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GT6 - Educação, capitalismo e socialismo

Esta comunicação tem como objetivo refletir sobre a expansão nos últimos anos da Educação 

Superior  Brasileira,  principalmente  a  partir  do  crescimento  de  Instituições  de  Ensino  Superior 

privadas.   Instituições  estas  que  vêm  se  organizando  como  empresas  prestadoras  de  serviços 

educacionais, as quais denominaremos aqui de  universidades-empresa, ou seja, aquelas empresas 

cuja principal mercadoria é precisamente a educação-mercadoria1.

Para entendermos esse processo de expansão das IES privadas, tomamos como nosso objeto 

empírico  a  Universidade  Estácio  de  Sá  (UNESA),  não  por  acaso,  fundada,  em  1970,  com 

aproximadamente 80 alunos e atualmente possuindo cerca de 117 mil alunos matriculados, segundo 

o  censo  da  educação  superior  20072,  tornando-se  a  segunda  maior  universidade  do  Brasil3 em 

número de alunos, só perdendo o primeiro lugar para a Universidade Paulista (145.4984 alunos).

Primeiramente,  reconstruiremos  a  história  de  constituição  da  UNESA,  partindo  de 

documentos publicados na revista Documenta5. Documentos esses, que nos possibilitaram delinear o 

processo de como a Estácio de Sá surgiu e transformou-se quiçá na maior universidade-empresa do 

Brasil. Em seguida, iremos refletir o modo como a UNESA se apresenta para o público e como 

busca disputar o mercado educacional, em particular, o de educação superior, através de seu material 

de divulgação.  E por fim, traremos nossa conclusão.
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matriculados. No momento, a Unip encontra-se em primeiro lugar deste disputado “ranking”.
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 Informação do MEC/INEP/DEED. Resumo Técnico do Censo da Educação Superior – 2007 (2009).
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 Publicação Oficial do Conselho Federal de Educação, atual Conselho Nacional de Educação.  Os números consultados 
da revista Documenta foram 115 (1970), 312 (1986) e 336 (1988).



HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

No ano de 1970, os representantes legais da Sociedade de Ensino Superior “Estácio de Sá” 

(SESES) encaminharam a Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação (Processo 

nº 637/70-CFE) pedido de autorização para o funcionamento da Faculdade de Direito Estácio de Sá, 

a ser estabelecida na cidade do Rio de Janeiro6, tendo como seu fundador João Uchôa Cavalcanti 

Netto, então magistrado.

A SESES era constituída como sociedade civil,  sem fins lucrativos,  em que se pretendia 

propagar o ensino superior de Direito e de formar profissionais capazes de participar do processo de 

desenvolvimento do país. Antes desse requerimento de funcionamento, a entidade mantenedora já 

desenvolvia vários cursos de atualização profissional.  

No dia 4 de junho de 1970, o Relator Antonio Martins Filho e a CESu aprovaram, através do 

Parecer 422/70, o funcionamento da Faculdade de Direito Estácio de Sá. 
 Depois  da Faculdade  de Direito,  o  complexo educacional-empresarial  Estácio  de Sá não 

parou de crescer. Com efeito, foram criadas a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 

(1971), a Faculdade de Comunicação Social (1972); a Faculdade de Turismo (1973), a Faculdade de 

Formação de Professores (1975), a Faculdade de Arqueologia e Museologia (1975), a Faculdade de 

Fonoaudiologia (1976), a Faculdade Politécnica (1981) e a Faculdade de Música (1983).

Em 1975, a SESES foi reconhecida como de utilidade pública estadual7, e em 1981, como de 

utilidade pública federal8. Cabe assinalar que esses “títulos” – Utilidade Pública – são fundamentais 

para qualquer desejada isenção fiscal.  

Também em 1981, as Faculdades Estácio de Sá passaram ao regime “integração” mediante a 

aprovação do Regimento Unificado das “Faculdades Integradas Estácio de Sá”.

No ano de 1985, a  SESES encaminhou ao Conselho Federal  de Educação carta-consulta 

referente à criação, pela via do reconhecimento, da Universidade Estácio de Sá (UNESA), de acordo 

com a Lei 5.540/68 e ao que determinavam a Resolução CFE 3/83 e a Portaria CFE 11/83.

A Assessoria  Técnica  do  Conselho  Federal  de  Educação  após  analisar  as  informações, 

preparou  uma  síntese  da  carta-consulta  que  se  encontra  no  Parecer  814/86,  que  serviu  como 

“subsídio ao julgamento da matéria por parte da Comissão Especial de Universidades e do Plenário 

deste Colegiado” (Brasil. Parecer 814/86, p.90).

Nessa síntese, são apresentados alguns dados em que a SESES procura demonstrar solidez e 

estabilidade nos aspectos patrimonial e economicofinanceiro.  Segundo a documentação, a SESES 
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 Decreto nº86.072, de 4 de junho de 1981 (D.O.U. de 8/06/81).



possuiria uma capacidade patrimonial que lhe tornaria possível atender a uma demanda superior a da 

época em 40%, sem precisar de grandes investimentos em infraestrutura.  Sua receita viria em maior 

parte das anuidades e não teria dependência de fontes creditícias ou de recursos públicos, o que 

asseguraria à instituição uma certa independência e estabilidade.  A projeção da despesa mostraria 

um maior investimento com as atividades de pesquisa,  ensino e serviço à comunidade,  com um 

investimento restringido para obras.

A mantenedora dedicar-se-ia a gerência dos recursos, enquanto à diretoria das faculdades 

ficariam responsáveis pelas atividades educacionais.  Os dirigentes da mantenedora, em 1986, eram 

João Uchôa Cavalcanti Netto (Presidente), André Cleofas Uchôa Cavalcanti (Vice-Presidente) e José 

Roberto Gonçalves de Vasconcelos (Diretor-Financeiro).

A Estácio de Sá possuía, na época, 7.800 alunos.  O corpo docente era formado por 637 

professores, dos quais 6% teriam o título de doutor, 27% de mestre; 33% o de especialização e 34% 

apenas com graduação.   Para aperfeiçoar o seu quadro docente,  a instituição passaria a recrutar 

novos professores com maior titulação e a oferecer bolsas de estudos para que os atuais professores 

fizessem pós-graduação.

Uma Comissão de Consultores acompanhou durante dois anos a instituição,  analisando e 

avaliando o seu funcionamento.  O Relatório Final da Comissão está presente no Parecer 1.205/88, 

que abordaremos agora.

Os sócios mantenedores na época do relatório eram João Uchôa Cavalcanti Netto, juiz de 

direito aposentado e fundador da SESES, Dilson Gomes Navarro Dias, desembargador e Marcel 

Cleofas  Uchôa  Cavalcanti,  comerciante.   Os  dirigentes  eram  Luiz  Francisco  M.  de  Barros, 

Presidente e Ivan Gonçalves Ferreira, Diretor-Financeiro.

De acordo com o Parecer 1.205 (1988, p.165), durante o período de acompanhamento da 

Comissão,  foi  observado  que  a  situação  econômico-financeira  da  SESES,  apesar  da  isenção  de 

impostos9,  por  ser  considerada  uma  entidade  filantrópica,  sofreu  grandes  oscilações  durante  o 

período  de  1984  a  1986.   Essas  oscilações,  segundo  explicações  dadas  pela  SESES,  foram 

ocasionadas em grande parte pelas reformas econômicas do país, pelas altas taxas de inflação e pelos 

movimentos grevistas.  Mas, entre 1987 e 1988, a situação foi se normalizando. 

A Estácio de Sá era, então, a única instituição no Brasil a oferecer o curso de Arqueologia, a 

primeira a criar, no Rio de Janeiro, o curso de Hotelaria e de Turismo, além de ser a única a ter um 

plano de curso de Relações Internacionais, com ênfase no Comércio Exterior.
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 A isenção de impostos é na verdade uma transferência indireta de recursos públicos para as IES privadas. Segundo 
Nicholas Davies (2002, p.154), “as várias fontes diretas e, sobretudo, indiretas (principalmente as isenções fiscais e 
previdenciárias) de recursos públicos para as IES privadas provavelmente somam bilhões de reais por ano e reduzem, 
indiretamente, as despesas delas, contribuindo significativamente para a sua manutenção e expansão. Sem tais fontes 
diretas e indiretas, as IES privadas perderiam uma fatia substancial de seu mercado, pois as mensalidades teriam de ser 
bem maiores do que já são para cobrir os custos e/ou manter a alta taxa de lucratividade do setor”. 



Em  sua  fase  de  reconhecimento,  a  UNESA  dispunha  de  354  funcionários  técnico-

administrativos.  O seu corpo docente era formado por 454 professores, dos quais 3,3% possuíam 

doutorado,  14,5%  mestrado,  1,1%  doutorando,  3,5%  eram  mestrandos,  38,1%especializados  e 

39,5% graduados.  O primeiro fator de estímulo aos docentes seria, segundo a documentação, um 

adicional por tempo de serviço de 2,5%.  A qualificação de Doutor, Mestre ou Especialista faria 

incidir um acréscimo nos salários mais 15, 10 e 5%, respectivamente.  E ainda havia o incentivo pela 

produção científica, mediante remuneração pela participação em projetos de pesquisa e extensão.

Cabe destacar  que,  durante  o  período de acompanhamento para transformação formal  da 

Estácio em Universidade, o perfil – quantitativo e qualitativo - do quadro docente piorou. Senão, 

vejamos as tabelas comparativas abaixo:

TABELA 1

Quadro Qualificação Docente da Estácio de Sá 1986-1988

Ano Dout. Mes. Esp. Grad.

1986 6% 27% 33% 34%

1988 3,3% 15,6% 41,6% 39,5%

Δ% - 45,0 - 44,0 + 20,6 +16,2 

                   Fonte: Brasil. Brasil. Parecer 814/86, Parecer 1.205/88.

Como se pode verificar,  pela  variação  numérica,  a  qualificação  média  do corpo docente 

decaiu,  posto que se reduziu substantivamente o percentual de professores com título de doutor, 

assim como aqueles com mestrado. O percentual de docentes apenas com a graduação, em 1988, era 

bastante elevada, chegando próximo a 40%.

Na  tabela  seguinte,  um  outro  aspecto  bastante  relevante  para  a  qualidade  dos  cursos 

ministrados, também pode ser verificado.

TABELA 2

Relação Aluno/Professor 1986-1988

Alunos Professores Relação 
Al./Prof

1986 7800 637 12,24

1988 7800 454 17,18

Δ% 0 - 29 + 40

                   Fonte: Brasil. Brasil. Parecer 814/86, Parecer 1.205/88.



De  fato,  enquanto  a  Estácio  de  Sá  declarou  estabilidade  no  número  de  estudantes 

matriculados, por outro lado, diminui em quase um terço o número de docentes. Com essa alteração 

negativa, o número de alunos por professor elevou-se em 40%, em dois anos.

Em síntese, curiosamente, embora acompanhada pelo Ministério da Educação no sentido de 

ser avaliada a sua condição de ser alçada à categoria de  universidade, promoveu mudanças que, 

salvo melhor juízo, impactaram negativamente a qualidade da formação de seus estudantes, a saber, 

a redução da qualificação acadêmica do corpo docente e o aumento do número de estudantes por 

professor. 

Contudo, diante do conjunto de informações e proclamações, principalmente destas últimas, 

a Comissão dos Consultores concluiu que a instituição comprovou experiência e tradição, como 

mantenedora de estabelecimento de ensino superior e que há tempos tem mantido uma estrutura nos 

moldes  universitários.  Por  isso,  acredita  que  a  instituição  caminhou  com  competência  “para 

implantar progressivamente o projeto da UNESA” (Brasil. Parecer 1.205/88, p.187).

No dia 28 de novembro de 1988, o Relator Ernani Bayer e a Comissão Especial para Análise 

de Processos de Criação e Reconhecimento de Universidades e o Plenário do Conselho Federal de 

Educação composta por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Zilma Gomes Parente de Barros, Virgínio 

Cândido  Tosta  de  Souza  e  Pe.  Antônio  Geraldo  Amaral  Rosa,  votaram  favoráveis  pelo 

reconhecimento da UNESA.

A UNESA,  desde  julho  de  2007,  negocia  suas  ações  na  bolsa  de  valores.   É  a  terceira 

instituição de ensino superior do País, depois da Anhangüera Educacional e Kroton Educacional, 

detentora do Grupo Pitágoras, a abrir seu capital.

O MARKETING DA EDUCAÇÃO-MERCADORIA NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Não  temos  a  intenção  de  analisar  todos  os  materiais  de  propaganda  da  UNESA,  mas 

demonstrar que as ações de divulgação da universidade encontram apoio no marketing, ao tentarem 

influenciar  as  pessoas,  de  maneira  rápida  e  eficaz,  impulsionado-as  a  irem  até  a  instituição 

comprarem os seus serviços.  

O  marketing  (ou  mercadologia)  envolve  atividades  necessárias  à  realização  do  ciclo  do 

capital (venda pessoal, propaganda, etc.) que levem os produtos, isto é, mercadorias ou serviços, à 

atenção de prováveis compradores.  

De  um  lado,  esses  produtos,  como  qualquer  mercadoria,  devem  satisfazer  a  alguma 

necessidade humana – seja ela provinda do estômago ou da fantasia, possuindo assim um “valor de 

uso”.  De outro lado, também como qualquer mercadoria, deve possuir um “valor de troca”, o qual, 

após diversas metamorfoses, se explicita no mercado sob a forma de “preço”. 



Mas nem sempre  as  empresas  que  os  produzem,  tomam conhecimento  da  dimensão das 

necessidades que atendem e, sobretudo, ignoram o tamanho da necessidade que lhes caberia atender. 

Isso acontece, porque no capitalismo, as empresas disputam entre si o mercado consumidor, e por 

isso  não  revelam  os  seus  volumes  de  produção,  seus  custos,  sua  taxa  de  lucro  média,  e, 

principalmente,  os seus planos para o futuro.  Ou seja,  no modo de produção capitalista  reina a 

anarquia de mercado. 

Por isso, à medida que o mercado se torna cada vez mais competitivo, é necessário que a 

empresa adote a estratégia de produzir e vender aquilo que os consumidores supostamente desejam e 

possam comprar.  Assim, se faz necessário, primeiro conhecer o consumidor (quem é, como é, o que 

ele quer) e depois se for capaz de produzir o que ele deseja, deve voltar e fazer-lhe a oferta, de forma 

que  o  produtor  seja  melhor  lembrado,  mais  acreditado  do  que  os  seus  concorrentes.  Esse  é 

justamente o trabalho do marketing.

A  Universidade  Estácio  de  Sá,  como  qualquer  grande  universidade-empresa,  vem  se 

utilizando de uma estratégia agressiva de marketing, que tem se preocupando em “fisgar” cada vez 

mais alunos e ganhar espaço entre as instituições de Educação Superior.  

Ora, principalmente após a hegemonia da política neoliberal no Brasil, a educação sofre um 

severo deslocamento. Originariamente encarada como um “direito do cidadão” brasileiro, inclusive 

garantido pelo artigo 205 da Constituição, passa ser vista como um “serviço ao consumidor”.  Nesse 

sentido,  os  cursos  de  Educação  Superior  passam  a  ser  tratados  como  serviços  a  serem 

disponibilizados, isto é, vendidos aos consumidores, como qualquer outra mercadoria. 

A grande procura por IES privadas vem se dando em função de, pelo menos, dois motivos 

combinados. Por um lado, o crescimento do número de vagas em universidades públicas tem sido 

bastante aquém do incremento dos concluintes do ensino médio. Por outro lado, a drástica redução 

das verbas destinadas as IES públicas tem levado, em alguma medida, a degradação dos serviços 

públicos e gratuitos prestados por essas instituições.  

Logo, as empresas privadas que vendem serviços educacionais tiram proveito dessa situação. 

Em outras palavras,  nos últimos anos, assiste-se a uma grande expansão da “nova burguesia de 

serviços” 10.

Assim,  a  educação vem sendo transferida da esfera  dos direitos sociais  para a  esfera  do 

mercado.  Onde, de um lado, temos os empresários do setor da educação, que vendem a mercadoria 

(o conhecimento organizado sob a forma de ensino superior) e acumulam o capital, e, do outro lado, 

temos  o  aluno  (o  cliente)  que  passa  a  ver  a  educação  como  um  investimento  privado,  como 

apregoado  pela  chamada  Teoria  do  Capital  Humano11.  Com  isso,  as  instituições  educacionais 
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 Sobre o conceito, ver Armando Boito Jr. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999.
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 Para uma leitura crítica da TCH, ver Gaudêncio Frigotto. A produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das 
relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1989.



privadas produzem educação-mercadoria, que através de seu valor de uso atendem a determinadas 

necessidades dos consumidores.  Só que as instituições ao “produzirem” um valor de uso, obtêm, ao 

mesmo tempo,  um valor  de troca,  já  que  as  aulas  e  os  cursos  estão à  venda,  tornando-se uma 

mercadoria.

Uma das estratégias de marketing, apelidada de marketing social, utilizada pela UNESA é a 

substituição  da  taxa  de  inscrição  do  vestibular  por  participações  em  campanhas,  doações  de 

alimentos e livros. Com essas campanhas, a UNESA acaba por se apresentar como uma “empresa 

socialmente responsável”. 

Desde 1989, durante o período de férias escolares, a UNESA procura ocupar seus espaços 

ociosos através da venda de cursos de extensão rápidos, ao custo de vinte reais, nos meses de julho e 

janeiro. De acordo com dados do site da UNESA12, já passaram por esses cursos aproximadamente 

mais de 1.219.000 pessoas, que anunciam formar do “atendente de loja” a “recreadora de festa”. A 

Estácio também oferece cursos preparatórios para concursos públicos, em que os preços variam de 

R$ 100,00 a R$ 1.000,00, dentre outros.

Segundo  os  cálculos  do  departamento  de  marketing  da  Estácio,  dentre  as  pessoas  que 

freqüentam esses cursos, 20% retornam como pagantes de outros cursos (Veja Rio, ano 9, nº25, jun., 

1999, p.11). Nesse sentido, observa-se claramente o duplo objetivo dos cursos de extensão rápidos: 

além da ocupação dos espaços ociosos, ampliar os laços com prováveis consumidores de cursos de 

educação superior.

Nas inúmeras propagandas divulgadas nos jornais de grandes circulações do Rio de Janeiro 

(O Dia, O Globo) pela UNESA, podemos constatar uma centralização na mercadoria ensino, pois 

são raras as que aludem à atividade de pesquisa.  Uma grande parte das propagandas afirma que a 

formação propiciada pela Estácio está voltada para o mercado de trabalho, e que através dos cursos o 

cliente (isto é,  o aluno) poderá ter  uma formação “compatível com a necessidade do mercado”. 

Principalmente  as  propagandas  referentes  à  Universidade  Politécnica  da  UNESA,  ressaltam  a 

“importância”  da  formação  para  atender  às  chamadas  “necessidades  do  mercado”.   Em outras 

palavras, a Universidade Estácio de Sá acaba por centrar suas ações na atividade ensino, relegando a 

um plano bastante secundário a atividade de pesquisa, que segundo a LDB (Lei 9394/96, art.52) é 

um dos pilares fundamentais daquelas IES denominadas “universidades”. 

 Assim, as universidades privadas, principalmente, estão mais parecidas com uma loja de 

varejo, em que se vende o que “estudante” deseja comprar, ou seja, se vende de tudo um pouco 

(cursos, serviços, aulas avulsas, livros, esporte etc.). 
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No caso específico da UNESA, ela vem se firmando a cada dia como uma “universidade de 

logotipo”13,  em que suas atenções se voltam para o desenvolvimento das atividades de ensino e 

extensão,  deixando  de  realizar  a  produção  de  conhecimento  e,  com  isso,  afastando-se 

irremediavelmente da reflexão crítica  sobre os grandes  desafios  do país,  dos  trabalhadores  e da 

humanidade14.  

Sempre atenta para as novas possibilidades lucrativas, a instituição oferece cursos e serviços 

que consideram que estejam em sintonia com as demandas do mercado de trabalho.  Procurando 

através da utilização do marketing, firmar seu logotipo, atraindo a cada dia uma clientela nova.

Dessa  forma,  a  instituição  vem se  configurando como a  maior  universidade-empresa  do 

Brasil, uma empresa prestadora de serviços educacionais entre outros, em que muita das vezes, os 

anúncios de seus serviços, cursos, se misturam a propagandas de salão de beleza, lojas de roupas, 

brinquedos etc. 

Considerações Finais

A universidade brasileira vem nos últimos anos deixando de ter as características que, ao 

longo do tempo, a tinham identificado como instituição voltada para a produção do conhecimento 

científico, para o desenvolvimento tecnológico e para as transformações das linguagens artísticas. 

De fato, essas características têm sido subsumidas pela lógica do mercado, onde a educação superior 

tem se transformado numa mercadoria que se oferece ao consumo, ficando centrada na formação 

profissional para o mercado de trabalho, tornando-se – na melhor das hipóteses - simplesmente uma 

reprodutora de conhecimento.

As mudanças  que  vem ocorrendo na educação superior  brasileira,  a  tem configurado da 

seguinte maneira: a educação – até então considerada um direito - vem se transformando em serviço, 

ou seja, numa mercadoria; os alunos tornam-se clientes e as IES prestadoras de serviços.

O que parece está em jogo para essas instituições que se assemelham à UNESA é o lucro e a 

expansão  do  capital,  e  não  a  qualidade  ou  a  função  de  desenvolvimento  social,  tecnológico  e 

científico  da  educação  superior.   Ora,  esta  trajetória  da  educação  superior  privada  não  é 

independente da atual do Estado. Com efeito, o Estado - ao ir se afastando aos poucos de sua função 

de financiar e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão - vem abrindo caminhos para que as IES 

privadas,  verdadeiras,  universidades-empresa,  se  proliferem.   Dessa  forma,  a  maior  parte  dos 

estudantes universitários brasileiros não terão uma formação que contemple ao mesmo tempo, a 
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 Sobre as noções de universidade de logotipo e de universidade de brasão, ver Cleide Rita Silvério de Almeida.  O 
brasão e o logotipo: um estudo das novas universidades na cidade de São Paulo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
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produção do conhecimento e a preparação profissional, já que grande parte das instituições de ensino 

superior se tem voltado essencialmente para o ensino, onde a formação do aluno fica centrada em 

atender a uma suposta demanda do mercado de trabalho.
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