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GRUPO DE TRABALHO

3. Educação e emancipação humana: o que nos ensina o marxismo

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Nos termos do artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação visa o pleno desenvolvimento

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tem-se,

portanto, no ensino superior, a visível responsabilidade em efetivar tais objetivos que se coadunam

com o desenvolvimento econômico nacional como um todo. A propósito, relevante ressaltar o Decreto

2.207/97, que regulamentou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), o qual

permitiu a atuação da iniciativa privada na educação superior em um contexto de mercado.  Ainda que

discutível, fato é que esse normativo desencadeou um crescimento acelerado das instituições de ensino

superior (IES) com fins lucrativos, responsáveis, em 2006, pelo ingresso de quase dois milhões de

alunos. No ano 2000, as IES com fins lucrativos respondiam por apenas 18,5% do total de matrículas

do ensino privado, percentual que subiu para 49,6% em 2012, gerando um crescimento de 157% de

estudantes matriculados em cursos de graduação (CADE, 2016). É notável a consolidação de um

verdadeiro “mercado educacional” no âmbito do ensino superior, o que causa expressivo impacto na

economia brasileira na medida que o aumento considerável do número de alunos não significa

desenvolvimento nacional, visto que esse mercado não necessariamente está alinhado com os

objetivos da educação erigidos pela Constituição do país, que reconhecem a educação como uma

dimensão fundante da cidadania, bem público de caráter próprio, baseados nos princípios da igualdade



e pluralidade. Caso recente ocorrido no cenário educacional brasileiro envolvendo a aquisição da

Estácio pela Kroton, ilustra essa situação. A operação no importe de 5,5 bilhões de reais e que

implicaria 46% de market share para a Kroton foi vetada em junho de 2017 pelo Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), órgão que compõe o Sistema Brasileiro de Defesa da

Concorrência cujo objetivo é proteger a coletividade prevenindo e reprimindo o abuso do poder

econômico.

Analisando esse caso concreto sob a perspectiva teórica marxista, percebe-se que a aplicação dos

fundamentos da lógica concorrencial no plano educacional traz efeitos nefastos (a partir do

materialismo histórica) para a mão de obra (professores), e também para a Pedagogia Histórico-Crítica

que pretende a formação de um ser humano omnilateral, isto é, possuidor de uma individualidade livre

e universal. É o que esse artigo pretende demonstrar, por meio da metodologia qualitativa indutiva,

através da análise bibliográfica e documental.

Palavras-chave: Mercantilização do Ensino Superior; Kroton-Estácio; Marxismo.

1. O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS

O presente estudo realiza uma análise, sob a perspectiva Marxista, do ensino superior e da

possível mercantilização do mesmo, através da pesquisa bibliográfica e documental, além de

aprofundar no estudo do caso concreto que envolve a operação de incorporação analisada pelo

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, entre os grupos Kroton e Estácio. Para iniciar o

trabalho discute-se sobre o ensino superior brasileiro privado com fins lucrativos. No segundo

momento descreve-se o processo de tentativa de aquisição da Kroton pela Estácio e, ao final, propõe-

se uma análise que aplica a teoria marxista à aquele caso concreto.

Nesta década, mais de 70% das vagas do ensino superior brasileiro chegaram a ser ocupadas

por alunos em instituições privadas, sendo que dessas, 77% são instituições privadas com fins

lucrativos (CENSO SUPERIOR/INEP, 2016). Trata-se de fenômeno que alguns juristas como Giovani

Clark e Samuel Pontes do Nascimento (2011) denominam de “mercado educacional”, querendo dizer

que a educação, não obstante constar como direito social na Constituição brasileira, enveredou para

uma atividade econômica em sentido estrito, seguindo a lógica mercadológica.

Como chegamos nessa situação? Afinal, em 1964 a relação entre vagas era outra: 62% para o

ensino público, 38% para o privado sem fins lucrativos (SEEC/MEC apud CARVALHO, 2002).

Quando ocorreu essa inversão?

Segundo Carvalho (2002), na década de 60 iniciava-se, de forma mais concreta, o primeiro

passo na cadeia de eventos que culminou na situação atual. O governo militar, focado no crescimento

econômico brasileiro como forma de legitimar a tomada do poder, elegeu o caminho do incremento da



produção industrial no país e, para isso, necessitava de trabalhadores tecnicamente capacitados.

Era a racionalidade técnica que se pretendia conferir à organização do Ensino Superior,

através da reforma Universitária na qual a expansão da oferta de matrículas superou qualquer

expectativa de crescimento. Esse aumento de vagas acontece, sobretudo, às expensas de

estabelecimentos isolados de ensino, muitas vezes em cursos de baixo custo (VIEIRA; FARIAS,

2007).

À época, estava vigente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 4.024/1961, que

entregou ao Ministério da Educação o controle do funcionamento dos estabelecimentos de ensino

superior, bem como a competência para estimular e retrair a oferta de novas vagas. Dessa forma,

estava nas mãos do executivo federal a possibilidade de promover a ampliação das vagas nas

Instituições de Ensino Superior (IES). Visando a economicidade, a escolha econômica foi pelo

incentivo financeiro e institucional à iniciativa privada, conforme Carvalho (2002, p. 114).

Com isso, de 1964 a 1974, a relação público/privado de matrículas de IES se inverte de

62%/38%, como dito anteriormente, para 36%/64% (SEEC/MEC apud CARVALHO, 2002).

Aumentam o número de matrículas e o governo militar alcança seu “milagre econômico”.

Passado o período de estagnação da economia brasileira na década de 80, a demanda por

matrículas no ensino superior volta a crescer impulsionada por mudanças na economia como a

abertura dos mercados e a estabilidade da moeda e na legislação (CADE, 2016).

Em 1988, foi promulgada a Constituição cidadã determinando a educação como um direito

social em seu art. 6º e conferindo à União, Estados e Municípios a competência comum para

proporcionar o acesso à educação, nos termos do artigo 23, V. Ademais, o artigo 205, esculpe a

educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada visando

o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para

o trabalho. Finalmente, o artigo 209 mantém o ensino aberto à iniciativa privada desde que cumpram

as normas gerais da educação nacional e desde que haja autorização e avaliação de qualidade pelo

Poder Público.

Não é difícil perceber que o desenvolvimento da pessoa é inerente ao objetivo republicano

erigido no art. 3º, II da CF/88, qual seja garantir o desenvolvimento nacional, afinal a nação é

essencialmente formada por sua população. Tanto mais o povo é evoluído tecnicamente, moralmente,

socialmente, culturalmente, mais desenvolvida é a nação. Ou seja, a educação é um meio para atingir o

desenvolvimento nacional e, enquanto direito social deve ser garantida a todos.

Em razão disso, como Giovani Clark e Samuel Pontes do Nascimento (2011), poder-se-ia

dizer que, em uma interpretação sistemática, ao permitir o acesso da iniciativa privada ao ensino, o

Constituinte estivesse pensando no terceiro setor. Nota-se que em momento algum a Constituição

menciona atividade privada com fins lucrativos. Tampouco, a nova LDB, Lei 9.394/1996, traz essa

previsão expressa, deixando essa questão em aberto em uma redação duvidosa no artigo 20:



Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas
por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem
as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais,
sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional
e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei (Brasil, 1996).

Para acabar com qualquer dúvida, o então Presidente da República, Fernando Henrique

Cardoso, assinou o Decreto 2.207/1997 para regulamentar alguns artigos da LDB, prevendo em seu

artigo 3º que as entidades mantenedoras com fins lucrativos submetem-se à legislação que rege as

sociedades mercantis. E ainda, o parágrafo único do seu artigo 2º, conferiu prazo de 120 dias para que

as atuais entidades privadas pudessem alterar sua natureza se assim o desejassem, demonstrando clara

intenção do governo de privilegiar a iniciativa privada com fins lucrativos no setor do ensino.

Esse Decreto foi posteriormente substituído pelo Decreto 2.307/1997, pelo Decreto

3.860/2001, depois, já no governo Lula, pelo Decreto 5.773/2006 e finalmente, pelo Decreto

9.235/2017 hoje vigente, editado no governo Temer. Com exceção deste último, todos os anteriores

mantiveram a expressão “privadas com fins lucrativos”. O Decreto vigente, no entanto, volta a

respeitas a classificação da Constituição Federal e da LDB ao apenas mencionar IES mantidas e

criadas pela iniciativa privada, regulamentado os requisitos para que isso seja possível.

De toda forma, um retorno à situação/interpretação prévia parece impossível, considerando os

efeitos já consolidados do então Decreto 2.207/1997: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira divulgou que entre os anos 1999 e 2009 as matrículas do setor privado,

que antes estavam predominantemente em instituições sem finalidade lucrativa, migraram para

instituições com finalidade lucrativa na proporção de 42%/58% para 77%/23% (CENSO

SUPERIOR/INEP, 2016).

Segundo o Relatório técnico produzido pelo Ministério da Educação em 2013, nos anos 2000,

de um total de 1.180 IES registradas no Brasil, apenas 71 eram públicas e mais de 60% das IES

privadas tinham fins lucrativos (Ministério da Educação, 2013).

Ademais, se em 2010 o número de estudantes que concluíram o ensino superior chegou a

973,8 mil, triplicando a estatística em relação a 2001 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018), fato é

que em 2014, 49% dos alunos de graduação abandonaram o curso, percentual alarmante quando

comparado aos 11,4% de 2010 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018).

Este indicador pode revelar uma externalidade negativa produzida pela mercantilização do



ensino superior, na medida que a propaganda e os incentivos para ingresso dos alunos nas instituições

privadas com fins lucrativos não coadunam com a realidade financeira dos mesmos. Em 2013, o MEC

investigou o aumento abusivo de mensalidade em 64 instituições (ÚLTIMO SEGUNDO, 2013).

De fato, a lógica de mercado permite a geração de externalidades negativas nem sempre

alcançadas pela regulação do Estado. Os players voltados para a obtenção de lucro e redução de custos

inserem novos elementos ao ensino que se tornou uma prestação de serviço alterando, inclusive, as

relações de concorrência.

Em São Paulo, a Assembleia Legislativa investigou denuncias contra IES privadas por meio

de CPI cujo relatório final apontou grave lesão a milhares de estudantes com baixa qualidade de

ensino e práticas de abuso ao consumidor (NASCIMENTO, 2016, p. 43). Se os cursos são abertos por

modismos conforme potencial do mercado consumidor, isso vai de encontro aos objetivos

constitucionais de pluralidade, qualidade e equidade, não contribuindo para o desenvolvimento

nacional (NASCIMENTO, 2016, p. 43).

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também abriu uma CPI em 2013 contra

universidades particulares, sugerindo ao Ministério Público Federal o indiciamento de 6 pessoas,

dentre elas dois executivos da Kroton Educacional (ULTIMO SEGUNDO, 2013).

Segundo estudos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em 2000, o

ensino superior privado, que respondia a quase 70% das matrículas, passou a enfrentar taxas de

crescimento declinantes e aumento de capacidade ociosa, o que levou as instituições a apostarem em

novas estratégias de expansão para outras regiões, novos produtos como cursos superiores para ofícios

que não demandavam formação superior, a exemplo da gastronomia e profissionais da moda,

associados ao consumo de luxo, além do aumento extraordinário da oferta de cursos a distância

(CADE, 2016).

De toda forma, a mais recente tendência no mercado de ensino superior privado com fins

lucrativos foi a capitalização dos grupos empresariais do setor via abertura de capital na bolsa de

valores, aporte de capital de fundos de investimentos privados nacionais e estrangeiros e, finalmente,

via atos de concentração, as chamadas operações de fusões e aquisições de empresas mantenedoras de

ensino superior (CADE, 2016).

Assim, a partir da legislação permissiva e das estratégias mercadológicas, na década de 2000,

o índice de crescimento do número de matrículas nas IES privadas com fins lucrativos cresceu mais de

sete vezes mais do que as IES do terceiro setor (CADE, 2016).

Conforme levantamento realizado pelo CADE, em 2000 as IES com fins lucrativos

respondiam por 18,5% do total de matrículas do ensino privado, sendo que em 2012 esse número

chegou a 49,6%, contra 50,4% das IES privadas sem fins lucrativos, o que indica uma provável

migração das IES do terceiro setor para o modelo empresarial.

Até o final de 2015, o CADE analisou 62 atos de concentração que tinham como objeto



negócios relativos aos mercados de prestação de ensino superior privadas. A primeira operação desse

tipo foi julgada em 2001, tendo sido aprovada a entrada do Grupo Apollo, de origem norte-americana

no capital da Pitágoras (atual Kroton). E a partir de 2007 essas operações se intensificaram, sendo que

onze dos doze atos de concentração julgados pelo CADE em 2007 e 2008, foram protagonizados pelo

Grupo Estácio (CADE, 2016).

Em 2016, os dois maiores grupos mantenedores do ensino superior, Kroton Educacional S/A

(“Kroton”) e Estácio Participações S/A (“Estácio”), tentaram se unir, operação esta que este trabalho

passa a analisar.

2. O CASO KROTON E ESTÁCIO X CADE

O modelo empresarial de ensino superior resultou em diversos atos de concentração entre os

anos de 2008 e 2013, sendo que Kroton e Estácio estão no grupo de empresas que mais se destacaram

em razão da quantidade de operações.

O CADE, órgão que compõe o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência cujo objetivo é

proteger a coletividade prevenindo e reprimindo o abuso do poder econômico, vetou em junho de 2017

a aquisição da Estácio pela Kroton. A operação no importe de 5,5 bilhões de reais apontou riscos à

concorrência e ausência de eficiências específicas e verificáveis repassadas ao consumidor, implicando

23% de market share para a Kroton.

As top 5 no ranking de participação do mercado são: Kroton (35,54%), Estácio (15,15%),

Unip (13,10%), Laureate Internacional (9,29%) e PUC (6,33%) (G1, 2017).

Com efeito, segundo informações obtidas no próprio website institucional da Kroton (2018),

trata-se uma sociedade anônima de capital aberto que representa a maior organização educacional

privada do Brasil, com 937.167 alunos e 124 campi, atuando há mais de 10 anos nesse setor. A

estrutura engloba marcas relevantes como Anhanguera e Pitágoras. Sua metodologia de ensino foi

criada em parceria com a empresa americana Apollo International e, desde 2009, com a entrada de um

dos maiores fundos de private equity do mundo, o Advent International, no controle acionário da

Companhia, a instituição iniciou uma atuação expansiva no mercado brasileiro, com a aquisição de

várias universidades.

Já a Estácio configura como segundo player no mercado do ensino superior, constituindo-se

em uma sociedade anônima de capital aberto desde 2007, com unidades em todos os Estados

brasileiros.

A operação de concentração que pretendia a incorporação das ações da Estácio pela Kroton foi

anunciada em julho de 2016 e vetada pela maioria dos conselheiros do CADE em 28/06/2017 por

meio do processo 08700.006185/2016-56. Apenas a relatora do caso, Cristiane Alkmin J. Schimit,

votou pela aprovação com restrições, como a alienação de ativos presenciais e da marca Anhanguera,



além da proibição de novos atos de concentração nos próximos cinco anos. Por outro lado, o

presidente do CADE, Alexandre Barreto de Souza, ponderou que a indicação de remédios efetivos aos

problemas identificados é tarefa essencialmente das requerentes, e que a preservação do interesse

público, a função social das empresas e a defesa da livre concorrência são valores que exigem

colaboração das partes com o poder público (CADE, 2018).

Dentre as principais razões levantadas pelo órgão antitruste está o fato de que a união das duas

maiores empresas do setor geraria um problema concorrencial na modalidade de ensino presencial,

com ausência de rivalidade suficiente em pelo menos oito municípios brasileiros, dentre eles Belo

Horizonte e Brasília. Além disso, na modalidade de ensino à distância, a Kroton, que já possui 37% de

market share, passaria a 46%, aumentando ainda mais sua capilaridade nacional, considerando as

fortes marcas detidas pela Companhia (Anhanguera e Pitágoras), que auxiliariam nessa progressão

(CADE, 2017).

Vale mencionar que o parecer da Superintendência Geral, órgão componente do CADE que

analisou a questão previamente ao Tribunal, apontou que a operação pretendida geraria sobreposição

em cursos de graduação presencial, graduação à distância, pós-graduação presencial e à distância.

A concentração de mercado do ensino superior foi, portanto, considerada perigosa, com

grande risco de impactar os preços e reduzir os incentivos à diversificação, melhoria da qualidade e

inovação no ensino superior. Ressalta-se que o CADE ponderou à época que o mercado de ensino

superior é caracterizado por elevadas barreiras regulatórias, economias de escala e escopo e

necessidade de grandes investimentos em marketing, o que dificulta a entrada de novos agentes

(EXAME, 2017).

Após a decisão administrativa final, a Kroton informou à imprensa por meio de nota, que:

mantém seu sólido plano de longo prazo que envolve, nos próximos anos, o
lançamento de novas unidades de ensino presencial, novos cursos nas unidades
atuais e credenciamento de novos polos de ensino a distância, além de continuar
monitorando novas oportunidades de crescimento, Sobretudo, a companhia mantém
o compromisso com a sua missão de democratizar o acesso à educação responsável
e de qualidade, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado,
contribuindo para o desenvolvimento de seus projetos de vida (G1, 2017).

Já o grupo educacional Estácio, embora não ter se unido à Kroton, experimentou do perfil

corporativo e das metodologias que a colocam em primeiro lugar no mercado do ensino superior. Com

isso, a Estácio está se organizando para tornar sua forma de atuação mais similar a esse sistema.

Aliás, desde que a operação Kroton-Estácio foi barrada, as ações da Estácio subiram 130% e a

Advent International passou a ocupar dois assentos no Conselho de Administração da Estácio,

adquirindo 11% do capital social (EXAME, 2018).

A mídia divulgou que a principal meta da Estácio é aumentar sua rentabilidade (Ebtida da

Estácio foi de 27,7% em comparação com 43,6% da Kroton no terceiro semestre) e tornar sua

metodologia mais similar ao sistema Kroton por meio da redução de custos administrativos, das



despesas com funcionários e a interrupção de políticas de isenção de mensalidades. Com efeito, no

final do ano passado foram demitidos cerca de 1200 professores, aumentando em 20% o número de

alunos por sala de aula (INFOMONEY, 2018).

Na visão do conselho de administração e da diretoria da Estácio, um dos principais problemas

da companhia são as despesas com funcionários. Enquanto a Kroton gasta 20% da receita com

pessoal, na Estácio o percentual passa de 40%. Além disso, a Estácio dava isenções de mensalidade

por até quatro meses e, com isso, atraía estudantes indecisos que acabavam desistindo depois de um

semestre, justamente quando teriam de passar a pagar. Como já havia montado sua estrutura contando

com esses alunos, a companhia tinha prejuízo. A companhia constatou, assim, que a força de vendas

não estaria nas isenções dos custos, mas em outras estratégias como parceria com cursinhos (EXAME,

2018).

Em entrevista no campus da Estácio no bairro de Jabaquara em São Paulo, o diretor

presidente, Pedro Thompson, informou que

Como segundo maior player no Brasil e um dos cinco maiores do mundo, não tem
por quê a gente não ser um consolidador de mercado”, disse Thompson em uma
entrevista no campus da empresa no bairro de Jabaquara em São Paulo. “Não há
nenhuma operação em andamento no momento, primeiro, precisamos melhorar
nossa gestão e aumentar ainda mais a lucratividade (INFOMONEY, 2018).

A partir do caso concreto então relatado, é possível perceber as externalidades negativas

geradas pela realidade da lógica mercadológica do ensino superior brasileiro apontadas no Capitulo

anterior, principalmente no que se refere ao impacto negativo à classe trabalhadora atual (professores)

e futura (alunos em formação técnica).

3. A TEORIA MARXISTA APLICADA AO CASO EM ESTUDO

Considerando o exposto anteriormente, ou seja, o caso analisado (tentativa de incorporação da

Estácio pela Kroton)  verifica-se a tendência atual do ensino superior brasileiro, ou, diga-se do

“mercado educacional” do ensino.  Nesse diapasão, optou-se por trabalhar autores de viés marxista

para compreender quais as consequências que tal prática pode gerar, tais autores discutem

precisamente temáticas que relacionam educação e marxismo, dentre eles estão Mészáros (2008),

Saviani (2003, 2013) e Sguissardi (2000, 2002), além de uma breve menção a Snyders (2005).

Mészáros (2008), na obra Educação para além do Capital, atribui à educação o papel soberano,

tanto na elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de

reprodução, como para a auto mudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de

uma ordem social metabólica radicalmente diferente.

Seria inegável, de acordo com o autor, reconhecer o “impacto incorrigível do Capital sobre a



educação que tem sido grande ao longo do desenvolvimento do sistema educacional”, que ao longo

dos últimos anos, serviu, ao propósito de não só fornecer 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, isto é, pelos indivíduos devidamente educados (MÉZÁROS, 2008, p. 35).

Nesse sentido, a educação em geral, mais especialmente a educação superior, também passa

pelo mesmo processo. Por um lado, mercadorias 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) ela seria compelida a aumentar incessantemente a massa de mercadorias, fosse pela
maior capacidade de produzi-las, fosse pela transformação de mais bens, materiais ou
simbólicos, em mercadoria; no limite, tudo seria transformado em mercadoria;
(b) ela seria compelida a ampliar o espaço geográfico inserido no circuito mercantil,
de modo que mais riquezas e mais populações dele participassem; no limite, esse
espaço seria todo o planeta;
(c) ela seria compelida a inventar sempre novos bens e novas necessidades; (...) Para
aumentar a potência produtiva e expandir o espaço da acumulação, essa sociedade
realizaria uma revolução técnica incessante. Para incluir o máximo de populações no
processo mercantil, formaria um sistema-mundo. Para criar o homem portador
daquelas novas necessidades em expansão, alteraria profundamente a cultura e as
formas de sociabilidade. Nenhum obstáculo externo a deteria (BENJAMIM apud
SGUISSARDI, 2008, p. 994).

Decorreria daí a reorganização do 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 (SGUISSARDI, 2000. p.50).

Conforme exposto anteriormente, essa lógica de mercado permite a geração de externalidades

negativas nem sempre alcançadas pela regulação do Estado, porque a obtenção de lucro e redução de

custos inserem novos elementos ao ensino que se tornou uma prestação de serviço alterando, inclusive,

as relações de concorrência.

Assim, conforme Sguissardi (2000) autonomia universitária estaria subordinada ao setor

produtivo (face aos recursos daí advindos a partir da prestação de serviços e assessorias) e ao Estado

— à legislação, no caso de outros tipos de instituições. Sobre elas restaria pequeno espaço de

influência da sociedade em geral e das comunidades com as quais se relacionam.

O atual Governo reconhece e autoriza as denominadas faculdades de ensino, isto é,

instituições de ensino superior que, por não serem obrigadas a associarem ensino, pesquisa e extensão,

dedicam-se quase exclusivamente ao ensino. Atualmente se constituem a ampla maioria das IES no

país. As universidades (que associariam ensino, pesquisa e extensão) são muito poucas, hoje, mesmo

entre as IES que gozam do título de universidades, pois somente as que possuem um nível de pós-



graduação bastante consolidado realizam pesquisa em dimensões que permitam a integração desta com

as atividades de ensino e extensão (SGUISSARDI, 2002, p. 35).

O que fica evidente é que o objetivo da burguesia ao oferecer uma escolarização de má

qualidade, além de promover o fracasso escolar em massa, não permite que a classe trabalhadora tenha

acesso aos conhecimentos e aos saberes que poderiam formar uma massa de trabalhadores críticos e

potenciais revolucionários. A burguesia, na verdade, reconhece a escola como um espaço de potencial

formador e transformador e, portanto, se bem apropriada pelos trabalhadores, uma ameaça à sua

manutenção no poder.

Assim, o capitalismo exige que a escola lhe forme trabalhadores que se saibam vulneráveis, na

perspectiva de Snyders (2005):

espera-se, devido à sua formação restrita, que não venham a revelar-se
demasiado exigentes em matéria de salários, proporcionam-lhes o mínimo
possível de instrumentos intelectuais que os ajudem a questionar o sistema –
a começar pelos que nascem diretamente da qualificação dentro do trabalho.
Resumindo, tanto a quantidade como a qualidade da mão de obra formada
são determinadas pelos interesses a curto prazo dos monopólios. (SNYDERS,
2005, p. 97).

Para a tarefa da construção dessa pedagogia fundamentada no marxismo implica a apreensão

da concepção de fundo que caracteriza o materialismo histórico, nessa concepção, trata-se de penetrar

no interior dos processos pedagógicos, reconstruindo suas características objetivas e formulando as

diretrizes pedagógicas que possibilitarão a reorganização do trabalho educativo sob os aspectos das

finalidades e objetivos da educação, das instituições formadoras, dos agentes educativos, dos

conteúdos curriculares e dos procedimentos pedagógicos-didáticos que movimentarão um novo éthos

educativo voltado à construção de uma nova sociedade, uma nova cultura, um novo homem

(SAVIANI, 2017, p. 81).

Na tentativa de superar essa perspectiva a teoria marxista que propõe o que se pode traduzir

com a expressão Pedagogia Histórico-Crítica é o empenho em compreender a questão educacional

com base no desenvolvimento histórico-objetivo. Portanto, a concepção pressuposta nesta visão da

Pedagogia Histórico-Crítica é materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do

desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana (SAVIANI,

2017, p. 88).

A formação almejada pela Pedagogia Histórico-Crítica é a formação de um ser humano

omnilateral, ou seja, uma individualidade livre e universal (SAVIANI, 2017).

Formação que é impossível de ser pensada a partir da lógica praticada nesses grandes

conglomerados educacionais que passam a dominar o “mercado educacional” brasileiro.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS



A expansão desordenada, aumento das vagas, sobretudo, às expensas de estabelecimentos

isolados de ensino, em cursos de baixo custo, o estabelecimento de um verdadeiro mercado

educacional que torna a educação um produto a ser comercializado, realiza tudo isso em detrimento da

pessoa humana. Impossibilitando que a educação seja sinônimo de emancipação do sujeito e meio que

possibilite o exercício da cidadania.

Nesse sentido, o caso analisado (CADEx Kroton e Estácio) vem demonstrar os custos sociais

desta situações, enquanto externalidades negativas, desde a precarização do ensino, através do uso de

práticas que visam apenas a diminuição do custo da prestação de serviço que também acabam por

acarretar um desgaste do fator humano docente, passando por perdas transferidas ao

consumidor/estudante, violações concorrenciais, excesso de oferta e oneração direta dos recursos

públicos para estimular a demanda.

Nesta monta, o que se apresenta é uma sociedade empresária destinada, em primeiro lugar,

para geração de excedentes, e que estas sobras (lucro) são tanto maiores quanto menores forem os

custos internos, a tendência natural também das empresas mantenedoras de ensino superior é transferir

seus custos internos para terceiros, que sempre realiza as escolhas visando a maior lucratividade e a

expansão no mercado, fazendo isso a qualquer custo social que isso possa gerar.

Assim, a compreensão da atividade econômica como um arranjo institucional complexo

impõe, como já foi visto acima, a busca de uma eficiência social que vai além dos cálculos baseados

em ganhos. Além da relação de consumo (com o aluno) e da relação de trabalho (com os professores),

a educação está inserida em um contexto institucional mais amplo.

A própria decisão do CADE que negou o acordo de concentração destacou que ―no mercado

de educação, a análise deve ser o mais possível conservadora, a fim de preservar, acima de tudo, o

consumidor/estudante. Certo que isso significa que o estudante deveria estar acima de tudo em razão

da fundamentalidade do direito social à educação previsto no artigo 6º da Constituição.

É notável a consolidação de um verdadeiro “mercado educacional” no âmbito do ensino

superior, o que causa expressivo impacto na economia brasileira na medida que o aumento

considerável do número de alunos não significa desenvolvimento nacional, visto que esse mercado não

necessariamente está alinhado com os objetivos da educação erigidos pela Constituição do país.

Com este propósito, demonstrou-se que sem as mudanças regulatórias feitas pelo Estado, não

teria surgido o mercado de ensino superior que hoje está instalado no Brasil. Tal situação está em

desconformidade com as concepções marxistas da educação que tentam superar essa perspectiva

capitalista da educação, propondo o que se pode traduzir com a expressão Pedagogia Histórico-Crítica,

que é o empenho em compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico-

objetivo. O que se almeja nesse sentido é uma formação omnilateral, ou seja, uma individualidade

livre e universal (SAVIANI, 2017), incompatível com os rumos atuais do ensino superior.
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