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Resumo: Partindo do pressuposto que o conhecimento é universal, totalitário e fruto de um 

pensar e agir sobre a realidade, o presente estudo é embasado pela busca por teorias e 

conceitos que sustentem e fundamentem a seguinte questão problemática norteadora da 

pesquisa: Qual é o futuro das Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos 

brasileiras no período de 2027 – 2037? Para responder ao questionamento acima se 

estabeleceu como objetivo geral projetar um cenário para o futuro das Instituições de Ensino 

Superior privadas com fins lucrativos brasileiras no período de 2027 – 2037. Também foi 

proposto como objetivos específicos se destacam: Pensar o futuro da graduação presencial e a 

graduação à distância nas Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos 

brasileiras no período de 2027 – 2037; Refletir sobre a Pós-graduação Lato Sensu e a Pós-

graduação Strictu Sensu nas Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos 

brasileiras no período de 2027 – 2037 e; Conjeturar o Papel docente e Papel discente nas 

Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos brasileiras no período de 2027 – 

2037. Como metodologia adotou-se a pesquisa documental e bibliográfica para coletar 

informações que permitissem traçar um dos possíveis cenários futuros da educação superior 

nas Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos brasileiras  Dentre os 

principais resultados projetados destacam-se: o crescente profissionalismo da gestão das 

Instituições brasileiras de ensino superior privadas com fins lucrativos; a maior qualificação 

docente das Instituições de ensino superior privadas com fins lucrativos brasileiras com o 

aumento do número de doutores e programas de educação continuada; o crescimento de 

programas de pós-graduação Stricto Sensu nível de mestrado nas Instituições brasileiras de 

Ensino Superior privadas com fins lucrativos. Por fim, conclui-se que as Instituições 

brasileiras de Ensino Superior privadas com fins lucrativos tendem a um futuro de 

consolidação e manutenção de seu percentual de participação na educação superior brasileira, 

principalmente pelas mudanças atuais nas políticas de investimento público na educação em 

todos os níveis, inclusive no superior e mudanças socioeconômicas previstas para as próximas 

décadas brasileiras. 

Palavras-Chave: Cenário futuro; Educação superior privada com fins lucrativos; políticas de 

investimento público na educação. 

 

 

Introdução 

 

Segundo Buarque (1994), seja qual for o caminho da humanidade, ela passa pela 

universidade, e esta terá que reagir e transformar-se buscando agilidade e flexibilidade para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade em que a integração e as soluções para a 

sociedade e as organizações, sejam o critério fundamental. 
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No Brasil a Educação Superior é recente se comparada com outras realidades 

internacionais. Em torno de 1808 que se instauram os primeiros cursos de forte influência 

profissionalizante. Somente no século XX, surgem às primeiras universidades, na década de 

1970 é instituído o sistema de pós-graduação stricto sensu e somente a partir da reforma de 

1968 – Lei 5 540/96, é normatizada a função de pesquisa como essência da universidade. 

A educação superior brasileira vem sendo objeto de pesquisa de diversos autores nos 

últimos anos, inclusive por parte de organizações, tais como UNESCO e OECD, que se 

destacam por estudos censitários caracterizados por análises estatísticas, regionais, 

econômicas e sociais. Nos estudos mencionados nota-se a crescente preocupação com o futuro 

da educação superior no Brasil.  

A expansão das Instituições de Ensino Superior pela via privada foi uma característica 

desde antes da década dos anos 70. Entre 1980 e 1995 devido às diversas crises econômicas, 

não houve expansão significativa de IES públicas ou privadas. Desde a sanção da LDB de 

1996 e as legislações subsequentes, houve um impressionante crescimento do sistema, 

bastando apenas sete anos (1995-2002) para duplicar o número de matrículas (BARREYRO, 

2008). 

No que diz respeito à expansão do setor privado, pode-se notar uma grande diferença 

entre os governos de FHC e Lula. No governo de FHC a expansão do número de matrículas 

em IES privadas não foi decorrente de bolsas de estudos estatais, enquanto no governo de 

Lula, aproximadamente 40% do crescimento das matrículas em IES privadas foi patrocinado 

pelo programa PROUNI, ou seja, financiado por recursos públicos, via isenção de impostos e 

contribuições.  

Os dados estatísticos apresentados permitem afirmar que, de forma paradoxal, o 

governo de Lula, distante de ser inibidor da expansão do setor privado, foi o grande 

patrocinador das IES privadas por meio do PROUNI. O governo Lula não conseguiu ampliar 

o número de matrículas do setor estatal em 40%, nem reduzir a presença do setor privado a 

60%, bem como potencializou o financiamento do setor privado com recursos públicos. 

Diante dessa constatação, pode-se levantar a hipótese de que o financiamento público de 

matrículas no setor privado constitui-se numa estratégia governamental que aliviou o setor 

privado diante da taxa decrescente de crescimento no número de matrículas, bem como do 

elevado número de vagas ociosas existentes. Tanto o governo de Lula, como o de FHC, 

preservou o princípio adotado pelo regime militar na Reforma Universitária de 1968, isto é, o 

atendimento da demanda por educação superior por meio da expansão do setor privado.  

A semelhança do cenário traçado por Anderson (1995), ao analisar a expansão das 

orientações neoliberais na administração pública na Europa, nas décadas de 1980 e 1990, o 



 

estudo realizado permite afirmar que independentemente da orientação política dos governos 

de turno, seja PSDB ou PT, tornaram-se hegemônicos os princípios da administração pública 

gerencial e as orientações das principais agências multilaterais, que acenam para a 

necessidade de aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado, no tocante ao 

fornecimento de serviços públicos, por meio de uma prática gerencial baseada em metas e 

desempenho e parcerias entre os setores público e privado.  

Entretanto, fica em aberto uma questão fundamental na provisão de serviços de 

educação superior, o estigma que prevalece sobre o setor privado de massas, no que se refere 

a sua baixa qualidade, sendo necessário, em decorrência disso, um eficiente quadro 

regulatório do setor privado, que iniba a atuação do que a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) tem denominado de “fábrica de diplomas” 

(CALDERÓN et al., 2011). 

Segundo Brotti & Colossi (2000), discute-se muito sobre os reais objetivos da 

universidade, sua vocação internacional, nacional, regional, sua estrutura acadêmico-

administrativa, sistemas de acesso, gratuidade de ensino, linhas de pesquisa, qualidade do 

ensino, organização jurídica, qualificação docente, política salarial, financiamento, adequação 

do produto das universidades às necessidades do mercado de trabalho e suas interações com o 

ambiente das organizações e da sociedade. Pode-se concluir, em face do contexto acima 

apresentado, que a gestão universitária, nos próximos anos, enfrentará todos estes desafios, 

exigindo dos seus quadros competência e flexibilidade nunca vista anteriormente. É nesta 

circunstância que se insere a relevância da prospecção dos cenários futuros como um novo 

denominador de administração, pois eles ajudam a modificar e quebrar os paradigmas e os 

modelos mentais em vigor, permitindo sonhar e estruturar uma nova rede de conhecimentos e 

estratégias para o enfrentamento destes imprevisíveis desafios. 

Partindo do pressuposto que o conhecimento é universal, totalitário e fruto de um 

pensar e agir sobre a realidade, o presente estudo é embasado pela busca por teorias e 

conceitos que sustentem e embasem a seguinte questão norteadora da pesquisa: Qual é o 

futuro das Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos brasileiras no período 

de 2027 – 2037? 

Para tentar responder ao questionamento acima se estabeleceu como objetivo geral 

projetar um cenário para o futuro das Instituições de Ensino Superior privadas com fins 

lucrativos brasileiras no período de 2027 – 2037. Como objetivos específicos se destacam: 

Pensar o futuro da graduação presencial e a graduação à distância nas Instituições de Ensino 

Superior privadas com fins lucrativos brasileiras no período de 2027 – 2037; Refletir sobre a 

Pós-graduação Lato Sensu e a Pós-graduação Strictu Sensu nas Instituições de Ensino 



 

Superior privadas com fins lucrativos brasileiras no período de 2027 – 2037 e; Conjeturar o 

Papel docente e Papel discente nas Instituições de Ensino Superior privadas com fins 

lucrativos brasileiras no período de 2027 – 2037. 

 

Marco teórico 

 

Marcial & Grumbach (2002) destacam que no Brasil a prática de elaboração de 

cenários é recente. As primeiras organizações a utilizarem tal prática foram o BNDES, a 

Eletrobrás, a Petrobrás e a Eletronorte, em meados da década de 1980, em função de 

operarem com projetos de longo prazo, exigindo uma visão de futuro mais intensa e 

estratégica. Destacam-se, também, os estudos coordenados pela antiga Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE/PR), que iniciou em 1996 estudos prospectivos que geraram, em 1977, o 

trabalho intitulado “Cenários Extrapolatórios do Brasil em 2020”, que geraram outros 

documentos do gênero, culminando com o “Projeto Brasil em 3 Tempos: 2007, 2015 e 2022”, 

publicados pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em seu 

caderno de nº 01 de 2004. 

No ambiente acadêmico, segundo Buarque (2003), os primeiros estudos foram os do 

Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), intitulado Manual de 

Técnicas de Previsão (1976), secundado pelos trabalhos de Henrique Rattner e de Hélio 

Jaguaribe. 

É importante ressaltar, ainda, os pioneiros e os atuais praticantes do estudo de 

cenários: Grumbach, Marcial, Araújo, Bethlem, Porto, Nascimento e Buarque, entre outros. 

Segundo Betlhem (2002, p.167), “as técnicas projetivas de cenários podem ser 

quantitativas, quando utilizam dados históricos disponíveis, e qualitativas, quando utilizam o 

sentimento de especialistas que viveram o estudo, o fato ou a história”. 

Marcial & Grumbach (2002) dividem as técnicas de prospecção de cenários em três 

grupos: de ajuda a criatividade; de avaliação e de análise de multicritérios. De acordo com 

Marcial (1999), Bethlem (2002), Buarque (2003), Marcial & Grumbach (2002), os métodos 

de elaboração de cenários que possuem base conceitual, passos definidos e filosofia 

estruturante são os seguintes: o descrito por Michel Godet; da General Electric; o de Peter 

Schwartz ou da Global Bussines Network (GBN); o de Michel Porter e o de Raul Grumbach. 

Portanto, planejar através do estudo de cenários prospectivos significa elaborar 

estratégias que vão ajudar a definir a vida das organizações no seu amanhã e para este estudo 

estão disponíveis as mais diferentes metodologias que contribuem com os gestores para 

conhecerem melhor as incertezas do ambiente, permitindo a construção de um futuro melhor, 



 

já no presente. 

O estudo Qualidade da educação superior: a Universidade como lugar de formação. 

Organizado por Silvia Maria de Aguiar Isaia reforça a utilização dos cenários na educação. 

Nessa publicação as autoras estabelecem quatro possíveis cenários para tentar responder aos 

questionamentos realizados no seminário Higher Education to 2030 em Paris organizado pela 

OECD em 2008, os questionamentos foram: Quais as opções e oportunidades de políticas 

para responder aos principais desafios do futuro da educação superior em termos de acesso, 

capacidade e aquisição? Como a expansão da educação superior influencia a redução das 

iniquidades sociais? Como podem ser financiados os desafios da educação superior? Como a 

globalização influencia o papel e a governança do futuro da educação superior? 

O primeiro cenário para responder aos questionamentos para a educação superior seria 

o do predomínio de redes colaborativas; o segundo seria o predomínio dos interesses da 

comunidade na educação superior; um terceiro cenário teria como predomínio a educação 

superior com novas responsabilidades públicas; e no último cenário a educação superior teria 

o predomínio do caráter comercial. 

O cenário das redes colaborativas seria marcado pelo alto grau de internacionalização, 

por redes intensivas acadêmicas inter e entre IES e sociedades, adotando um modelo baseado 

na colaboração. Neste cenário também são registrados: a) mobilidade intensiva de alunos 

baseada na harmonização curricular; b) autonomia do estudante para escolher e montar seu 

currículo, atendendo convenções profissionais; c) estudos online e autonomia na 

aprendizagem; d) predomínio da língua inglesa; e) pesquisa internacional colaborativa; f) e 

socialização da pesquisa (internet / networking) que permita as IES de países 

subdesenvolvidos se beneficiarem do conhecimento produzido em regiões desenvolvidas. 

O cenário da educação superior voltado à Comunidade seria marcado pelo predomínio 

da missão nacional e local e das necessidades da comunidade e da economia local. Neste 

cenário os acadêmicos seriam o centro institucional e teriam o controle dos processos de 

ensino e de pesquisa; IES de elite e alguns departamentos seriam internacionalizados e os 

primeiros em rankings nacionais; o financiamento adviria de autoridades e negócios locais. 

Existiria pouca diferença entre universidades e escolas/institutos politécnicos. Ambos teriam 

relações próximas com as indústrias para a capacitação inicial e continuada; o principal 

objetivo dos acadêmicos seria o ensino; a amplitude da pesquisa acadêmica seria focada em 

áreas determinadas: humanidades e ciências sociais, com o objetivo de preservação da cultura 

local: a pesquisa em áreas estratégicas seria realizada pelos governos e pesquisas 

colaborativas seriam efetivadas com países amigos. 

O cenário da educação superior voltado a Novas responsabilidades públicas seria 



 

marcado por uma nova gestão pública guiada pelas forças do mercado e por incentivos 

financeiros; IES seriam autônomas, ou seja, legalmente privadas. Recursos públicos seriam 

importantes para o orçamento, mas haveria captação de outros fundos como as taxas 

estudantis. O estudante seria considerado cliente; haveria prestação de contas das IES voltada 

aos interesses dos estudantes com base na qualidade do curso e na empregabilidade; a divisão 

entre IES e inter IES nas funções de ensino e pesquisa, a presença de feudos externos, de 

competição pelo financiamento e apoiados em comitês de pares seriam outras das 

características. Prestação de constas, transparência, eficiência e efetividade, responsiveness e 

visão de futuro são os padrões que estariam no core deste cenário. 

O cenário da educação superior voltado ao Comércio seria marcado por competição 

global das IES, por fornecer serviços educacionais e serviços de pesquisa em base comercial. 

Haveria separação nítida entre as funções universitárias de ensino e pesquisa; rankings 

internacionais desempenhariam um importante papel na captação de recursos e de alunos. Os 

pesquisadores de mais alto padrão seriam disputados internacionalmente; a língua inglesa 

seria a língua predominante na comunicação da pesquisa e nos estudos de pós-graduação 

enquanto que o vocabulário local seria o predominante na função do ensino. 

 

A educação em geral, mas especialmente a educação superior, passa pelo mesmo 

processo. Por um lado, mercadorizase ao extremo, e, por outro, na sua 

especificidade, acentua-se o movimento de redefinição da esfera pública, ao mesmo 

tempo em que se dissemina a crítica de sua antiga natureza e constroem-se os pilares 

de um novo espaço, em cujo centro se encontra a racionalidade da produção 

capitalista. A meta é a reorganização desse espaço social segundo a lógica do 
mercado: modifica-se a natureza das instituições universitárias, que tendem a 

responder prioritariamente às demandas do mercado, assemelhando-se, assim, a 

qualquer empresa, com prejuízos evidentes para sua natureza e identidade 

tradicionais.  [...]A produção de conhecimento tende a ser substituída pela 

administração de dados e informações em um processo de assessoramento ao 

mercado, o que impõe sensível perda da capacidade de reflexão e crítica, 

característica histórica da universidade. Esse processo assemelharia a instituição 

universitária a empresas prestadoras de serviços. (SGUISSARDI, p. 5,8, 2000) 

  

Sguissardi (2002) destaca a premissa de ser o ensino superior antes um bem privado 

que público e que se trata, segundo a teoria econômica neoclássica do capital humano, de um 

elemento agregador de valor onde cada vez mais a aproximação da universidade com o 

mundo empresarial ocorre com o objetivo proclamado de superar o desajuste entre 

universidade e mundo do trabalho. Com este novo modelo, as políticas de educação superior 

concorrem para fortalecer a competitividade econômica,  

 

[...]o que implica inovação de produtos e processos, ênfase em currículos ligados às 

necessidades do mercado, melhor preparação dos estudantes para o mundo do 

trabalho a um custo per capita menor e efetiva e eficiente gerência do trabalho 
institucional e docente”. (SCHUGURENSKY, 2002,109). 



 

 

Metodologia 

 

Por se tratar de um estudo prospectivo, a técnica de cenários se consolidada como o 

principal recurso metodológico. Como todo estudo prospectivo, os cenários procuram 

descrever futuros alternativos – lidando com eventos e processos incertos – para apoiar a 

decisão e a escolha de alternativas e destacam-se, portanto, como ferramentas de 

planejamento numa realidade carregada de riscos, surpresas e imprevisibilidades.  

Segundo Godet (1993), cenários são configurações de imagens de futuro 

condicionadas e fundamentadas em jogos coerentes de hipóteses sobre os prováveis 

comportamentos das variáveis determinantes do objeto de planejamento. 

Os cenários, por serem baseados na tese do indeterminismo, não podem e nem 

pretendem eliminar a incerteza, predizer o que vai acontecer e oferecer segurança e 

tranquilidade aos agentes econômicos. Entretanto, se trabalham e convivem com a incerteza, 

os cenários procuram analisar e sistematizar as diversas probabilidades dos eventos e dos 

processos por meio da exploração dos pontos de mudança e das grandes tendências, de modo 

que as alternativas mais prováveis sejam antecipadas. 

Assim, para a construção dos cenários, parte-se de um modelo mental (teoria) que 

interpreta as variáveis centrais e as interações entre elas como uma redução da complexidade 

da realidade, como um certo entendimento do sistema-objeto de análise e projeção futura 

(BUARQUE, 2003). 

 

Cenário 

  

Para propor o cenário futuro da educação superior brasileira com fins lucrativos 

observaram-se as seguintes categorias: Graduação presencial x Graduação à distância; Pós- 

graduação Lato Sensu x Pós-graduação Stricto Sensu; Papel docente x Papel discente. 

 

Graduação Presencial x Graduação à distância 

 

A expectativa é que os cursos de graduação presencial nas Instituições de ensino 

superior brasileiras com fins lucrativos tenham a sua continuidade e que pouco se modifiquem 

as suas características, porém o número de matrículas tende a se reduzir quando for atendida a 

demanda de estudantes acima de 24 anos que por diversos motivos não puderam ingressar no 

ensino superior na faixa etária dos 18 aos 24 anos, também acredita-se que todas as 



 

graduações presenciais terão necessariamente os 20% de disciplinas online até 2037 e que 

esse percentual tende a ser flexibilizado e muitas vezes desrespeitado pela falta de 

fiscalização. 

A graduação à distância se consolidará e ultrapassará a graduação presencial em 

números de matrículas e de egressos, o uso constante da tecnologia pela geração atual e futura 

de estudantes universitários derruba os preconceitos com essa modalidade e a torna uma ótima 

opção para formação de profissionais, inclusive acredita-se na criação de novos modelos de 

ensino a distância com a utilização de aplicativos e plataformas que aproximem a experiência 

virtual do real com uso de recursos de realidade virtual. 

 

Pós-graduação Lato Sensu x Pós Graduação Strictu Sensu 

  

A pós-graduação Lato Sensu se tornará o alvo principal do mercado de trabalho, o que 

hoje é a graduação em termos de formação mínima para conseguir oportunidades de carreira 

que garanta um salário digno e empregabilidade, passará a ser a pós graduação Lato Sensu. As 

Instituições de ensino superior brasileiras privadas com fins lucrativos farão parcerias entre o 

público e o privado e convênios para atender a demanda de formação e exigência cartorial das 

organizações. 

A pós-graduação Stricto Sensu, mais especificamente o mestrado será a formação 

mínima para atuar como docente e pesquisador em 2037. O número de doutores tende a 

aumentar consideravelmente, porém as Instituições de ensino superior brasileiras privadas 

com fins lucrativos continuaram tendo preferência pela contratação de mestres pela relação 

custo docente sobre receita operacional líquida . 

 

Papel docente x Papel discente 

 

O papel docente nas Instituições de ensino superior brasileiras privadas com fins 

lucrativos se modificará principalmente pelas exigências regulatórias, essas passam a se 

constituir no mínimo como centros universitários, o que vai deixar o foco no ensino em 

segundo plano. O perfil de professor palestrante dá espaço para o professor pesquisador, pois 

a exigência para publicação tende a aumentar e muito, tornando-se até critério para 

empregabilidade. Os professores entram na lógica quantitativa de produção de artigos para 

disputar as bolsas de pesquisa com os demais docentes das outras modalidades de instituições 

de ensino superior brasileiras. As salas de aulas se tornam laboratórios de informática, pois 

serão permeadas por diversas tecnologias tais como: Lousas digitais, Wifi, aplicativos, 



 

dispositivos como: tablets, ultrabooks. 

O papel discente também sofrerá mudanças, o acadêmico das instituições de ensino 

superior deixará de ser espectador das aulas dos professores e passará a ter que conciliar 

trabalho, aula e pesquisa, pois buscar maior participação em projetos de pesquisa significará o 

diferencial para sua formação e empregabilidade, a meritocracia será o principal critério para 

ganhar bolsas de estudo e os acadêmicos nessas instituições buscarão transformar a sua 

realidade social a partir do impacto nas suas comunidades e famílias. 

 

Considerações finais 

 

Considera-se que nesse trabalho o propósito de discorrer sobre o futuro das 

Instituições de Ensino Superior privadas com fins lucrativos brasileiras no período de 2027 – 

2037 foi contemplado e destaca-se que as reflexões foram baseadas em estimativas futuras de 

um possível acirramento das concorrências entre as diferentes modalidade de IES brasileiras, 

entre docentes das diferentes regiões do país e possíveis reflexos no futuro das atuais 

modificações nas esferas políticas, sociais e econômicas que o Brasil está vivenciando. 

Finalmente, dentre as limitações do estudo, a principal a dificuldade foi a de se 

projetar um futuro para IES caracterizadas como empresas de capital aberto com fins 

lucrativos, que estão sujeitas a processos de aquisições, fusões e cisões, bem como o 

encerramento das atividades caso não se obtenha o retorno lucrativo esperado, o que pode 

invalidar o cenário proposto. 

 

Referências  

 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo, em: Emir Sader y Pablo Gentilli 

(coordenadores), Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático, Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, pp. 09-23, 1995. 

 

BARREYRO, Gladys Beatriz, Mapa do Ensino Superior Privado, Brasília, Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 

 

BETHLEM, Agrícola. Estratégia empresarial: conceitos, processos e administração 

estratégica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

BUARQUE, C. A aventura da Universidade. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1994. 

 

BUARQUE. Sergio C. Metodologia e técnica de construção de cenários Globais e 

Regionais. Texto para discussão, Brasília, n: 939, fevereiro de 2003. 

 



 

BROTTI, Maria Gorete; COLOSSI, Nelson. Autonomia na universidade estadual do oeste do 

Paraná – UNIOESTE. In: ______. A gestão universitária em debate. Florianópolis: Insular, 

2000. p. 15-53. 

 

CALDERÓN, Adolfo Ignacio; FORNALSKI PEDRO, Rodrigo; VARGAS, Maria Caroline. 

Responsabilidade social da educação superior: a metamorfose do discurso da UNESCO em 

foco. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 15, n. 39, 2011. 

 

GODET, Michel. Manual de prospectiva estratégica: da antecipação a acção. Lisboa: Dom 

Quixote, 1993. 

 

ISAIA, Silvia Maria de Aguiar (org.) ET AL. Qualidade da educação superior: a 

Universidade como lugar de formação – Porto Alegre : EDIPUCRS, 2012. 

 

MARCIAL, Elaine C. Aplicação de metodologia de cenários no Banco do Brasil no 

contexto da inteligência competitiva. Dissertação de DEA. Université de Droite et dês 

Sciences d’Aix Marseille, 1999. 

 

MARCIAL, Elaine Coutinho, GRUMBACH, Raul José dos Santos. Cenários prospectivos: 

como construir um futuro melhor. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

 

SGUISSARDI, Valdemar. Reforma universitária no Brasil–1995-2006: precária trajetória e 

incerto futuro. Educação & Sociedade, v. 27, n. 96, p. 1.021-1.056, 2006. 

 

SGUISSARDI, Valdemar. Educação Superior no Brasil – refém do mercado ou quando a face 

privado-mercantil se sobrepõe à face pública do Estado. In: CHAVES, Vera L. J.; MAUÉS, 

Olgaíses C.; HAGE, Salomão M. Expansão privado-mercantil da educação superior no 

Brasil. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2016, p. 17-57.  

 

SCHUGURENSKY, Daniel. Autonomía, heteronomía. Y los dilemas de la educación superior 

en la transición al siglo xxi: el caso de canadá 111. Reformas en los sistemas nacionales de 

educación superior, p. 111, 2002. 


