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 O presente texto visa explorar e analisar o Fórum das Entidades Representativas do 

Ensino Superior Particular, criado em 2008, com o objetivo de iniciar a discussão acerca da 

temática que ainda não foi contemplada como objeto de pesquisas. Buscar-se-á relacionar a 

criação do fórum dentro de uma lógica de interesses à manutenção das políticas neoliberais e 

ao atual processo de financeirização e expansão do setor privado-mercantil educacional no 

Brasil. Este estudo é preliminar, parte inicial de um estudo de mestrado em andamento. A 

metodologia se constitui em pesquisa bibliográfica para aprofundamento dos processos de 

mercantilização da educação e financeirização. As considerações finais apontam que a lógica 

de criação do fórum se materializa enquanto mecanismo de manutenção e/ou prospecção de 

novas possibilidades de instrumentalização da educação e de colocá-la em permanente papel 

de serviço ao capital. 

Nos anos de 1970 a 1990 a nova crise do capital, associada à queda da taxa de lucro e 

à saturação do modelo de produção fordista, resulta em greve dos trabalhadores e na crise do 

Estado de Bem-Estar-social (KATO, 2013). Com isso, emerge um processo de reorganização 

do sistema ideológico, político e de produção do capital: o Neoliberalismo. Este, por sua vez, 

acarreta uma série de consequências como a privatização; a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas; privatizações; redução de políticas sociais; demissões em massa; e etc.  

Com a publicação do documento “O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado” (PDRAE), nos anos 90, materializou-se o processo neoliberal. A publicação deste 

documento, portanto, vem produzindo mudanças na economia e política brasileira, 

redefinindo o papel do Estado com a criação do setor público-não estatal (KATO, 2013). 

O projeto neoliberal [...] é caracterizado pelo aprofundamento da 

privatização, pela desnacionalização da educação e consolidação de um novo 

mercado educativo global. Tal projeto vem sendo materializado por uma 

série de reformas educativas na América Latina, imposta por meio de 

“acordos comerciais” estabelecidos entre esses organismos e os governos, 

com a finalidade de submeter a educação às exigências da lucratividade do 

capital (VALE, CHAVES E CAVALHO, 2015, p. 72). 

 A reforma prevista no Plano Diretor tinha como objetivo a “reconstrução do Estado, 

de forma a resgatar sua autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas 
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públicas” (BRASIL, 1995, p. 16), essa reforma considera inadiável, dentre outros, o 

ajustamento fiscal duradouro; as reformas econômicas voltadas para o mercado; a reforma da 

previdência social; e a reforma do aparelho do Estado. Todas essas medidas que focalizam na 

administração pública federal, trazem consequências para a sociedade e para a 

democratização do sistema público. 

Essa transformação da educação em mercadoria é evidenciada também no campo da 

educação superior uma vez que a reforma do Estado influenciou diretamente nas políticas 

educacionais, orientadas pelos organismos internacionais à medida que passa a aderir ações 

que são impostas por essas organizações, tais como o Banco Mundial e o FMI. Esta 

transformação foi marcada por grandes mudanças nas políticas públicas sociais e este 

processo “[...] resultante de uma nova fase de reestruturação capitalista é marcado por 

políticas de centralização, de diferenciação e de diversificação institucional e, especialmente, 

de privatização da esfera pública” (DOURADO, 2002, p.235). 

A educação superior, desde então, passa a ser vista como mercadoria à medida que o 

Estado reduz sua participação neste setor, passando a incentivar parcerias com instituições 

privadas, estimulando-as na captação de recursos por meio dessas parcerias. Gandini e Riscal 

(2002, p. 58) explicam que a educação “[ . . .]  passa a ser entendida como setor público não-

estatal, passando a ser concebida como um serviço e sua gestão pautada pela administração 

de resultados, foi aberto o espaço na educação para a gradual incorporação de agentes 

privados”. 

A educação superior, nos últimos 20 anos passa por diversas mudanças em todo o 

Brasil com as reformas que vem acontecendo, principalmente no que tange a expansão do 

número de matrículas nas IES privadas-mercantis, como Mancebo (2015, p. 4) mostra que 

“entre 1995 e 2010, ocorreu um crescimento no número total de matrículas (presenciais e a 

distância), que passou de 1.759.703, em 1995, para 6.379.299, em 2010, com um crescimento, 

portanto, da ordem de 262,52% no espaço de tempo de dezesseis anos”, este crescimento foi 

bem maior no setor privado em relação ao público. 

A organização de grandes empresas consolida este setor privado em uma economia de 

escala, no qual estas empresas de ensino superior oferecem cursos mais baratos, de baixa 

qualidade para chamar atenção de seus clientes, um agravante dessa expansão se deu também 

aos cursos a distância (EaD), no qual existe mais facilidade para adentrar ao nível superior, 

com condições flexíveis e a preços pequenos, atingindo, dessa forma, a grande massa da 
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população (MANCEBO, 2015). Houve, então, um grande arranque na expansão de 

instituições privadas de ensino superior, do qual Mancebo relata que: 

[...] as instituições privadas também receberam sólidos incentivos públicos, 

diretos e indiretos e detinham representação majoritária no CFE, o que, 

somado às afinidades políticas dos empresários do ensino com os governos 

militares, permitiu-lhes um novo surto de expansão, a ponto de se 

tornarem majoritárias no ensino superior brasileiro a partir de então. 

(MANCEBO, 2009, p. 16) 

A expansão do setor privado-mercantil acontece mediante incentivos públicos através 

de programas que são assegurados pelo Governo Federal, como o PROUNI e FIES. Esse setor 

privado sempre esteve marcado por grandes incentivos fiscais, utilizando recursos públicos 

através das renúncias ficais destas empresas de educação privado-mercantil, com a 

concordância do Governo Federal, com isso tem se intensificado a inserção de grandes grupos 

educacionais no mercado financeiro (VALE, 2013). Dessa forma, Vale (2013, p. 124) relata 

que “a transformação do próprio espaço de educação superior em lócus da acumulação do 

capital e campo cuja tônica atual é dada pela financeirização”. 

 Esse atual processo de financeirização da educação superior privado-mercantil, vem 

sendo adotado no Brasil como mecanismo de acesso à educação superior por meio de várias 

empresas educacionais, que cada vez mais vem se expandindo por meio de compra ou fusões 

de instituições de ensino superior (IES) privadas no país. A lógica neoliberal, implantada no 

Brasil a partir de 1990 proporcionou muitas mudanças na estrutura do Estado, principalmente 

no que diz respeito à educação.  

 O processo de financeirização das IES privadas se fortalece a partir de 2007, quando 

essas grandes empresas adentram no mercado de ações brasileiro. Como consequência disto 

acontece a valorização dessas empresas e a compra de instituições privadas menores e, com 

isso, forma-se os grandes grupos empresariais. 

 Entende-se por mercantilização, segundo Andrea Vale, “não apenas a simples venda 

de qualquer mercadoria, mas a organização da vida social para a produção e para a venda de 

mercadorias” (2017, p. 5) e este processo têm-se intensificado a medida que grupos 

educacionais se transforma em grandes oligopólios no qual seu objetivo primordial é na 

obtenção de lucros, com gestão profissionalizada, focalizando o aluno como cliente e 

educação como mercadoria. 

No ano seguinte ao que as instituições privadas de ensino adentram a Bolsa de Valores 

de São Paulo (BOVESPA), um grupo de entidades que estão engajadas no ensino superior 

particular do Brasil, a saber: Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 
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(ABMES); Associação Brasileira das Faculdades (Abrafi); Associação Nacional dos Centro 

Universitários (Anaceu); Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e o 

Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 

São Paulo (Semesp), criam no dia 9 de Abril de 2008 o Fórum das Entidades Representativas 

do Ensino Superior Particular, com o objetivo de defesa dos interesses do ensino superior 

particular, articulando em conjunto com o Ministério da Educação (MEC) bem como o 

Congresso Nacional em busca de sua missão, quer seja “[...] formular propostas que visem 

assegurar o direito da livre iniciativa das instituições educacionais, de maneira a privilegiar o 

desenvolvimento do setor [...]” (FÓRUM, 2016, p. 7). Como um importante locus de 

discussão, por meio de seminários, debates e congressos, desse setor privado-mercantil, o 

Fórum propõe e acompanha propostas para políticas públicas educacionais com o intuito de 

adequá-las à realidade da grande diversidade em que o ensino superior brasileiro está inserido. 

Em 2009 e em 2015, respectivamente, a Federação Nacional das Escolas Particulares 

(Fenesp) e o Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior 

no Estado do Rio de Janeiro (Semerj), passaram a integrar o Fórum como associadas 

participantes, para o fortalecimento deste em busca de assegurar os direitos e propostas desse 

setor junto ao Congresso Nacional. 

Desde 2008 essa instituição tem promovido, anualmente, o Congresso Brasileiro da 

Educação Superior Particular, do qual é reunido as principais lideranças do setor educacional, 

autoridades políticas bem como educadores e formuladores de políticas públicas para a 

educação brasileira. Debatendo acerca do papel exercido por essas instituições privadas de 

ensino e seus desafios, é elaborado cartas que contém os principais objetivos, compromissos e 

expectativas pelos quais o Fórum buscará à consolidação desse setor particular com 

excelência. 

Desde sua criação, os representantes do Fórum tem tido participação ativa em reuniões 

com secretários de educação e representantes do MEC, assim como com representantes 

políticos em busca de seus objetivos. No final do ano de criação houve o primeiro Congresso. 

O Fórum acompanha ativamente no Congresso Nacional as discussões e 

deliberações de interesse para o setor, apresentando propostas legislativas, 

indicando profissionais para as audiências públicas e seminários que são 

realizados tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, bem 

como articulando a inserção de medidas de interesse do segmento particular 

de ensino superior na legislação em debate e na sua aprovação, quando for o 

caso (Fórum, 2016, p. 47). 
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 Entende-se este Fórum como um novo intelectual coletivo. Gramsci entende por 

intelectuais não apenas a camada entendida por essa denominação, mas toda a massa social 

que exerce funções organizativas, seja no campo da produção, cultura ou administrativo-

político (CADERNOS DO CÁRCERE, 2001). Dessa forma, o Fórum enquanto organização 

administrativa-política exerce uma grande representatividade em torno das novas políticas que 

tangem o ensino superior no Brasil.  

 Em uma nova reportagem que saiu no site da ABMES com a manchete “Entidades 

Representativas do Ensino Superior Particular aprovam novo marco regulatório da EaD” no 

dia 21 de junho de 2017, no qual aprovam o Decreto nº 9.057 de 25 de maio d 2017, que 

estabelece o novo marco regulatório da educação a distância, disciplinando o art.80 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). As novas regras para oferta dessa 

modalidade no ensino superior privilegiam as IES com conceito institucional acima da média. 

Janguiê Diniz, presidente do Fórum e Diretor da ABMES e também dono as Ser Educacional, 

relata sobre o marco regulatório “enxergamos a medida como um grande avanço realizado 

pelo MEC, levando em consideração a qualidade da instituição”.  

 Esse é um estudo que está em andamento e aponta como hipótese a relação do Fórum 

das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular com as aprovações e 

manutenções de políticas e medidas nacionais que se caracterizam como fortalecedoras do 

processo de financeirização da educação privado-mercantil, e consequentemente, colocando a 

educação em um papel de mero instrumento do capital e da política neoliberal.  
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