
 

 

 

TÍTULO: O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO E O BRASIL EMERGENTE:UMA ANÁLISE
SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO E AS PERSPECTIVAS DO SETOR NA ATUALIDADE.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALINE MONTEIRO DE AGUIAR, KLEBER DE ANDRADE NOGUEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PEDRO PAULO PROCÓPIOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ADRIANA MARIA FERREIRA COUTINHOCOLABORADOR(ES): 



 

O Papel do Ensino Superior Privado e o Brasil Emergente: Uma Análise Sobre 
o Direito à Educação e as Perspectivas do Setor na Atualidade. 

 

 

Resumo 
 

Este artigo aborda o papel exercido pelas instituições de ensino superior privadas 
dentro do cenário Brasileiro, bem como seu desenvolvimento frente ao 

crescimento econômico do país. Buscamos compreender por meio de pesquisa 
bibliográfica a responsabilidade do setor para a melhoria da condição de vida 
da população emergente, através do incremento na sua formação profissional. 
Enfatizamos o papel determinante desse universo do ensino universitário, que se 
mostra atento a novas necessidades de mão-de-obra qualificada em diferentes 

searas. Reforçamos o notório viés social presente no objeto estudado e também 
o fato de essa observação conduzir a um panorama mais amplo, capaz de 
traçar um diagnóstico valoroso aos estudiosos das áreas de Ciências Humanas 
e Sociais, interessados por discussões que envolvem a questão da cidadania. 
Constata-se ao final, que o ingresso da população emergente é fator de mudança 
na condição socioeconômica do indivíduo e que o ensino superior privado do país, 
responsável por cerca de 90% dos estudantes, é protagonista da formação cidadã 
do Brasil emergente.  
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Introdução 

 

Este projeto visa a analisar o papel do ensino superior privado no Brasil 

emergente face ao crescimento econômico do país e a necessidade de mão-

de-obra qualificada. Buscamos compreender sua função para uma fatia muito 

representativa da população (já que cerca de 90% dos estudantes dessa 

categoria são de instituições particulares) que não tem acesso ao ensino nas 

universidades públicas. O trabalho foi desenvolvido por causa do notório viés 

social presente no objeto estudado e também pelo fato de essa observação 

conduzir a um panorama mais amplo, capaz de traçar um diagnóstico valoroso 

aos atores públicos e mesmo aos jovens profissionais, que visam a ingressar 

no mundo do trabalho.  

O projeto foi baseado em uma análise bibliográfica direcionada a 

questões que envolvem temas tão diversos quanto a Sociologia, Direito à 

Cidadania e o Capitalismo Inclusivo. Esse último é ainda estudado de forma 

incipiente em nosso país, mas estes pesquisadores desejam conhecer de 

modo reflexivo o tema.  



Cabe destacar que um dos principais idealizadores dessa forma de 

liberalismo foi o estudioso indiano C.K. Prahalad. Como principais resultados, 

prevemos um intercruzamento entre as ideias defendidas pelo capitalismo 

inclusivo e o suposto papel de melhoria social, que ele pode propiciar e os 

gargalos até então, não apenas presentes, mas perenes na educação dos 

países em vias de desenvolvimento, que sofrem com uma lacuna histórica de 

acesso dos mais pobres à educação superior. 

Ratificamos a viabilidade do estudo por sua forte envergadura social 

uma vez que busca investigar questões decisivas para a construção da 

cidadania e da formação de pessoal qualificado em nível superior no Brasil. Por 

fim, pretendemos ampliar a discussão ao longo do nosso projeto de iniciação 

científica e, mesmo pelo ingresso dos graduandos em Programas de Mestrado. 

Iremos tangenciar as ações rumo a aspectos sociológicos, do Direito e da 

cidadania e de mercado, que poderão ser avaliados por outros estudiosos, 

gerando eco para esta importante questão desenvolvimentista. 

 

Objetivo Geral 

        

      Entender o papel do ensino superior privado no país e sua relação com a 

população emergente da contemporaneidade. 

             

       Objetivos específicos  

        

       Os objetivos específicos analisados são os seguintes: 

 Analisar o papel das IES privadas na melhoria da qualificação 

educacional da população emergente e a promoção do direito à 

cidadania; 

 Avaliar o papel da constituição brasileira quanto ao direito à educação;  

 Refletir sobre a influencia do chamado capitalismo inclusivo na 

expansão das IES privadas e consequente  acesso da população 

emergente. 

 

 



Metodologia 

 

     Concebemos que qualquer método de pesquisa cientifica implica uma visão 

de mundo e, por consequência, uma visão a respeito do objeto de estudo. O 

modo pelo qual nós encaramos a realidade, seja ela natural ou social, 

particularmente esta última, determina, de tal forma, o método que vamos 

utilizar na atividade investigatória. 

      Na observância de como se enquadra hoje a educação superior privada no 

país e o alto índice de participação no segmento é que vamos concentrar 

nossos esforços, buscando compreender por meio de pesquisa bibliográfica o 

papel do ensino privado para a melhoria da condição de vida da população 

emergente. É com base nessa importância que uma de nossas bases teóricas 

é o capitalismo inclusivo, em especial, do estudioso C.K. Prahalad.  É com 

ênfase nos aspectos sociais do ensino superior privado que escolhemos o 

tema para realização da pesquisa em pauta. Sustentamos também a 

importância da interpretação da Constituição brasileira a respeito das questões 

voltadas ao direito à educação. 

 

Desenvolvimento 

 

De acordo com Calderón (2004) a reforma do ensino superior foi 

assinada por Francisco Campos, titular dos Ministérios da Educação e Saúde, 

representados no Estatuto das Universidades Brasileiras em 11/04/1931, tendo 

como modelo a Universidade do Rio de Janeiro. Conforme o pesquisador nos 

fins dos anos noventa do último século, foram agregados ao cenário 

universidade/comunidade, o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária 

das Universidades e IES Comunitárias, unindo instituições privadas com 

características e especificidades próprias que englobam o cenário comunitário, 

confessional e filantrópico. 

Sendo comunitário aquele direito onde os Estados membros abriam mão 

de parte da sua soberania, passando a aceitar as decisões da primazia dos 

tratados internacionais. Confessional é aquele Estado em que há uma religião 

oficial, ou seja, uma religião reconhecida pelo próprio Estado. E Filantrópicas 



aquelas instituições que não possuem fins lucrativos, desempenhando desse 

modo, atividades paralelas ou em conjunto com o Estado, porém sem 

remuneração alguma.  

Observa-se no citado projeto que Calderón (2004) aborda em sua obra, 

as inúmeras possibilidades existentes para um desenvolvimento homogêneo e 

de relevância infinita dentro do cenário político-Administrativo do País, onde 

grupos de alcance geral como o Estatal, Comunitário e Particular serão 

beneficiados. 

A finalidade era que a educação liberal pudesse alcançar toda a 

sociedade e não grupos específicos uma vez que o objetivo do ensino era, 

dentre outros, promover o desenvolvimento do país.  

Corrobora com o contexto abordado a visão de Fávero (1977), ao 

comentar sobre a reforma do ensino superior, a qual reflete as ambigüidades 

do momento histórico: o caráter dúbio de certas afirmações, o reforço a um tipo 

de educação humanista e elitizante, entre outros, são sinais que refletem uma 

época.  

As propostas universitárias não alcançavam um numeroso 

desenvolvimento social porque a proliferação da aprendizagem e/ou do ensino 

era restrito para uma determinada classe dominante. Nesse momento os 

“grupos de pressão”, como a imprensa, igreja, estudantes, trabalhadores e 

outros, começaram a se auto questionar e conseqüentemente pressionar as 

autoridades da época fazendo com que as posições que fossem adotadas 

pudessem beneficiar a sociedade como um todo e não apenas parte dela. O 

movimento desse grupo tinha como finalidade, dentro do regime democrático, 

exprimir livremente suas idéias, bem como promover seus interesses. 

Aprofundando tais discussões e partindo ao encontro do desejo da 

sociedade civil organizada, entendemos que o indivíduo participa de um 

conjunto complexo de relações sociais, o que torna o chamado homo socius 

um ser com necessidades de ordem religiosa, econômica, artística e, claro, de 

conhecimento. 

 A nossa preocupação surge exatamente das desigualdades de acesso 

à educação, identificadas no Brasil. No centro de questões sociais de alta 

complexidade, nos deparamos com uma nova realidade de Brasil. Um país 

considerado emergente, global player e respeitado por nações até bem pouco, 



credoras. Entretanto, o que nos chama atenção é o fato de que a desenvoltura 

econômica nacional, apresentada por Procópio (2012) está longe de refletir 

uma melhor posição no ranking mundial do IDH. Um dos principais aspectos de 

mensuração desse índice é justamente a educação, o que nos propomos a 

estudar através deste projeto. 

A discrepância entre a participação brasileira na chamada arena global, 

na condição de saldar dívidas e, acima de tudo, na imagem pujante do fim do 

governo Lula, como expõe o autor, e o atual descompasso no acesso à 

educação pública de qualidade no ensino fundamental e médio do país, nos 

levam ao encontro de Sassen (2010), que teoriza a respeito da existência de 

uma nova classe global: a dos desfavorecidos. 

A colocação de Sassen (2010) que levanta a profunda desigualdade 

presente na vida dos atores sociais no globo nos faz refletir sobre o nosso 

problema de pesquisa e avaliar formas capazes de diminuir o fosso do acesso 

à educação superior entre os mais pobres e a classe média e alta no Brasil. 

Prahalad (2005), com quem concordamos, expõe os princípios do capitalismo 

inclusivo e defende que esse é um dos caminhos possíveis à melhoria da 

condição de vida da população pobre mundial, que representa cerca de 80% 

dos habitantes da Terra. 

Conforme Prahalad (2005) o capitalismo inclusivo significa um avanço 

nessa melhoria, uma vez que através de estratégias mercadológicas de caráter 

igualmente social, empresas dos mais diversos ramos de atuação, dentre eles 

saúde, alimentação e em nosso ponto de vista também do setor educacional, 

buscam uma forma de possibilitar o acesso de aproximadamente cinco bilhões 

de indivíduos do planeta ao mercado de consumo. É diferente da filantropia; é 

lucrativo e ao mesmo tempo focado em benefícios à população de baixa renda.  

Com base em autores de áreas tão diversas, buscamos estabelecer um 

eixo que fundamente este projeto, nos levando a compreender o papel exercido 

por essas organizações quanto à construção da cidadania de um público 

emergente, que busca, hoje, não apenas maior acesso a eletrodomésticos, 

alimentação ou veículos, mas sim um investimento na qualificação educacional 

que lhes trará novas perspectivas de colocação profissional e renda. 

 Atualmente a sociedade vive momentos de mudanças onde são postos 

como pioneiros os princípios e valores direcionados ao desenvolvimento 



humano, os quais amparam e orientam toda e/ou qualquer iniciativa 

educacional.  

Foi com a vigência da conhecida “Constituição Cidadã”, Constituição 

Federal de 1988, considerada a mais democrática da história do Brasil, que 

ficou estabelecido em seus artigos a preservação dos direitos humanos, o voto 

dos analfabetos e a liberdade de expressão, sendo esses, alguns de tantos 

outros direitos fundamentais adquiridos pelos cidadãos. 

Conceituam-se direitos fundamentais como um conjunto indispensável 

de prerrogativas, necessário para assegurar uma existência digna e igual para 

todas as pessoas.  Na visão de Pinho (2010) não é suficiente apenas que o 

Estado reconheça direitos formalmente; deve-se buscar concretizá-los, 

incorporá-los no cotidiano dos indivíduos e de seus agentes.  

A constituição Federal de 1988 trouxe, também, em seu art. 207, uma 

abordagem sobre a autonomia das universidades, bem como descreve seus 

direitos e deveres. Constituição Federal de 1988, art. 207, caput.: “As 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão.”  

 

Resultados 

 

Esperamos ao final deste trabalho consolidar a visão crítica dos estudantes 

acerca do problema de pesquisa e também fornecer-lhes as bases que 

estruturam o desenvolvimento acadêmico. Do ponto de vista prático, 

esperamos levantar uma base de dados factível em torno do objeto, 

identificando o papel socioeconômico e inclusivo do ensino superior privado em 

Pernambuco. Esperamos produzir ao menos dois artigos científicos a serem 

publicados em veículos cadastrados no Portal CAPES e apresentar o 

andamento da pesquisa em evento científico anual promovido pela FACIPE. 

Visamos ainda a expô-lo no encontro da Sociedade Brasileira Para o Progresso 

da Ciência (SBPC). No futuro de curto prazo, esperamos que os pupilos 

possam enriquecer a discussão e partam para a pós-graduação stricto sensu, 

contribuindo assim, ainda mais para o avanço do conhecimento na área, 



trazendo descobertas ou mesmo elevando o nível das discussões na referida 

seara. 

 

Considerações Finais 

 

Através dos estudos realizados para a execução deste trabalho, 

esperamos consolidar a visão crítica acerca do problema de pesquisa e 

também o fortalecimento das bases que estruturam o saber acadêmico. Em 

relação à prática, esperamos levantar uma base de dados útil ao longo da 

vida acadêmica em torno do objeto de estudo, compreendendo o papel 

socioeconômico e inclusivo do ensino superior privado no Brasil.  

Por último e não menos importante foram levantadas as condições 

ideais de discussão do tema por intermédio da bibliografia consultada, 

contribuindo para a pretensão dos discentes de dar continuidade à este viés 

de pesquisa, cujo próximo passo será o Programa stricto sensu em áreas 

afins à Educação, refletindo assim, com os outros estudiosos novos 

desdobramentos, que venham ao encontro dos nossos resultados ou mesmo 

direcionem a novas possibilidades. 
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