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instituição de ensino. Nessa ocasião,
a UAM possuía 25
mil alunos, 850 professores e cerca de
mil funcionários distribuídos em quatro
campi, com 300 mil
metros quadrados de
área construída."
Em julho do ano
passado, outra nota
da Agência Estado anunciava a décima primeira compra de uma universidade brasileira pela empresa de Baltimore,
desta vez a rede de ensino superior do Recife. Segundo a nota, o grupo já investiu mais de
um bilhão de reais no Brasil e, apesar de deter o
controle das ações de uma das maiores universidades privadas de São Paulo, tem como foco
as regiões Norte e Nordeste.
0 processo de incorporação de instituições
de ensino superior brasileiras (IES) pelo capital
estrangeiro, contudo, não se resume ao caso da
Laureate nem é tão recente. Segundo o professor da Faculdade de Educação da UFRJ, Roberto
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o dia 30 de janeiro, os veículos de
comunicação foram pautados pela
notícia da aquisição de 100% das
ações da universidade paulistana Anhembi Morumbi pelo grupo estadunidense Laureate Education. A transação havia sido aprovada pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na semana anterior.
O grupo educacional
dos EUA anunciou o recebimento de um aporte
de 150 milhões de dólares
do International Finance Corporation (IFC), braço
privado-financeiro do Banco Mundial. "Com a verba,
a Laureate pretende ampliar
seu processo de construção e
operação de universidades nos
mercados emergentes, especialmente na América Latina, incluindo o Brasil", revela a matéria lançada naquela
mesma data pela Agência Estado. Trata-se do
investimento mais alto em uma única instituição educacional já cedido pela IFC.
Uma semana antes, no dia 23 de janeiro, o
jornal estadunidense The Baltimore Sun confirmou em seu sítio eletrônico o investimento do
Banco Mundial na Laureate. Na matéria, Douglas L. Becker, o presidente da Laureate International Universities, sediada na cidade de Baltimore, em Maryland, declarou que, com uma
receita anual da ordem de 4 bilhões de dólares, o grupo educacional não precisa, na verdade, do crédito, mas que "está ansioso para ter o
apoio de um investidor liderado por membros
de governos internacionais."
Com base em informações da tese de doutorado de Luís Antonio Vilalta a respeito da internacionalização do ensino superior brasileiro, "um
novo período se iniciou para a UAM [Universidade Anhembi Morumbi], quando foi adquirida
pela Rede Internacional de Universidades Laureate, que buscava uma porta de entrada no mercado educacional brasileiro. 0 valor da transação foi de 69 milhões de dólares (165 milhões
de reais), com a aquisição de 51% do capital da
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Por Eliane Parmezani

Leher, o processo assumiu novas configurações
com a entrada dos setores bancários e rentistas
nos negócios educacionais. "Por meio de fundos de investimentos (private equity), o processo de aquisições tem sido muito agressivo,
acarretando na inédita concentração e oligopolização das empresas educacionais, e varrendo,
rapidamente, as empresas de cunho familiar."
FUNDO DE INVESTIMENTOS

Em artigo publicado pelo Centro de Estudos
Educação 8t Sociedade (CEDES), da Unicamp,
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Os efeitos da internacionalização de uma
universidade brasileira, segundo Roberto Leher,
da UFRJ, são devastadores. "Em primeiro l u gar, é importante lembrar que a internacionalização vem acompanhada da oligopolização,
sob o controle de fundos de investimentos. Os
fundos de pensão,
empresas, bilionários em geral, que
aplicam seus recursos nos fundos de
investimentos querem retorno: não
importa se o negócio é cerveja (IMBEV) ou salsichas (Sadia-Perdigão). São os mesmos poucos
fundos que controlam a cerveja, as salsichas e
a educação."
Nas palavras de Leher, as fusões permitem
demissões em massa de professores, rebaixamento salarial dos que resistem, fechamento de
cursos pouco rentáveis e a criação de ciclos básicos sem qualquer lógica acadêmica a não ser
a redução de custos. "Como, no Brasil, 78% dos
estudantes matriculados em cursos superiores
estão nas instituições privadas, podemos afirmar que a grande maioria dos estudantes brasileiros está sendo formada sob o imperativo do
lucro, a despeito do rigor da formação: daí a
explosão de cursos de curta duração, de educação à distância, o enxugamento dos currículos."
"Com a transformação da educação em produto a ser vendido em uma prateleira ou em
uma rede de fast food, ocorre uma descaracterização do papel e da função do docente", protesta Marinalva Silva Oliveira, presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (Andes-SN).
Ela explica que, diante do quadro empresarial de comércio do ensino, o professor limita-se ao papel de prestador de serviços. "Afastado da pesquisa ou da extensão, o professor
tem sua própria figura e objetivos modificados para a banalização técnica cotidiana. A t i tulação deixa de ser a possibilidade de abertura
de fronteiras para a pesquisa, e passa a ser um
instrumento de possibilidade e garantia de emprego. Com isso vê-se um o aumento dos programas de pós-graduação, que se tornam novos
filões para a exploração comercial das universidades privadas."
Dentro desse sistema, ou o professor concorda com o que é imposto pela administração da
"empresa" onde trabalha ou se demite. A grande maioria dos docentes acaba por concordar
com essa lógica porque precisa trabalhar, sustentar seus filhos, diz a presidente da ANDES-SN. "Infelizmente, a exploração do patronato acaba encontrando aquiescência de algumas
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Brasil,

têm um acervo de informações que nutre a
CIA (agência norte-americana de inteligência). No portal online do BM tem um caminho
onde se chega à CIA."

ca

o professor da Faculdade de Educação da USP,
fevereiro de 2007, de ações da Anhanguera
Romualdo Portela de Oliveira, afirma que, "ao
Educacional na Bolsa de Valores de São Paulo,
se identificar que o setor de educação superior
seguida pela Estácio de Sá, Kroton Educaciosofreria rápida expansão, a atenção dos fundos
nal, do Grupo Pitágoras e pela Sociedade Edude investimento voltou-se para essa área.(...) Escacional Brasileira (SEB), controladora do COC.
ses fundos têm condições de injetar altas quanSegundo veiculado pela revista
tias em empresas educacionais, ao mesmo temjuntas, essas vendas de ações captaram
po em que empreendem ou induzem processos
1,9 bilhão de reais no biênio 2007-2008, sende reestruturação das escolas nas quais invesdo grande parte delas comprada por estrantem, por meio da redução de custos, da racionageiros. 0 artigo de Romualdo Portela sobre a
lização administrativa, em suma, da 'profissiotransformação da educação em mercadoria no
nalização' da gestão das instituições de ensino,
Brasil segue elencando os casos, às dezenas, de
numa perspectiva claramente empresarial."
transações financeiras
envolvendo
universiTal perspectiva racionalizadora é fundamendades privadas brasileitalmente orientada para a maximização de l u ras com o capital intercros. 0 início das operações com fundos de i n nacional entre 2006 e
vestimento, por sinal, remetem ao começo da
2008. "Mesmo que v i n década passada. Nesse contexto de aquisições de
gasse a proposta forIES por grupos estrangeiros, o professor Roberto
mulada pelo MEC de limitar a participação esLeher considera o do grupo Anhanguera como
trangeira a 30% do capital total das escolas,
o caso mais emblemático. 0 grupo é atualmente
isso seria contornado com a compra de ações
controlado pelo fundo de investimentos Pátria.
na bolsa, onde não há limites."
"Certamente, entre as dez maiores empresas p r i vadas no setor educacional, a quase totalidade já
As perspectivas, no ponto de vista do artigo
pertence aos fundos de investimentos."
do professor Portela, não são muito otimistas:
"0 número de fornecedores tende a se concen0 banco Pátria, que se configurou como adtrar ainda mais nos próximos anos e uma faministrador do principal fundo de investimentia significativa do mercado tende a ficar com
tos em educação no país, hoje o responsável
os maiores grupos. Mantidas as condições atupela definição da estratégia de negócios da
ais de sustentação exclusivamente por mensaliAnhanguera Educacional e proprietário de pardades, poucos serão os que conseguirão ocupar
te do seu capital, foi o responsável pela reestrunichos específicos do mercado sem ser acossaturação organizacional da UAM para sua vendos pelas instituições maiores."
da, diga-se de passagem. Na página virtual do
banco consta que, com a venda da UAM, "pela
A internacionalização do setor de serviços
primeira vez uma instituição estrangeira pasremonta ao Acordo Geral de Comércios de Sersou a mandar em uma universidade no Brasil,
viços criado no contexto da constituição da
um marco da entrada do capital internacional
OMC, em meados dos anos 1990. Desde então,
num setor da economia que tem aumentado exgrandes grupos educacionais têm pressionado
ponencialmente de tamanho."
por avanços no que concerne à liberalização
da educação superior. De fato, a Laureate, que
Já a aquisição de 70% do controle da Anhancomprou a UAM, tem uma carteira de mais de
guera Educacional contou com um aporte de
750 mil alunos distribuídos em 29 países por
12 milhões de dólares do IFC. A notícia foi d i meio de uma rede que conta com mais de 65
vulgada em um release deste órgão: "o Interestabelecimentos.
national Finance Corporation anunciou hoje
[27 de j u n h o de 2006] um financiamento de
Até janeiro deste ano, o IFC já investiu mais
12 milhões de dólares para o Fundo de Edude 550 milhões de dólares em educação nos pacação para o Brasil íses em desenvolviFundo de Investimenmento. Em uma cartiTal perspectiva
to em Participações
lha de 2012, chamada
racionalizadora é fundamental(FEBR). O emprésti"A IFC na América
mente
orientada
para
mo do IFC será usado
Latina e no Caribe a maximização de lucros.
para financiar a exCriando oportunidapansão de uma instides", disponível na
tuição de educação pós-secundária, a AnhanInternet, um dos projetos de destaque do órgão
guera Educacional (AES)."
financeiro do Banco Mundial é a Anhanguera
Educacional. Sobre tal projeto, o investimento
Em outro trecho, atribui algumas caracteé da ordem de US$ 28,7 milhões.
rísticas do "produto" que está sendo adquirido
como uma espécie de justificativa para o i n E quais são as condições para se obter um
vestimento: "A Anhanguera Educacional é uma
empréstimo do IFC? "Uma das condições é um
instituição com fins lucrativos em rápida exestudo, um diagnóstico do país", responde a
pansão no Brasil, que tem por foco os alunos
professora da Faculdade de Educação da USP,
de baixa renda de cidades menores dentro do
Sonia Kruppa, cuja área de estudo abrange os
estado de São Paulo."
Organismos Multilaterais de Cooperação. Com
base nisso, "eles [os órgãos vinculados ao BM]
0 episódio seguinte f o i o lançamento, em
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aprovou o Projeto de Lei do Senado (PLS) n°
518/2009 que transfere do Ministério da Educação (MEC) para o da Ciência e Tecnologia
(MCT) a responsabilidade pelo ensino superior
no país. Embora o projeto esteja parado na Comissão de Educação aguardando designação
do relator, o professor Roberto Leher aponta
que "as instituições de ensino superior e os órgãos vinculados ao MCT e ao CNPq, como Embrapa, são meros prestadores de serviços para
as corporações que não querem investir em departamentos de pesquisa e desenvolvimento no
Brasil. Investimentos realizados, em geral, nas
matrizes das corporações. Com isso, as universidades perdem sua função social de formação
de alto nível, com rigor epistemológico, de instituições que buscam conhecimento novo comprometido com os problemas atuais e futuros
dos povos, para se converterem em pouco criativas organizações de serviços."
De fato, segundo consta na tese de Luís Antonio Vilalta, no que diz respeito à UAM, "os
aspectos de pesquisa ainda são incipientes na
instituição. Estão em fase inicial tratativas com
redes de pesquisas em outras universidades de
assuntos que possam ser pesquisados colocando-se em contato acadêmicos da IES com acadêmicos de outras instituições da Rede [Laureate] para que consigam realizar pesquisas e
publicações conjuntas." Vilalata, a propósito, é
professor da UAM.
A explosão dos cursos de ensino à distância
(EAD) é outra faceta, já que o MEC permite que
os cursos presenciais tenham 20% de suas atividades em caráter virtual. Nesse contexto, até
a presença do professor em sala de aula é questionável, já que não há alunos necessariamente.
A lógica do EAD é também responsável pelas demissões em massa de professores. Fábio
Contei argumenta que, "o raciocínio é contábil,
é número de alunos por docente. Se em uma
sala de aula há um professor para cada 40, 50
alunos [o que é muito], no ensino à distância é um professor
para cada 1000, 1500
alunos."
Mais um aspecto
da massificação do
conteúdo pedagógico são os negócios altamente lucrativos que envolvem a compra e venda
de apostilas. Não por menos que o chamariz
de muitas IES privadas é o fornecimento "gratuito" do material didático. "Uma das motivações da compra do COC são as compras governamentais, que têm privatizado os conteúdos
na rede pública", exemplifica Fábio Contei. Ele
acrescenta que as compras governamentais são
também um elemento de atração de investimentos externos voltado para empresas de produção de conteúdo, que, por sua vez, também
podem estar envolvidas com aquisições de IES.
"As corporações que controlam as empresas educacionais frequentemente controlam,
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entidades sindicais, que deveriam defender os
trabalhadores, mas que se omitem, agindo de
forma puramente democrática no trato das questões sindicais, o que favorece a mútua acomodação em torno de favores e interesses políticos."
Nessa lógica de barateamento e, por que não,
de sucateamento da mão de obra docente em IES,
a Rede Anhanguera de Ensino demitiu, em 2011,
quase 1500 professores. A propósito, a Anhanguera realizou uma das maiores operações financeiras do setor naquele mesmo ano, pagando 510 milhões de reais pela Uniban, de São Paulo.
Tal política é resultado do chamado Acordo
de Bologna. Conforme explica o professor Fábio Contei, do departamento de Geografia da
USP e que tem a internacionalização do ensino superior como linha de pesquisa, "o Acordo de Bologna compartimentou, diminuiu tanto o tempo da graduação quanto o do mestrado
e do o doutorado. Isso virou uma febre." Concomitantemente à diminuição do tempo de formação, segundo ele, "há uma tendência para
aumentar o pragmatismo, trabalhar com problemas, livros-texto, cases, tudo isso faz parte
do imaginário da internacionalização em moldes mais mercantis."
Segundo Sonia Kruppa, trata-se de um processo de inserção do serviço de educação como
mercadoria em uma engrenagem, de tal maneira que o próprio aluno também se torna mercadoria. "Ele é mercadoria como força de trabalho, que, entre outras mercadorias, produz
para o próprio consumo e para ser consumido."

fin

s

de aula. "Essas empresas já têm toda uma estrutura pedagógica de livros-texto de currículos pronta. Por isso ganham muito dinheiro. É só aplicar isso no país em que compraram
uma determinada instituição. No limite da situação, se traduz os materiais, não é preciso
contratar autores nacionais, respeitar padrões,
dados da cultura local, o que encareceria a produção dos conteúdos." Importante frisar que tal
prática descaracteriza a função docente, transformando professores universitários em meros
prestadores de serviços, utilizando as palavras
da presidente do Andes-SN.
Para Marinalva Oliveira, isso corresponde a
uma quebra da autonomia universitária, uma
vez que o ingresso dos recursos estrangeiros se
dá por intermédio da imposição de conteúdos
e de objetivos empresariais pré-estabelecidos
e voltados à lógica de mercado. "É uma transação empresarial. Significa a adesão da universidade a uma homogeneidade ideológica,
neoliberal, de transformação das instituições
de ensino em escolas técnicas e tecnológicas, de curta duração, conforme reza
o Acordo de Bologna. Significa atender
à demanda do mercado com a criação de mão de obra especializada, técnica, farta e barata, além da consequente criação de um exército de desempregados, o
que força para baixo os salários."
Em outras palavras, Marinalva afirma que a
tríade ensino, pesquisa e extensão fica abandonada nesse contexto, restando a simples presença de professores na sala de aula. A pesquisa é substituída por experimentações da
tecnologia e ciência importada de centros produtores ou destinados à produção de ciência,
submetendo nossas universidades à absorção
dessas tecnologias. E pagamos por elas.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT) do Senado

CONTEÚDO MASSIFICADO

Outra consequência devastadora do Acordo
de Bologna diz respeito à homogeneização curricular. Segundo Fábio Contei, uma das principais medidas adotadas pela corporação que
adquire uma instituição de ensino é a internacionalização dos conteúdos utilizados em sala
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0 Brasil não conta com uma fiscalização rígida no setor da Educação. No parecer de Marinalva Olveira da ANDES-SN, "a regulação
provavelmente é nula em relação ao capital estrangeiro até porque não há interesse do poder executivo federal em barrar a entrada desse
capital." De fato, a partir da década de 1990, o
governo estimulou a transformação das universidades privadas em empresas, abrindo a possibilidade de que assumissem seu caráter voltado
ao lucro e à captação de recursos no mercado.
Na opinião da professora da FE-USP, Sonia
Kruppa, "não acho que eles [governos Lula e
Dilma] tenham conseguido frear de fato tendências do governo FHC. Esse é o problema. E não
são eles que não conseguem frear. A sociedade
brasileira, o movimento social não está contribuindo. Não estamos tendo força pra isso."
Corroborando o posicionamento de Sonia
Kuppa, Roberto Leher atesta que, se de um lado
os países do G-7 querem exportar serviços educacionais, de outro, recusam abrir suas fronteiras, expondo o seu próprio setor educacional à concorrência mercantil. De acordo com
o professor da UFRJ, isso não ocorre por zelo
dos governos em relação ao patrimônio cultural e científico do seu país ou em nome da soberania, mas em virtude da imensa pressão social contra a abertura do setor educacional: "A
juventude tem feito greves, mobilizações, idem
os professores, e mesmo parte relevante da sociedade civil desses
países tem visto com
desconfiança a abertura mercantil do setor educacional."
Em suma, a liberalização nos termos do
AGCS/OMC não avançou nesses países. Assim,
corporações como a Laureate, por exemplo,
lançaram uma consistente ofensiva por meio de
aquisições e fusões com empresas educacionais
dos países capitalistas dependentes que, distintamente dos centrais, deixaram para os influxos do mercado as questões da internacionalização e da mercantilização, caso evidente do
Brasil. E o pior é que em nosso país não há nenhuma restrição legal quanto a isso.
A presidente do ANDES-SN acredita em risco real de desnacionalização do ensino superior
frente ao atual quadro de "internacionalização"
de universidades brasileiras. "Esse é o objetivo das políticas que estão sendo implementadas

meio de uma legislação que claramente impeça
a criação e ampliação do mercado educacional."
A Assessoria de Comunicação do MEC informou que não é sua atribuição fiscalizar entrada
de capital estrangeiro ou atuação de investidores internacionais no mercado da educação superior, que o funcionamento de IES e a oferta
de cursos superiores dependem de ato autorizativo do Poder Público e estão sujeitos à regulação, avaliação e supervisão da Pasta.
Sobre a EAD, anunciou que, em breve, iniciará um amplo debate visando
a revisão no marco regulatório dessa modalidade de educação.
Conforme o Art. 209 da Constituição, "0 ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas
gerais da educação nacional; II - autorização e
avaliação de qualidade pelo Poder Público". Para
Leher, a autorização está claramente condicionada à avaliação. "E a avaliação referenciada no
ENADE é pífia, vazia e empurra o nível de sofisticação simbólica das instituições para padrões
medíocres, em prol dos negócios educacionais."
Segundo o professor da UFRJ, "um ponto
nodal é a regulamentação das aquisições e fusões, e das operações dos fundos de investimentos no setor. Se o MEC seguir se eximindo
da questão, em pouco tempo teremos a quase
totalidade dos estudantes das privadas matriculados em organizações controladas por meia
dúzia de fundos de investimentos que, desse
modo, terão enorme influência sobre a formação de mais de 4 milhões de jovens."
Em suma, o MEC tem estimulado, apoiado e criado condições para a mercantilização, notadamente
por oferecer isenções tributárias às instituições privadas, inclusive as com fins lucrativos.
Para Sonia Kruppa, "não adianta só a gente lutar por recursos à educação, temos que lutar por um marco jurídico, um marco legal que
efetivamente dê direção ao recurso e construa
a escola pública de qualidade porque o filtro do
Estado é permeável à privatização."
Segundo o professor da USP Fábio Contei, a expansão de unidades da rede pública
de ensino superior é um fator que diminui a
margem de manobra das instituições privadas
e que, portanto, papel fundamental do Estado
é o aumento da disponibilidade de vagas nas
instituições públicas.
Em tempo, conforme informações veiculadas
pelo Valor Econômico, no dia 21 de fevereiro,
pela primeira vez o Cade aprovou um pedido de
avocação, recurso que permite reavaliar um negócio que já tinha recebido o aval do órgão antitruste. O caso envolve a operação em que o grupo Laureate Education eleva de 51% para 100%
o controle na Anhembi Morumbi.
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DESNACIONALIZAÇÃO

pelo governo neoliberal brasileiro. Na medida em
que a visão empresarial avança sobre o ensino,
seja com capital nacional ou internacional, sem
que a comunidade universitária seja ouvida, há
o risco de uma crescente alienação. Com o tempo, a tendência é de piora da qualidade de ensino
acompanhada da perda de referenciais de nossa
cultura, inclusive a acadêmica."
Na concepção de Marinalva Oliveira, a internacionalização é um
dos riscos, mas também
há outros, como a privatização dos projetos
acadêmicos, financiados pelo mercado principalmente por meio
das Fundações de Apoio; a destruição da autonomia universitária, da produção e difusão de
conhecimento e da soberania nacional.
Ainda assim, conforme editorial de O Estado
de São Paulo de 25 de julho de 2010, sobre as mudanças no ensino privado, "sem esconder a aversão à iniciativa privada e alegando que educação é 'bem público estratégico', o governo pensou
em fixar limites para as empresas de ensino. Mas
recuou, com receio de que o mercado educacional brasileiro fosse colocado pela OMC na mesa
de negociações do Acordo Geral para o Comércio de Serviços."
0 decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006,
dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de
educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
E apesar de em seu Art. 9o dizer: "A educação
superior é livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais da educação nacional e
mediante autorização e avaliação de qualidade
pelo Poder Público.", as leis vigentes não especificam esta questão.
Desde 2003, tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que propõem a limitação
do capital estrangeiro no ensino superior, sob o argumento de que a avalanche
de interesses do capital é contrária aos interesses nacionais e à
qualidade de ensino. Estes PLs estão parados no
Congresso, onde a bancada do ensino privado
exerce forte influência.

ca

por meio de suas holdings, editoras que vendem apostilas de consumo rápido e superficial. 0 mesmo acontece com os recursos tecnológicos, digitais e assim por diante. Trata-se
de uma ignominiosa pasteurização da educação superior, calibrada para perpetuar os fundamentos sociais característicos do capitalismo dependente", arremata o professor da
UFRJ, Roberto Leher.

MARCO JURÍDICO

Roberto Leher, da UFRJ, enumerou, em artigo publicado na edição especial Educação da Caros Amigos, de junho de 2011, os dez princípios
do Fórum em Defesa da Escola Pública. 0 sexto,
em específico, exige controle social sobre a educação privada, enquanto concessão do poder público. Sobre como é possível exercer tal controle,
ele entende que é "aperfeiçoando a aplicação da
Constituição Federal, enfrentando a internacionalização e a mercantilização da educação, por

Eliane Parmezani é jornalista.

Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 16, n. 192, p. 16-19, mar. 2013.

