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Resumen 
Este artículo presenta una breve historia de la expansión de la educación superior en 
dos puntos antagónicos con el gobierno de Fernando Henrique (1996-2002) y el 
gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), instigando una reflexión sobre las 
contribuciones de este período en la historia para el desarrollo de la educación 
superior en Brasil. La ruta metodológica destaca por el enfoque de investigación 
cualitativa, clasifica como descriptiva y proponer un estudio de caso de la estrategia 
metodológica. Para la recogida de datos presenta un estudio documental y su análisis. 
Basado en dos modelos de educación superior que expansionistas presentaron un 
perfil distributivo e inclusivo de forma diferenciada, basada en diferentes perspectivas 
de acceso a la educación superior, podemos identificar en ambos gobiernos 
promovieron esfuerzos en pos de la expansión de la educación superior en el país, 
siendo el gobierno de FHC, más a la derecha, desde el estímulo a las instituciones de 
educación superior privada, mientras que Lula, la izquierda, principalmente desde el 
fortalecimiento de las instituciones públicas federales, con distintas estrategias que 
han contribuido a la expansión por separado. 

Resumo 
Este trabalho apresenta, um breve panorama histórico da expansão da educação 
superior em dois períodos antagônicos envolvendo o Governo Fernando Henrique 
(1996-2002) e o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010), intigando uma 
reflexão sobre as contribuições deste período da história para o desenvolvimento da 
Educação Superior no Brasil,. O percurso metodológico é delineado pela abordagem 
qualitativa da pesquisa, classificada como descritiva, e propõem-se um estudo de caso 
como estratégia metodológica. Para coleta de dados apresenta-se um estudo 
documental e sua análise. Com base em dois modelos expansionistas do ensino 
superior, que apresentaram um perfil distributivo e inclusivo de forma diferenciadas, 
embasada em diferentes perspectivas de acesso educação superior, podemos 
identificar em ambos governos promoveram esforços na busca pela ampliação do 
ensino superior no país, sendo o governo FHC, mais à direita, a partir do estímulo a 
instituições privadas de ensino superior, enquanto Lula, à esquerda, sobretudo a partir 
do fortalecimento das instituições públicas federais, com diferentes estratégias que 
contribuíram de forma distinda para expansão do Ensino Superior. 

Introducción 
Considerando que no Brasil, o acesso as Instituições de Ensino Superior ainda pode ser 
considerada elitista, pois nem todos os que a procuram têm acesso a ela, e que, 
historicamente, a expansão deste nível de Educação ocorreu principalmente pela via 
privada, sendo que este crescimento, pode ser considerado às avessas da necessidade 
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da maior parte da população, primamos neste pesquisa a inserção na temática do 
Ensino Superior Público, e dseu desenvolvimento na s últimas décadas através de 
públicas públicas educacionais de diferentes governos e que constituem concepções 
de educação superior que está previsto para o Brasil. 

Marco teórico 
Políticas públicas educacionais 
É fundamental iniciarmos este texto conceituando o entendimento que temos sobre 
políticas públicas e políticas educacionais, e para tal utilizamos Azevedo (1997), o qual 
afirma que as políticas públicas constituem o “Estado em ação” e revelam o projeto de 
sociedade em implantação. De acordo com a autora as políticas públicas servem para 
dar visibilidade e materialidade ao Estado. Dentro deste contexto podemos ressaltar a 
particularidade da política educacional como uma política social. 
Ao tratarmos da política educacional, Höfling (2001) considera que o Estado deve ter 
como prioridade programas de ação universalizantes e assim possibilitar conquistas 
sociais a grupos e setores desfavorecidos, com objetivo de reverter o desequilíbrio 
social existente. A educação, em especial a educação superior, tem lugar estratégico 
nos processos de transformação social. Alocada como meio de impulsão tecnológica e 
como ferramenta de desenvolvimento social e econômico, dentro de uma perspectiva 
de políticas educacionais efetivas, por meio da qual, a sociedade possa minimizar seus 
aspectos excludentes e restritivos. 
Discutir às políticas educacionais, demanda uma melhor compreensão da atual 
situação das instituições da educação superior, aspectos do seu funcionamento e 
significado destes estabelecimentos. E, nessa lógica, é oportuna uma retrospectiva 
histórica, com base em dois modelos expansionistas do ensino superior, que 
apresentam um perfil distributivo e inclusivo de forma diferenciada embasado em 
diferentes perspectivas de acesso à educação superior. 
 
Ensino superior no brasil: movimentos de expansão  
Com o advento do governo chefiado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso - FHC 
(1995-2002) a disseminação e implantação de ideais neoliberais, despontaram com 
mais vigor no Brasil, propondo uma reforma no Estado, a qual refletia um ajuste à 
competitividade internacional, claramente evidenciado por Nomeriano (2012), quando 
afirma que a partir dos anos 90, a política implementada pelo Banco Mundial aos 
países periféricos estáva diretamente ligada à expansão do ensino privado e à 
privatização do ensino público, especialmente, no que se concerne ao ensino superior. 
Nesse período, certamente houve uma forte influência de organismos internacionais 
na constituição das políticas educacionais. Frigotto (2011) comenta que o governo de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) implementou as reformas neoliberais 
causando o aprofundamento da relação de dependência do projeto de caráter 
monetário, reduzindo a sociedade ao conjunto de consumidores, já que o indivíduo 
não se volta para a coletividade, mas para o mercado. Diante do contexto, saliento que 
a implementação de políticas públicas na educação superior no decorrer da década de 
1990 foram marcadas pela implementação de reformas no espaço público para adoção 
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de práticas neoliberais, privilegiando o espaço privado em detrimento do público, para 
expansão do ensino superior. 
Em 2003 assume a presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (2003 -2010), com 
discurso de diretrizes programáticas diferentes ao adotado pelo governo anteriores, 
considerando a redução das desigualdades sociais como elemento fundamental para o 
desenvolvimento do país. Conforme Sobrinho e Brito (2008), Lula defendeu, em sua 
Proposta de Governo (2002), a construção de um novo contrato social, que 
possibilitasse a construção de um país mais justo, econômica e socialmente, incluindo 
e beneficiando setores historicamente marginalizados da sociedade brasileira. Temos a 
partir deste contexto, o início de um processo de mudança no papel do Estado 
Brasileiro e, consequentemente, desdobramentos na Educação, englobando neste 
caso, a Educação Superior. 
Ponderando a necessidade de inclusão de considerável parte da população no ensino 
superior, varias medidas foram adotadas tanto no âmbito do ensino público quanto 
das instituições privadas. Tais medidas tiveram como referencial, segundo o discurso 
governamental, o processo de expansãoe, a qualidade no ensino oferecido. Para tanto, 
foram pensados e formulados vários programas de acesso entre eles a reformulação 
do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), a criaçäo da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), através da Lei 11.096/2005, a criaçäo do 
Programa Universidade para Todos – PROUNI e do REUNI - Programa e Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, através do Decreto 
Presidencial 6.096/2007, e ainda foi instituido o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior –SINAES, pela Lei10.861/2004, além da formulação de varias 
políticas afirmativas. 

Metodología 
A abordagem adotada neste estudo é qualitativa e o tipo de pesquisa é classificada 
como descritiva. Com relação à estratégia de pesquisa, esta investigaçåo caracteriza-se 
como um estudo de caso, que, nas palavras de Bodgan e Biklen (1994, p.89), “consiste 
na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 
documento ou de acontecimento específico. Desta forma visa-se uma análise 
documental que envolve várias publicações públicas, além de dados estatísticos e 
legislações federais que permitam compreender o desenvolvimento da Educação 
Superior no Brasil no período de 1995 a 2010. 

Resultados 
A implementação de políticas públicas para a educação superior no decorrer da 
década de 1990 foram marcadas pela implementação de reformas no espaço público 
para adoção de práticas neoliberais, privilegiando o espaço privado em detrimento do 
público, para expansão do ensino superior. 
Nessa década, reforçou-se a lógica do capital, de forma que as IES eram voltadas para 
o ensino, que atendia à demanda do mercado de trabalho, com formação 
profissionalizante. Devido à visão neoliberal na educação, o governo FHC utilizou-se de 
medidas provisórias para a implementação da política educacional com ênfase na 
qualidade, compreendida como produtividade. 
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Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN, que dedicou um 
capítulo à Educação Superior, ficou reconhecida pela primeira vez na legislação 
brasileira a possibilidade de lucro para instituições privadas o que abriu espaço para o 
mercado universitário. Em decorrência deste fato podemos observar que houve um 
crescimentodos estabelecimentos privados em detrimento das Instituições públicas 
durante o governo FHC. Em 1997 o país contava com 211 (23,4%) Universidades 
Públicas e 689 (75,7%) privadas, situação que se amplia em 2002 com o aumento para 
1.442 estabelecimentos privadas representando 88,08 %das universidades do País.  
Especificamente a partir da gestão Lula em 2003, mesmo mantendo traços de 
continuidade com relação ao governo anterior, iniciou-se uma nova fase na política 
voltada para a educação superior no país, marcada por um maior protagonismo do 
Estado na indução de políticas públicas, com o objetivo de ampliar e democratizar o 
acesso a esse nível de ensino. As políticas públicas propostas no governo Lula (2003-
2010), tiveram ações de expansão, democratização e interiorização da Educação 
Superior, mas não descaracterizaram evidencias já propostas, quanto a maior 
concentração da instituições de educação superior nos grandes centros.  
Mas em 2010 a situação ainda não mudara, sendo que, 87% das Instituições eram 
Privadas, enquanto 12,5% eram Públicas, e mesmo com as políticas públicas de 
expansão do ensino superior implementadas pelo governo Lula (2003 -2010), até 2010 
não houve diferenças significativas da realidade posta em 2003, pós governo FHC, 
quando 86,1% eram IES privadas e 13,1% eram públicas. O que se constata é que o 
crescimento das instituições privadas continuou em ritmo acelerado havendo um 
crescimento de 57,1% entre 2003 a 2010 nesse segmento, enquanto o setor público 
cresceu 60,1%, não conseguindo reverter o quadro, pois a proporcionalidade de 
crescimento apresenta-se quase de forma equivalente. Dentro deste contexto, 
sustentamos a afirmativa de Dias Sobrinho (2008) que ressalta que a expansão da 
Educação Superior Brasileira se constitui num campo de tensões que tem como foco 
principal o significado da qualidade do ensino ofertado.  

Conclusiones 
No que se refere a discussão sobre a expansão do ensino superior brasileiro, os dados 
disponibilizados levam a crer que a expansão do acesso ao ensino superior, pelo viés 
privado, necessita ser controlado, pois, longe de resolver a distribuição desigual dos 
bens educacionais, tende aprofundar as condições históricas de discriminação do 
direito à educação superior àqueles pertencentes ao setores populares Destacamos 
que o período de expansão e retomada do ensino superior público brasileiro no 
Governo Lula se apresenta como expressivo no comparativo, com o não investimento 
no octênio de FHC, mas, ainda, insuficiente para atender a todos que poderiam e 
manifestam interesse de estar neste nível de ensino. Em geral, é possível afirmar que 
ambos os governos promoveram esforços na busca pela universalização do ensino 
superior no país, sendo o governo FHC, mais à direita, a partir do estímulo a 
instituições privadas de ensino superior, enquanto Lula, à esquerda, sobretudo a partir 
do fortalecimento das instituições públicas federais.  
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