,23 694,2 671,63 673,2 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos documentos referenciados das universidades (2019) 
*Relações Internacionais 
**Bacharelado em Ciências e Tecnologia 
***Bacharelado em Ciências e Humanidades 

 

Para a comparação, foram escolhidos cursos que costumam ter maior procura 

e cursos de menor procura (majoritariamente aqueles oferecidos no período 

noturno). Nota-se a progressão das notas de corte não só para a ampla 

concorrência, mas também para as cotas, demonstrando a existência de uma 

tendência de crescimento dessa barreira de acesso, apesar de haver expansão das 

vagas e políticas de inclusão. 

Já a universalização do ensino superior de acordo com a classificação 

universal, se dá quando não há mais barreiras de acesso e o estudante 

voluntariamente se matricula em qualquer instituição.  
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The aim of universal access is toward the equality of group achievement 
rather than an equality of individual opportunity, and efforts are made to 
achieve a social, class, ethnic, and racial distribution in higher education 
reflecting that of the population at large. (...) Further education is where 
education meets social justice (TROW, 2007, p. 259)28. 

Esse é o ponto em que a universalização se torna importante para a 

democratização da educação superior; no entanto é preciso levar em conta também 

que há outros interesses para a expansão do acesso que necessariamente não 

dialogam com a formação do pensamento crítico e da busca pela autonomia. A 

ênfase do amplo acesso ao ensino superior está voltada, para boa parte da 

população jovem, à instrução e ao tecnicismo com o interesse em aglutinar um 

grande contingente de profissionais – não por um acaso as instituições financeiras 

internacionais como o BM e o FMI apoiam e incentivam a expansão do acesso 

nesse sentido. 

 

O elemento de continuidade é garantido pelo reforço à concepção de 
educação como instrumento de preparação da força de trabalho para o 
mercado e também de dominação ideológica através da visão burguesa de 
mundo. O elemento de novidade é o crescente empresariamento da 
educação, operado pelo BM em articulação com a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) (LIMA, 2011, p. 88).  

 Assim, a categoria ―acesso e seleção‖ ajuda a entender, na lógica regida 

pelos organismos internacionais, que a relação entre abertura total para o acesso e 

formação não estão necessariamente ligadas ao ensejo democrático, mas sim, à 

manutenção da exploração.  

 

4.5 Percepção sobre o acesso 

Nessa linha, a ―percepção sobre o acesso‖ é a categoria que se refere ao 

modo como uma determinada sociedade encara o acesso à educação superior. Para 

Trow (2007), conforme o ensino superior é mais oferecido e acessível, ser um 

graduando vai deixando de ser um privilégio identificado apenas na elite, passando a 

ser considerada uma obrigação natural, como ocorre com os níveis de ensino 

                                                
28

 O objetivo do acesso universal está voltado mais à igualdade de resultados do grupo do que a 
igualdade de oportunidades individuais, e são feitos esforços para alcançar uma distribuição social, 
de classe, étnica e racial no ensino superior que reflita a realidade da população em geral. (...) A 
educação avança onde ela encontra justiça social (Tradução nossa). 
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anteriores, no caso de uma universalização do acesso. Ou seja, quanto mais 

inclusiva e de amplo acesso é a educação superior, mais ela é encarada como um 

ciclo natural da formação, uma sequência da educação básica. Tem-se então pela 

classificação internacional que se até 15% da população em faixa etária de 18 a 24 

anos acessa o ensino superior, a percepção é obviamente a de que o acesso é um 

privilégio. Já, se até 50% dessa população está matriculada no ensino superior, a 

educação é tida como massificada e o seu acesso passa a ser socialmente visto 

como um direito. No entanto, esse ainda não pode ser um parâmetro por si só do 

avanço da democratização da educação superior, uma vez que, conforme o acesso 

se desvincula do elitismo e exclusão, outras questões emergem no novo cenário. 

 

É necessário enfatizar que essa utópica igualdade de condições para o 
acesso à, e de permanência na, educação superior é, como nos demais 
níveis, condição básica da democratização desse nível de educação. Isto é, 
não se pode falar em processo de democratização sem que se verifique 
algum grau importante de igualdade de condições para todos os candidatos a 
uma vaga na educação superior (SGUISSARDI, 2015, p. 877).  

Assim sendo, conquistas brasileiras em relação ao tema e às políticas de 

expansão do acesso tentaram de alguma forma dialogar com essa percepção. No 

período aqui analisado, a densa política de expansão quantitativa das vagas e as 

ações afirmativas transformadas em leis, como a Lei de Cotas, foram capazes de 

dar atenção aos anseios das lutas sociais que já vinham de décadas anteriores e 

fazer com que as matrículas no ensino superior ultrapassassem a marca dos 15% 

em 2014.  

Outros fatores combinados também contribuíram para assegurar o acesso 

dos grupos de baixa renda e oriundos da rede pública de ensino médio, inclusive a 

cursos e carreiras prestigiadas. De acordo com a pesquisa de Mello (2019), o efeito 

de mobilidade proporcionado pelo Sisu – sistema digital que possibilita a escolha de 

cursos em instituições federais de ensino superior em todo o país – propiciou que 

estudantes com rendas maiores pudessem optar por universidades de outras 

regiões do país que não as suas de origem. Isso somado ao efeito mecânico da Lei 

de Cotas – a  garantia de parte das vagas para o público egresso da rede pública – 

tende a fazer com que a concorrência local entre esse público para os ―cursos 
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imperiais‖ (VARGAS, 2010) diminua, incentivando o acesso e contribuindo em parte 

para a diminuição da desigualdade a longo prazo.  

Assim, de acordo com o cruzamento dos dados do Inep (2014a) e do IBGE 

(2014), 18% dos jovens brasileiros com idades entre 18 e 24 anos estavam 

matriculados no ensino superior. As universidades federais também contribuíram 

para essa marca. Nesse período a Unifesp (2019a) já apresentava um aumento de 

aproximadamente 800% no número de matrículas e a UFABC (2019a), que nasce 

do projeto de expansão, com aumento de cerca de 30%. É visível, portanto, que o 

Brasil esteja conseguindo ampliar essas métricas e isso fica mais contundente ainda 

com as metas colocadas pelo Plano Nacional da Educação (2014). Com destaque à 

meta 12, fica estabelecido que o país deve  

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 
18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público (INEP, 2014b)  

Por fim, retomando a questão central sobre a democratização da educação 

superior, em termos numéricos e até perante a inclusão de outros perfis de 

estudantes, é possível afirmar que, baseada nos ensejos das lutas sociais, a 

democratização está ocorrendo. No entanto, ela perde sua potencialidade quando 

analisamos de perto a ―qualidade na oferta‖, mencionada no próprio PNE, pois está 

mais voltada à qualificação profissional em larga escala, atendendo à lógica 

industrial, não estabelecendo meios e espaços de reflexão e de formação que 

combatam a pseudocultura, permanecendo a perspectiva totalitária, reflexo da 

sociedade. 

 

Em virtude do modo pelo qual organizou a sua base tecnológica, a sociedade 
industrial contemporânea tende a tornar-se totalitária. Pois totalitária não é 
apenas uma coordenação terrorista da sociedade, mas também uma 
coordenação técnico-econômica não-terrorista que opera através da 
manipulação das necessidades por interesses adquiridos. Impede, assim, o 
surgimento de uma oposição eficaz ao todo. Não apenas uma forma 
específica de governo ou direção partidária constitui totalitarismo, mas 
também um sistema específico de produção e distribuição que bem pode ser 
compatível com o ‗pluralismo‘ de partidos, jornais, ‗poderes contrabalançados‘ 
etc. (MARCUSE, 1982, p. 24-25). 
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 Nessa lógica, na esfera da educação, as camadas mais pobres da população 

passaram a ser contempladas com o que só era oferecido à elite social, mas ao 

preço de serem reduzidas a mercadoria. A educação de massa, fase em que se 

classifica o ensino superior brasileiro, quer em seus meios – formação de 

professores, produção de livros e de instrumentos educacionais, currículo 

profissionalizante, a própria finalidade da universidade – quer em seus fins – a 

produção de cidadãos padronizados, dotados de um mesmo mínimo necessário 

para expressar o que todos expressam, não se volta para a diferenciação individual 

(ADORNO, 2004), que pode surgir com a incorporação da cultura; como essa tida na 

sua amplidão, mas instrumentalizada para o pensamento tecnicista, continua 

externa aos indivíduos (CROCHIK et al., 2009). E, portanto, o que se tem por 

democratização da educação superior está mais voltada numericamente à expansão 

do acesso em detrimento da preocupação com suas potencialidades de superação 

das desigualdades, da dominação, e, consequentemente, com a manutenção da 

exploração e da barbárie, na contra mão da formação de indivíduos autônomos, 

emancipados, que poderiam dar sustentação à plena democracia (ADORNO, 

1995d).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Chegado ao fim deste trabalho, apresentam-se as considerações sobre o 

processo de expansão da educação superior pública brasileira, sob a ótica da 

democratização do acesso, que podem servir de horizontes para novas 

investigações e aprofundamentos. Esta pesquisa, de cunho descritivo e analítico, 

limitou-se a observar o acesso como meio de inclusão e de conquista de direito e 

também como forma de cooptação e de exploração na perspectiva do capital, 

endossando a dominação e a pseudocultura que o antecedem (ADORNO, 2004).  

Para entender o processo de democratização, foi preciso observá-lo na sua 

condição histórica, ou seja, sob as égides do liberalismo como pensamento 

preponderante na sociedade administrada e suas nuances – neoliberalismo e 

capitalismo tardio, citados como modelos socioeconômicos para países tidos como 

periféricos (PAULANI, 1999). Nesse contexto, de saída, a desigualdade é o ponto 

nevrálgico para as relações democráticas, uma vez que, por mais que os direitos 

estejam garantidos, as condições culturais, sociais, econômicas e políticas dos 

indivíduos são assimétricas como resultado da subjugação e de exploração no modo 

de produção capitalista, assim, só se pauta inclusão em uma sociedade de base 

excludente. Por outro lado, a luta dos movimentos sociais e a conquista dos direitos 

pode representar uma válvula democrática à busca por igualdade e inclusão 

(CHAUÍ, 2007). Aqui, a educação é vista como direito e os anseios para o acesso 

são o fomento para a luta por condições e oportunidades mais justas e igualitárias. E 

a escola ou universidade, lócus da educação institucionalizada, pode ser entendida, 

a partir de suas potencialidades subjetivas, como espaço de superação da 

reprodução da dominação e da barbárie (ADORNO, 1995c) que insiste em se fazer 

presente nas relações sociais. 

É nesse cenário que se desenvolvem as políticas de expansão do acesso ao 

ensino superior: por um lado, a luta dos movimentos sociais por inserção na 

realidade da educação de grupos historicamente excluídos; por outro, os ensejos em 

formar de maneira massificada a mão de obra que atenda aos interesses do 

desenvolvimento tecnológico, da sofisticação da produção e da exploração. Ao 

mesmo tempo, como mecanismo da indústria cultural (ADORNO, 2004), há nesse 
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processo a cooptação dos discursos políticos, dos direitos e dos conhecimentos em 

favor da mercadorização das estruturas da educação, seja por tornar a escola, 

estudantes, materiais didáticos, professores e cursos em mercadoria. Esses ensejos 

se manifestam também por meio dos documentos dos órgãos internacionais 

multilaterais, representantes do capitalismo global, nas políticas públicas de 

expansão e padronização do ensino superior, seja na Europa (DECLARAÇÃO DE 

BOLONHA, 1999) ou na América Latina, que inclui o Brasil. 

Com o foco no setor público da educação superior, os dois maiores 

programas de expansão trazidos para a análise foram o Reuni e da Lei de Cotas. O 

primeiro se propôs a aumentar o número de vagas no ensino superior, promover o 

processo de interiorização da universidade pública no país e a flexibilização das 

estruturas curriculares. Nesse movimento, a Universidade Federal de São Paulo 

sofre uma mudança em termos de infraestrutura e oferta de cursos, mas carrega 

ainda os estigmas frutos de seu histórico elitista através da Escola Paulista de 

Medicina. É nesse contexto que a Unifesp é impactada pela política de cotas 

colocada a todas as universidades federais. E a UFABC é fundada por intermédio do 

Reuni e já nos moldes da nova dinâmica curricular, com a oferta dos Bacharelados 

Interdisciplinares e os desafios de representar esse outro enfoque dado à educação 

superior, além de já manter uma política de cotas desde seu primeiro ano de 

atividades e, portanto, antecipando a implementação da política nacional sobre o 

tema. Como limites deste trabalho, não foram analisados durante o percurso de 

investigação, outras informações que também possam revelar os processos 

analisados, como os do financiamento público, as avaliações institucionais (como o 

Sinaes) e a homogeneização da educação, sobre a pós-graduação, sobre outras 

modalidades como o ensino a distância, dados sobre o corpo docente e técnico-

administrativo das instituições, a formação de professores, a trajetória do estudante 

até o ensino superior, comparações com o setor privado, outras políticas de 

inclusão, informações sobre permanência, evasão, etc.  

Os dados levantados sobre essas distintas realidades mostram o avanço do 

acesso em termos numéricos, ou seja, mais estudantes puderam, a cada ano do 

período analisado, terem garantidos o direito de acesso à educação superior. Os 

dados também mostram a tendência de deselitização da universidade pública 

federal ao apresentarem a crescente mudança no perfil dos estudantes (social, 
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econômico, étnico/racial etc.) que passam a se matricular nessas instituições, perfil 

esse mais característico dos grupos outrora excluídos desse nível de ensino. 

Todavia, há contradições nessa expansão que são expostas pela desigualdade 

entre os campi, cursos e carreiras, endossada pela própria instituição. E também na 

questão do currículo flexibilizado que proporciona uma formação não tão 

especializada, mas que também ainda ruma prioritariamente aos anseios da 

profissionalização, como um misto de ensino elitista e de massa, assim, o estudante 

formado pode encarar dificuldades no mercado de trabalho diante do capital tardio.   

Assim, a questão da democratização da educação superior no Brasil tem seus 

efeitos mitigados (CHIROLEU, 2011), apesar da expansão do acesso e da inclusão 

gradual que contou com a luta dos movimentos sociais, não só pelas contradições 

apresentadas, mas também porque todo esse movimento de expansão teve forte 

orientação dos agentes do capital em prol da massificação da mão de obra 

qualificada. Esse processo está embasado num sentido restrito, operacional 

(MARCUSE, 1982), de educação voltado à finalidade da capacitação profissional e, 

assim, continua fomentando a desigualdade, a competitividade, a formação 

fragmentada, a racionalidade técnica, a dominação e a exploração. No entanto, é 

necessário não se perder de vista que se há um lugar onde ainda há brechas para 

pensar a subjetividade (ADORNO, 1995e) do que pode vir a ser a sociedade de 

indivíduos formados de maneira mais ampla e crítica, esse lugar é onde se dá a 

educação formal: a escola e a universidade públicas.  
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