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Resumo: 

Este trabalho analisa criticamente os processos de democratização do acesso ao Ensino Superior 

no Brasil nas décadas de 1990 e 2000, levando em consideração a notável elevação do número 

de vagas em instituições privado-mercantis, segundo uma ótica mercadológica, e nas 

universidades públicas, de acordo com as diretrizes do Reuni (Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais). Além disso, o texto aborda as políticas públicas 

afirmativas propostas pelo Estado brasileiro, sobretudo no que se refere à inclusão no Ensino 

Superior de jovens provenientes da escola pública e de segmentos historicamente discriminados 

pela sociedade brasileira, como os afrodescendentes. A partir do exposto, localizamos nossa 

problemática na verificação da existência (ou não) de efetiva democratização do acesso às IES 

(Instituições de Ensino Superior) brasileiras, uma vez que a expansão de vagas por si só não 

conduz necessária e obrigatoriamente à inclusão das camadas populares nacionais. A 
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metodologia deste trabalho se fundamenta na análise e descrição, segundo um paradigma 

epistemológico materialista-dialético, das ações do Estado brasileiro no percurso cronológico de 

1990 a 2010, das políticas públicas para o Ensino Superior propostas por diferentes Governos 

(notadamente os dos ex-Presidentes da República Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 

Lula da Silva) no período mencionado e dos avanços das novas formas de organização do 

capital sobre a educação superior tomada como mercadoria, e interpreta tais temáticas de acordo 

com os pressupostos da historicidade, da totalidade e da contradição. Esta produção se justifica 

e se torna relevante por discutir um tema, o da democratização do acesso ao Ensino Superior, 

que se coloca no centro da agenda sócio-política brasileira em oposição à histórica reprodução 

do poder das elites em nosso país pelas vias do ingresso, permanência e conclusão de cursos de 

nível superior. Além disso, o texto em questão se insere nos debates acadêmicos e políticos que 

privilegiam a área da educação, de forma geral, e o campo da valorização e qualificação da 

educação pública, de modo específico. Este trabalho se relaciona com as teorias preconizadas 

por Marx e Gramsci e dialoga com autores como Coutinho, Oliveira, Pereira, Silva e Sguissardi, 

os quais, ao lado de outros autores, representam a vanguarda brasileira em defesa da escola 

pública em todos os seus níveis e modalidades, da democratização do acesso ao Ensino 

Superior, da inclusão dos segmentos historicamente discriminados no contexto social brasileiro, 

da contraposição à educação subordinada às leis do mercado e da construção de uma nação mais 

justa e igualitária. Esta produção acadêmica, no que se refere à síntese de seu conteúdo, 

identifica avanços na democratização do acesso ao Ensino Superior no Brasil, sobretudo no que 

se refere à expansão da universidade pública e à adoção de políticas afirmativas de inclusão 

social, mas identifica obstáculos à qualificação e abrangência desta mesma democratização, 

contidos notadamente na concepção capitalista que enquadra a educação como bem de consumo 

a serviço da acumulação financeira. 

Palavras-chave: 

Ensino Superior, Democratização, Estado, Políticas Públicas, Inclusão. 

 

Introdução 

O acesso da população brasileira ao ensino superior, nos primeiros quatro séculos de história oficial do 

país (de 1500 a 1900), representou um privilégio de uma pequena parte das elites sociais, econômicas 

e políticas, sendo portanto inacessível a grande parte das citadas elites e à totalidade das classes 

populares.  

Das últimas décadas do século XVIII, quando foram efetivadas as primeiras iniciativas no âmbito da 

educação superior por parte de ordens religiosas que controlavam o ensino formal no Brasil, até 1920, 
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já na República, quando foi fundada a primeira universidade brasileira vinculada ao governo federal (a 

Universidade do Rio de Janeiro), as dificuldades de acesso ao ensino superior significaram uma 

extrema elitização da formação acadêmica em detrimento da ilustração do povo de modo geral, o que 

implicou na reprodução de um sistema de dominação educacional que o período republicano herdou 

do Império e da fase colonial e que se concretizou pelo amplo domínio da Igreja Católica sobre o 

ensino privado. 

O Brasil do século XX conheceu notável expansão do sistema oficial de educação superior, o que não 

acarretou, no entanto, a democratização do acesso da população às faculdades. Tal expansão não foi 

compatível nem com os indicadores demográficos nem com os princípios democráticos, uma vez que 

quantitativamente as vagas disponibilizadas foram (e ainda são) escassas. No que se refere ao aspecto 

qualitativo, a ocupação de vagas se deu, sobretudo nos cursos mais concorridos, por meio dos egressos 

do ensino médio controlado pela iniciativa privada e/ou confessional. 

Nas décadas de 1990 e 2000, período determinado pelo recorte cronológico deste texto, houve 

significativo aumento do número de vagas em instituições de ensino superior privadas, o que ocorreu 

em função do viés neoliberal assumido pelos governos dos ex-presidentes Fernando Collor (1990 – 

1992), Itamar Franco (1992 – 1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), o que implicou na 

formatação do ensino superior como produto de consumo;  e da adoção, pelo governo do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva  (2003 – 2010), do ProUni (Programa  Universidade para Todos), que 

representou um instrumento de política pública estatal voltado para a aquisição de vagas, com verbas 

governamentais, para a inclusão das classes populares no sistema privado de ensino. 

O governo Lula também implantou o Reuni (Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais), que efetivou duas modificações significativas no quadro do ensino superior 

público brasileiro: a) a abertura de cursos de graduação, turnos e vagas nas instituições de ensino 

superior vinculadas ao governo federal já existentes; e b) a criação de novas universidades federais em 

diversos estados brasileiros. 

Além disso o governo Lula propôs políticas públicas afirmativas voltadas para a inclusão universitária 

de jovens estudantes provenientes da escola pública e de segmentos historicamente marginalizados 

pela sociedade brasileira, como os afrodescendentes. 

O quadro que delineamos aponta algumas constatações e coloca em cena algumas indagações: a 

expansão das vagas em instituições brasileiras de ensino superior, entre 1990 e 2010, se fez 

acompanhar de efetiva democratização do acesso às mesmas? Em outras palavras: ao aumento de 

vagas correspondeu concomitante popularização do acesso à universidade? Quais os impactos dos 

princípios neoliberais sobre a expansão e eventual democratização do acesso à educação superior 

brasileira na virada do milênio? 
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As respostas para essas questões justificam a produção deste texto, elaborado à luz das teorias de Marx 

e Gramsci e a partir das contribuições de Coutinho, Oliveira, Pereira, Silva e Sguissardi acerca da 

expansão do sistema universitário brasileiro e dos limites do acesso democrático do povo brasileiro ao 

modelo mencionado. 

Por fim, o autor dessas linhas destaca um compromisso de ordem teórico-metodológica: a realização 

de uma análise acerca da (não) democratização do acesso à educação superior brasileira nas décadas 

de 1990 e 2000, sempre na perspectiva da contraposição à submissão às leis do mercado. Tal 

compromisso se insere na ótica que, ao associar o ser (o que algo de fato é) ao dever ser (a projeção 

futura), toma a apreensão da realidade como instrumento para a sua transformação. 

 

O ensino superior brasileiro nas décadas de 1990 e 2000: um percurso histórico 

A redemocratização política brasileira ocorrida na segunda metade da década de 1980 abrigou uma 

nova correlação de forças entre os eixos progressista (em avanço) e conservador (em recuo), o que se 

refletiu na Constituição Federal de 1988 e na primeira eleição direta para a Presidência da República 

após o regime militar instalado entre 1964 e 1985. Porém, a partir dos anos 1990 o país passou a 

experimentar nova ampliação da hegemonia burguesa, notadamente sob a égide do neoliberalismo, e 

nítido retrocesso do projeto de sociedade fundamentado nos interesses da classe trabalhadora 

(NEVES, 2005). 

Neves (2005, p.89) afirma que a partir dos anos 1990 a história política do Brasil 

tem sido a história de recomposição, consolidação e aprofundamento da hegemonia da 

burguesia brasileira nesse momento de mudanças qualitativas na organização do trabalho e 

da produção e da reestruturação do Estado no capitalismo monopolista internacional e 

nacional. Essa história tem sido também a história de tentativas de segmentos minoritários das 

forças políticas de esquerda de manterem viva a utopia socialista, em face da adesão cada vez 

mais significativa de segmentos da classe trabalhadora a postulados e ações neoliberais da 

Terceira Via, que fundamentam a nova pedagogia da hegemonia. 

 

A mencionada pedagogia da hegemonia pressupõe, segundo Neves (2005, p. 90), a “despolitização da 

política e a repolitização da sociedade civil”, sendo que a primeira expressão indica o enfraquecimento 

da luta por projetos de sociedade opostos ao representado pelo sistema capitalista, e a segunda implica 

na disseminação de um consenso entre as classes sociais.  



6638 

 

A década de 1990 marcou a propagação de uma agenda neoliberal que, sendo prevista pelo capital 

mundial e simbolizada pelo Consenso de Washington33, provocou interferências nas políticas internas 

dos países em desenvolvimento, o que acarretou o enfraquecimento do Estado de Bem Estar Social, a 

abdicação do setor público de algumas de suas atribuições fundamentais e a abertura de novas 

oportunidades de acumulação para o capital internacional. A pedagogia da hegemonia (ou do consenso 

em torno do neoliberalismo) tornou-se então fundamental para a conquista da adesão social ao novo 

modelo capitalista globalizado. 

A pedagogia da hegemonia, que pode ser traduzida pelo consenso em torno da supremacia do capital 

sobre outras formas de organização social, como o socialismo e o comunismo, apregoa a educação 

como instrumento para a consolidação do capitalismo como o sistema ideal para a regulação da 

sociedade moderna. Assim, o capitalismo se tornaria o sistema hegemônico por ser “natural” e 

inerente à organização das comunidades humanas: tais percepções, então, deveriam ser inculcadas no 

imaginário social pelas vias da educação formal, representada pelo modelo oficial de ensino, e da não 

formal, conduzida pelo senso comum propagado pela Indústria Cultural34. 

De acordo com Xavier apud Severino (2006) os governos brasileiros da última década do século XX 

passaram a formular políticas neoliberais, o que alcançou o campo educacional comprometendo-o 

como instância de promoção da emancipação humana. A educação escolar, no contexto citado, foi 

colocada como redentora da sociedade, na medida em que viabilizaria a ascensão social dos 

escolarizados: tal concepção serviu para a amenização da insatisfação popular e para a neutralização 

dos movimentos de contestação ao sistema do capital. 

Os pressupostos neoliberais impuseram à educação o mesmo padrão de funcionamento do capital, 

fundamentado na supremacia do produto sobre o processo e da técnica sobre a criticidade, e na ética 

individualista que compromete a igualdade como elemento fundamental para a dignidade humana 

(SEVERINO, 2006). 

Situada em meio ao fogo cruzado que polariza alienação em um extremo e formação crítica em outro, 

a educação brasileira dos anos 1990 e 2000 foi pressionada pelo projeto neoliberal de sociabilidade 

burguesa a promover o consentimento do povo aos ideais de interesse exclusivo das classes 

dominantes.  

                                                      
33 Segundo Batista (1999), o “Consenso de Washington” é a denominação dada às conclusões da reunião 
promovida pelo Instituto para a Economia Internacional com a participação do governo norte-americano e de 
organismos financeiros internacionais (FMI, BID, Banco Mundial), na capital dos Estados Unidos, em 1989, 
com o intuito de debater ajustes econômicos para a América Latina. 
34 Segundo Adorno & Horkheimer (1985), o conceito de Indústria Cultural considera a produção e reprodução de 
uma cultura vinculada à indústria e sua lógica capitalista e mercadológica, centrada não na fruição individual ou 
coletiva, mas na busca do lucro. Esse padrão artificial de cultura se utiliza dos mais diversos meios de 
comunicação para a divulgação ideológica e promoção do consumo. 
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Segundo Neves (2005, p.91), o “Estado brasileiro, enquanto Estado educador, redefiniu suas práticas 

de obtenção do consentimento ativo e/ou passivo do conjunto da população brasileira” ao 

neoliberalismo.  A autora acrescenta que a implantação do projeto neoliberal perdurou do início dos 

anos 1990, durante o governo de Fernando Collor, até a criação do Plano Real, em 1994, no mandato 

de Itamar Franco. Tal Plano, a despeito de seu enfoque econômico responsável pelo controle 

inflacionário, se constituiu em importante instrumento para a conformação dos brasileiros ao ideário 

neoliberal. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que sucedeu Itamar Franco, redefiniu os 

limites entre o público e o privado, intensificou o projeto neoliberal e viabilizou avanços das novas 

formas de organização do capital sobre espaços anteriormente não vinculados diretamente a esse 

sistema, como a educação (SGUISSARDI & SILVA JÚNIOR, 1999). 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) deslocou o Estado da condição de executor para a de regulador do 

desenvolvimento econômico e social e concedeu à iniciativa privada e ao mercado o controle de áreas 

anteriormente subordinadas ao governo (BRASIL/MARE, 1995). Tal providência desencadeou 

privatizações de empresas estatais e produziu prejuízos significativos para a manutenção das 

universidades públicas. 

No âmbito da educação o governo FHC promoveu mudanças de ordem acadêmica, curricular e 

avaliativa nos cursos de graduação, as quais implicaram na diversificação e na expansão da oferta de 

ensino superior pelo setor privado (OLIVEIRA et al, 2006). Segundo Lima et al (2011), tais mudanças 

concorreram para a mercantilização das IES (instituições de ensino superior) pelas vias da avaliação 

produtivista, o que ocasionou a busca de resultados como condição para a distribuição de recursos 

públicos. Os referenciais padronizados de rendimento, associados às tentativas do governo de 

converter as universidades federais em organizações sociais, comprometeram a autonomia das 

instituições de ensino superior. 

O governo FHC rompeu com o modelo universitário fundamentado na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e promoveu a diversificação das IES em universidades, centros universitários, 

faculdades integradas ou escolas superiores (LIMA ET AL, 2011), sendo que apenas às universidades 

caberia a execução da indissociabilidade citada. 

Segundo Sguissardi & Silva Júnior (2001), a minimização do papel mantenedor do Estado em relação 

à educação superior, agregada aos avanços do mercado sobre o mesmo nível de ensino, gerou a 

mercantilização do ensino superior e a afirmação do conceito do saber como uma mercadoria de 

interesse individual e não coletivo. 

Sguissardi & Silva Júnior (1999) abordam com precisão o fenômeno da transformação do ensino em 

mercadoria, o que engloba: a) a concepção do ensino como mercadoria ou insumo imprescindível aos 
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interesses do capital; e b) a formação profissional como mercadoria a ser adquirida pelo estudante que 

almeja o mercado de trabalho. Desse modo a educação superior se torna objeto de desejo e de 

consumo para o indivíduo e simultaneamente produto comercializado pelas empresas educacionais. 

Trata-se, como afirma Rodrigues apud Sguissardi (2008), da consolidação da educação-mercadoria e 

da mercadoria-educação, sendo a primeira a multiplicação do capital pela via da comercialização da 

prática educacional (como mercadoria) no mercado da educação; e a segunda a concepção capitalista 

industrial que compreende a educação e o conhecimento como insumos necessários à produção de 

outras mercadorias. 

Os avanços do mercado sobre a educação provocaram notável elevação na oferta de vagas no ensino 

superior, o que ocorreu sobretudo pela abertura de instituições privadas. Segundo dados do Censo do 

Ensino Superior do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), mencionados por 

Oliveira et al (2006), as IES privadas representavam 88,87% do total em 2004. 

Oliveira et al (2006, p.3) afirmam que “havia no Brasil, em 2004, 4.163.733 alunos matriculados, 

sendo que apenas 1.178.328 (28,3%) estavam inscritos em IES públicas e 2.985.405 (71,7%) 

estudantes freqüentavam IES privadas”.  

A expansão da oferta e da ocupação de vagas na educação superior, ocorrida às custas (ou aos lucros) 

do mercado foi da ordem de 187,1% entre 1994 e 2006, de acordo com a tabela 1. Para Oliveira et al 

(2006, p.4) esses números podem parecer expressivos, mas uma análise qualitativa evidencia que “a 

universidade pública está distante de alcançar o estágio de massificação no Brasil”. Oliveira et al 

(2006, p.4) acrescentam:  

os matriculados em IES públicas (1.178.328) são poucos diante dos números totais da 

população, sua diversidade cultural e fortes desigualdades sociais. Isto, acreditamos, justifica 

políticas direcionadas para os segmentos menos favorecidos da sociedade e, sobretudo, para 

negros, índios e estudantes provenientes das escolas públicas. 

 
Tabela 1 

Evolução do número de instituições e de matrículas de educação superior por categoria 
administrativa (público e privada) – 1994 a 2006 

 

 

Ano Número de instituições Número de matrículas 
Total Públ. % Priv. % Total 

(mil) 
Públ. 
(mil) 

% Priv. 
(mil) 

% 

1994 851 218 25,6 633 74,4 1661 690 41,6 970 58,4 
2002 1637 195 11,9 1442 88,1 3479 1051 30,2 2428 69,8 
2006 2270 248 11,0 2022 89,0 4676 1209 25,8 3467 74,2 

1994 - 2002  - % 92,4 -10,5 - 127,8 - 109,5 52,3 - 150,2 - 
2002 - 2006  - % 38,7 27,2 - 40,2 - 34,3 15,0 - 42,8 - 
1994 - 2006  - % 166,7 13,7 - 219,4 - 181,7 75,1 - 275,2 - 
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       Fonte: MEC/INEP. Censo da Educação Superior apud Sguissardi (2008) 
 
Dados colhidos junto ao INEP demonstram que em meados da década de 2000 apenas 10,5% dos 

brasileiros com idade entre 18 e 24 anos estavam regularmente matriculados em instituições de ensino 

superior, o que evidencia uma baixa cobertura desse nível de educação no território nacional 

(OLIVEIRA et al, 2006). De acordo com Sguissardi apud Oliveira et al (2006) esta taxa de cobertura é 

uma das menores da América Latina, que apresenta Argentina e Chile com índices superiores a 30%. 

Retomando o percurso histórico que norteia esse texto teceremos algumas considerações acerca da 

ascensão do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, através de Luiz Inácio Lula da 

Silva, cujo governo, como afirma Coutinho (2006), frustrou as expectativas daqueles que aguardavam 

ações de contraposição à hegemonia liberal instalada no Brasil desde o início dos anos 1990. Na 

verdade, 

a adoção pelo governo petista de uma política macroeconômica abertamente neoliberal – e a 

cooptação para esta política de importantes movimentos sociais ou, pelo menos, a 

neutralização da maioria deles – desarmou as resistências ao modelo liberal-corporativo e 

abriu assim caminho para uma maior e mais estável consolidação da hegemonia neoliberal 

entre nós (COUTINHO, 2006, p.193). 

 

No Brasil de Lula as políticas públicas para a educação superior estiveram voltadas para a aquisição de 

vagas, com verbas do Estado, para a inclusão das classes populares no sistema privado de ensino, o 

que ocorreu através do ProUni (Programa  Universidade para Todos). O governo Lula também 

formulou, em 2005, a Universidade Aberta do Brasil (AUB), que representa um sistema de 

universidades públicas capacitadas para a efetivação do ensino à distância e que tem como alvo a 

oferta de cursos de nível superior para pessoas que tem dificuldades de acesso à universidade, com 

prioridade para professores e trabalhadores da educação básica vinculados a municípios, estados e o 

Distrito Federal; e ainda criou, em 2007, no início de seu segundo mandato, o Reuni (Programa de 

Reestruturação e Ampliação das Universidades Federais), que gerou condições determinantes para a 

expansão do sistema brasileiro de educação superior (PEREIRA & SILVA, 2010). 

De acordo com Catani et al (2006), o governo Lula complementou sua proposta de Reforma 

Universitária associando o Reuni e o ProUni à instituição de cotas para estudantes egressos da rede 

pública de ensino (e “subcotas” para indígenas e negros) em universidades federais.  

Dentre as várias ações do governo Lula na esfera do ensino superior o ProUni alcançou destaque, 

sobretudo por sua proposta de democratização do acesso a este nível de educação (ao menos em tese) 

através da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, em IES privadas com e sem fins 

lucrativos, para estudantes provenientes do ensino médio da escola pública (BRASIL, 2005). 
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De acordo com Lima et al (2011), o número de bolsistas do ProUni saltou de 112.275, em 2005, para 

247.643, em 2009, o que expressa nítida elevação na taxa de ocupação de vagas em IES privadas. As 

instituições que oferecem vagas via ProUni recebem consideráveis benefícios, sobretudo através de 

isenções fiscais e tributárias. O valor de tais isenções foi estimado pela Receita Federal em 325,8 

milhões, apenas para o primeiro semestre de 2008, e atingiu sobretudo as IES privadas com fins 

lucrativos. 

Lima et al (2011) afirmam que o ProUni, em que pese seu discurso de justiça social que seduz a 

população, na verdade se compromete com a privatização da educação superior brasileira pelas vias da 

isenção fiscal e da promoção do acesso das classes desfavorecidas à instituições de qualidade 

duvidosa, as quais potencializam seus lucros pela oferta de cursos que priorizam o ensino em 

detrimento da pesquisa e da extensão. A privatização da educação não é o único reflexo do ProUni: a 

permanência de seus bolsistas no ensino superior, bem como dos cotistas por critérios étnicos, tem 

representado entraves para a consolidação da democratização do acesso à educação de nível superior 

no Brasil (CATANI ET AL, 2006).  

Segundo Lima et al (2011, p.7), realmente “a privatização da educação superior continuou no governo 

Lula.” Os mesmos autores argumentam, nesse sentido, que pelo Censo do Ensino Superior de 2008 

90% das IES eram privadas. Quanto ao número de matrículas, e de acordo com o mesmo Censo, Lima 

et al (2011, p.7) afirmam que 

em 2002 a educação superior brasileira totalizava 3.479.913 e o setor público era responsável 

por 1.051.655. Em 2008, o setor público respondeu por 1.273.965 do total de 5.080.056 

matrículas. O setor privado, em 2002, era responsável por 2.428.258 e em 2008 por 3.806.091 

de matrículas. Esses dados indicam célere decurso de mercantilização da educação superior. 

 

Sguissardi (2008) recorre às informações contidas na tabela 1 para apontar evidências da privatização 

do ensino superior no Brasil, no período compreendido entre 1990 e 2006: em 1994 as instituições de 

ensino superior públicas representavam 25,6% do total, sendo que as privadas representavam 74,4% 

do todo; em 2002, ao final dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, as instituições públicas 

e privadas de educação superior representavam respectivamente 11,9 e 88,1% do total; já em 2006, ao 

final do primeiro mandato de Lula, as instituições públicas representavam 11% do total e as privadas 

89% do todo.  

Se entre os anos de 2002 e 2006 os percentuais de distribuição das IES públicas e privadas sofreram 

pequena variação, o mesmo não se pode dizer das modificações relativas ao número de matrículas no 

ensino superior, observadas as duas redes de ensino (pública e particular) abordadas na tabela 1: em 

2002 30,2% dos alunos estavam matriculados na rede pública, enquanto 69,8% estudavam em 

instituições particulares; já em 2006 o número de alunos matriculados em instituições públicas recuou 
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para 25,8%, enquanto o avanço de matrículas na rede privada foi da ordem de 74,2% (SGUISSARDI, 

2008), provavelmente em função do ProUni. 

As tendências verificadas por Sguissardi (2008), referentes ao período 1994-2006, foram 

provavelmente modificadas entre os anos de 2007 e 2010 (segundo mandato de Lula) em função do 

advento do Reuni e da conseqüente elevação da oferta de vagas nas universidades federais e nos 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia. 

A primeira década do século XXI assinala ainda, segundo Sguissardi (2008), a entrada em cena de 

grandes fundos de investimentos que, alicerçados no capital externo, operam segundo a lógica da 

aquisição de grupos educacionais nacionais, reestruturação de gestão, inserção no mercado de capitais 

e viabilização do lucro a partir da comercialização de ensino superior a preços baixos.  

O panorama exposto nos permite concluir que a privatização e a mercadorização do ensino superior, 

como conseqüências de políticas de governo neoliberais, se destacaram no contexto da educação 

brasileira nas décadas de 1990 e 2000.  

 

A democratização do acesso ao ensino superior no Brasil: uma análise crítica e considerações 

finais 

Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda (2012), o termo democratização significa o ato ou 

efeito de democratizar, enquanto o verbo democratizar expressa as ações de popularizar e tornar 

acessível a todas as classes. Depreende-se dos conceitos mencionados que a democratização do acesso 

ao ensino superior no Brasil deve se referir à popularização do ingresso na universidade brasileira, o 

que inclui necessariamente a acessibilidade de todas as classes sociais e grupos minoritários e/ou 

historicamente discriminados à educação superior. Segundo esse ponto de vista indagamos: houve de 

fato democratização do acesso à universidade brasileira entre os anos de 1990 e 2010? 

O Moderno Dicionário Michaellis (2012) traduz com exatidão o termo democracia, que significa:  

1 – Governo do povo, sistema em que cada cidadão participa do governo, democratismo; 2 - A 

influência do povo no governo de um Estado; 3 – A política ou a doutrina democrática; 4 – O 

povo, as classes populares. 

 

Democratização e democracia são termos visceralmente vinculados, sendo que as conotações políticas 

da segunda expressão podem ser compreendidas a partir das contribuições de diversos autores e de 

variadas acepções ideológicas. O exposto nos permite a identificação de diferentes democracias, que 

podem ser diretas ou representativas, liberais ou populares, o que nos conduz a identificação de 

diferenças significativas entre as teorias de Rousseau e Gramsci, por exemplo. 
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O modelo democrático ocidental é o liberal, tanto que as nações européias, os Estados Unidos e o 

Brasil adotam democracias liberais alicerçadas nos princípios de igualdade e liberdade da Revolução 

Francesa como formas de governo. As democracias liberais se fundamentam em concepções 

burguesas que sustentam os princípios capitalistas como os ideais para a organização da sociedade e 

de suas relações de produção e divisão do trabalho. 

Ainda que Rousseau tenha idealizado seu Contrato Social nas perspectivas de direito da igualdade e da 

liberdade, não são esses os pressupostos que fundamentam de fato as nações democráticas modernas. 

Os abismos sócio-econômicos que isolam os pobres e miseráveis em países como o Brasil atestam a 

inexistência da igualdade, e mesmo as liberdades individuais são atual e mundialmente comprometidas 

pelo domínio capitalista sobre os aparelhos de construção da hegemonia, como a educação, os meios 

de comunicação e a Indústria Cultural, o que implica no consentimento dos dominados a respeito da 

dominação que sobre eles se instala. O termo liberdade, como sabemos, não é compatível com a 

aceitação e a naturalização da dominação por parte daqueles que, enquanto ocupam posições sociais e 

laborais subalternas, são expropriados de condições materiais dignas de subsistência e se tornam 

reféns de elaborados processos de alienação. Seria necessária, portanto, a adoção de alguma alternativa 

à democracia liberal que pudesse contribuir para a implantação de uma sociedade igualitária, livre e 

sem exploração: qual seria essa alternativa? 

Para Karl Marx a alternativa aos princípios liberais-democráticos seria o comunismo, o qual ocuparia 

um patamar superior ao da democracia. Em sua fase pré-comunista (até 1845) Marx utilizava o termo 

democracia com o sentido de autodeterminação popular, mas a partir de sua adesão ao comunismo o 

intelectual alemão relegou a expressão a um segundo plano. O kratos de democracia significa poder, o 

qual inexistiria em uma sociedade comunista perfeita, sem classes, na qual até mesmo o Estado se 

tornaria desnecessário: é possível que seja essa a justificativa para as poucas citações do termo 

democracia na produção teórica marxista após 1845 (SARTORI, 1994). 

Para Marx & Engels (2009) o comunismo representava um movimento inédito, pois pressupunha a 

superação do capitalismo a partir da compreensão acerca da historicidade e da construção humana que 

fundamentam a hegemonia do capital. No comunismo, na comunidade real (só nela e em associação 

com os outros), o indivíduo finalmente se libertaria do jugo da divisão do trabalho, da propriedade 

privada, da alienação e dos poderes das coisas reificadas e fetichizadas e poderia desenvolver 

plenamente suas capacidades, o que lhe conferiria então a liberdade pessoal. 

A respeito do comunismo, Marx & Engels (1999, p. 44), no Manifesto Comunista, descrevem:  

“em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classe, surge uma 

associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos.” 
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Realizadas essas considerações passamos à discussão e à formulação de respostas à questão colocada 

no primeiro parágrafo deste capítulo, que indagava se de fato houve democratização do acesso à 

universidade brasileira entre os anos de 1990 e 2010, através de uma metodologia capaz de apreender 

a totalidade, a historicidade e as contradições relacionadas à expansão de vagas nas instituições 

brasileiras de ensino superior. 

Entendemos que à expansão de vagas nas IES brasileiras não correspondeu efetiva democratização, 

uma vez que a acessibilidade plena de todas as classes sociais e grupos minoritários e/ou 

historicamente discriminados à educação superior não se concretizou, sendo que o mesmo ocorreu 

com as condições de permanência dos que ascenderam a este nível de ensino. 

A democratização plena do acesso ao ensino superior teria que partir necessariamente das seguintes 

condições: a) qualificação da educação básica promovida pela escola pública, de modo que a transição 

entre os ensinos médios e superior pudesse ser massificada de forma independente dos sistemas de 

cotas étnicas e/ou para a educação pública; e b) expansão intensiva das vagas nas atuais universidades 

federais e criação de novas instituições federais de ensino, tanto universitárias quanto tecnológicas. 

Tais condições viabilizariam, então, o livre acesso dos estudantes do ensino médio às IES brasileiras. 

No entanto, as condições especificadas no parágrafo acima são inexistentes ou insuficientes. A 

qualidade da escola pública deixa a desejar, enquanto as vagas oferecidas pela educação superior são 

ainda escassas e predominantemente associadas ao ensino privado-mercantil. Além disso, parte 

considerável dos alunos do ensino médio da escola pública necessitam do sistema de cotas para 

poderem ingressar na educação superior. Por outro lado, a simples vinculação da maior parte das 

vagas do ensino superior à iniciativa privada inibe a popularização deste nível de ensino, uma vez que 

o pagamento de mensalidades se configura como um impeditivo para o acesso e a permanência das 

classes desfavorecidas na educação superior. Assim, parece-nos que a democratização do acesso ao 

ensino superior no Brasil é ainda uma meta a ser alcançada, pelo menos no que se refere à 

popularização desse nível de ensino. 

Quanto ao sentido político da democracia liberal, a democratização do acesso ao ensino superior 

brasileiro, com recorte nas décadas de 1990 e 2000, mas mesmo antes delas, esbarra em duas questões 

essenciais: a) a inexistência da igualdade, que representa pressuposto rousseauniano para as 

democracias liberais, e b) a submissão das democracias liberais ao modelo capitalista burguês. 

A sociedade brasileira é injusta e desigual, em termos econômicos, políticos, sociais e culturais, o que 

inviabiliza a existência de uma efetiva democracia liberal nacional. Assim, não há democratização do 

acesso ao ensino superior no Brasil, pois não havendo democracia, ainda que liberal, não se poderia 

falar em democratização. Mas imaginemos que, de forma ousada e otimista, houvesse no Brasil uma 

democracia avançada de contornos liberais, como as do oeste europeu: ainda assim a democratização 
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(do acesso ao ensino superior e em outros contextos) não se consolidaria plenamente, em função da 

existência das hegemonias burguesa e do capital que caracterizam os regimes democráticos liberais. 

No limite, ousaríamos dizer que a democracia liberal de inspiração burguesa não seria democrática de 

fato. 

A democracia, aliás, não possui centralidade nas teorias políticas de Marx e Gramsci, os quais, de 

acordo com Coutinho (2011), privilegiam o ideário comunista. Este autor indica que a sociedade 

comunista pensada por Marx cancelaria a autonomia econômica reificada, o que provocaria a 

submissão do mercado ao controle consciente dos produtores associados, enquanto o comunismo de 

Gramsci se caracterizaria pela absorção do Estado coercitivo pela sociedade civil, o que implicaria na 

formulação de um autogoverno popular consensual e consciente. Para Coutinho (2011, p. 114-115), 

“em ambos os casos, a proposta comunista é clara: onde antes reinava a coerção, doravante deverá 

reinar o consenso.” 

O consenso comunista gramsciano da sociedade civil não seria aquele obtido a partir da hegemonia 

que pressupõe o controle de um grupo dirigente sobre a totalidade da sociedade. Ao contrário: tal 

hegemonia se daria a partir da emancipação da classe trabalhadora segundo uma perspectiva de 

autogoverno. Não seria a hegemonia de formato democrático-estatal, mas a hegemonia do comunismo 

desvinculado do Estado. 

À luz das concepções de Marx e Gramsci a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil, 

com recorte entre 1990 e 2010, não estaria instalada no patamar da emancipação humana preconizada 

pelo comunismo. A supremacia do Estado brasileiro no período recortado (mas mesmo antes dele), 

como sociedade política superior à sociedade civil, historicamente contrariou o Estado ampliado de 

Gramsci e promoveu a alienação da classe trabalhadora pela via de uma hegemonia construída pelas 

elites dominantes. 

O consentimento à dominação, fruto do aparelhamento ideológico burguês, posicionou as classes 

subalternas brasileiras da virada do milênio na condição de receptoras de benefícios conjunturais que 

tão somente amenizaram tensões, privatizaram o público e reproduziram o status quo que interessava 

ao capital. Nesse contexto a expansão de vagas no ensino superior privado, pela ótica mercantil; a 

aquisição de vagas em IES particulares, via isenção tributária concedida pelo ProUni ao mercado 

educacional; e a criação de um sistema de cotas para a escola pública e para grupos étnicos que não se 

ocupou da correção de questões estruturais, como a histórica discriminação de segmentos sociais 

brasileiros e a crônica falta de qualidade da educação básica de ordem pública, concorreram sobretudo 

para a consolidação da hegemonia do capital em sua nova roupagem, a do neoliberalismo, e para a 

revelação da democratização do ensino superior brasileiro como um mito da modernidade. 
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Apesar da existência de alguns avanços conjunturais, por certo o Brasil dos anos 1990 e 2000 não se 

constituiu como uma nação verdadeiramente democrática, sequer no modelo liberal; não usufruiu de 

um sistema alternativo ao capitalista e concedeu ao neoliberalismo e ao mercado a condução da 

sociedade: o quadro em questão confere à tão propagada democratização do acesso ao ensino superior 

no Brasil o status de mito fundamentado em medidas pontuais que não ousaram alterar o status quo 

vigente. 
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Resumo: 

Com o advento de ações afirmativas (cotas ou bônus para alunos de escola pública e negros) em 

mais de setenta instituições no país e com o significativo aumento das vagas no setor público, 
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