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ResumoǱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱ
deslocamentos e mudanças desde os anos noventa do milênio passado. A
³¨ȱǰȱȱĚ¡Çȱȱȱǰȱȱ·ȱàȱ
para a abertura de instituições de ensino superior. Ao mesmo tempo, as políticas educacionais depuseram na avaliação de desempenho dos estudantes
ȱę³ȱȱȱ³¨ȱȱ³äǯȱȱ£³¨ȱȱ
tais resultados mais o mercado sinalizariam a qualidade. Assim, entre 1998 e
ŘŖŖŚǰȱȱ¡¨ȱȱ³äȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
legislação posterior buscou regular este processo, sem grande sucesso, já que
ȱ³äȱȱȱȱȱȱȱȱȱę£³¨ȱ
ȱ£³¨ǰȱȱȱȱȱęȱȱȱ
que educacionais. Paralelamente, houve uma modesta expansão do ensino
público e mesmo o apoio do governo para a ocupação de vagas no sistema
privado. O impacto sobre a solidez dos conhecimentos e das práticas que
deveriam fazer jus aos princípios estabelecidos na legislação cede o passo
para uma mercadorização preocupante.
Palavras-chaveǱȱ³¨ȱȱȱǰȱȱȱȱ¡¨ȱ
Privada, Ensino Superior e Oligopolização.

1

ȱ Çȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ £ǰȱ  ǰȱ ǯȱ
E-mail: crjcury.bh@terra.com.br

Revista FORGES - Fórum da Gestão do Ensino Superior
nos Países e Regiões de Língua Portuguesa.
v. 1, n. 1, Anual - 2014, p. 15-46.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

15

CURY, Carlos Roberto Jamil

Knowledge and Formation: Philosophical
and Sociological Perspectives.
AbstractǱȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ  ȱ ȱ ȱ
and displacements since the Ninties of the past millennium. Our national
ȼȱ ǰȱȱĚ¡ǰȱę¡ȱȱȱȱȱȱ
education institutions. At the same time, the educational policies put all the
trust in the institutional evaluation and in the performance of the students as
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȼȱ¢ǯȱȱ ȱŗşşŞȱȱŘŖŖŚǰȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱǯȱȱȱ ȱ ȱȱȱ ȼȱ
ȱȱȱȱǯȱ¢ȱȱȱȱ ȱȱ£ȱȱęȱȱȱȱȱǯȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱęȱȱȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱ¡ȱȱȱȱǯȱ
 ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ ǰȱ
ȱȱȱ ȱęȱǯȱ
Key wordsǱȱ ȱȱȱ£ǲȱ ȱȱȱȱ¡ǲȱ
ȱȱȱ£

A consciência de que educação básica e educação superior
fazem parte da organização da educação nacional e agora, graças
¥ȱȱǯȱśşȦŖşȱȱȱȱǯȱŗŘǯŝşŜȦŗřǰȱȱȱȱȱcação, deve levar os responsáveis a não separar em pedaços o que
custou tanto para acontecer em nosso ordenamento jurídico. Não é
opondo esses dois níveis que ambos sairão melhores.
ȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱÇǯȱȱęȱȱcação básica se impõe pelo resgate de um passado de omissão e por
uma situação presente em que esse nível é cada vez mais exigido
pela cidadania e pela presença consciente no âmbito da inserção
ęǯȱǰȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱ
na contemporaneidade.
¤ȱȱęȱȱ³¨ȱǰȱ·ȱȱ³¨ȱęnal pertinente, é o de ser contemporânea no âmbito da ciência e da
tecnologia. O domínio da pesquisa básica continua a ser o pilar para
um emparelhamento no avanço do conhecimento e sua aplicação
àȱȱȱ³¨ȱ¨ȱȱęȱȱȱ¥ȱäȱ
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¤ȱȱȱ³¨ȱęǯ
Vários podem ser, então, os pontos de vista a partir dos quais
ȱ ȱ £ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
ęȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
projeção para o futuro.
Um primeiro comentário que pode ser restritivo quanto ao âmbito de aplicabilidade da educação superior é o uso híbrido do termo
ȃȄǯȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱculdade isolada recém aparecida na cidade, quanto a Universidade
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
a fazer uso indiscriminado da sigla Uni.
Desde logo, cumpre acertar esses ponteiros: universidade,
centro universitário ou faculdade são espécies do gênero educação
superior, ȱȱǯȱŘŗǰȱ ȱȱǯȱŚśȱȱȱȱ£ȱȱȱ
da Educação Nacional. Entretanto, o conceito de Universidade qua
talis ȱ ȱ ǯȱ ŘŖŝȱ ȱ ³¨ȱ ȱ øȱ ȱ ŗşŞŞȱ ȱ
ȱȱȱ¤ȱȱǯȱŜŖȱȱȱȱ³äȱȱàǯȱȱǯȱŘŖŝȱȱ³¨ȱȱȱ
ȱȱȱęȱȱ³¨ȱǰȱȱȱǯȱŚřȱȱ
ǰȱǰȱęǰȱȱȱȱȱȱśŘȱȱśřȱ
ȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱ¤¡ȱȱeducação
superior: ǯȱȱǰȱȱȱśśǰȱśŜȱȱśŝȱȱȱȱ
ȱęȱ¥ȱuniversidade pública. Uma prospectiva da
formação e do conhecimento não pode ignorar, retrospectivamente,o
ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ
diferenciação com os contornos atuais.1 Para tanto, este trabalho
ȬȬ¤ȱȱȱǻŘŖŖŞǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱęȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
modelo a atual educação superior vem se traduzindo.
Um balanço do passado pelo ponto de vista legal.
Não é privilégio da Constituição da República de 1988 o ter
ȱȱȱ¡ȱȱęȱȱUniversidade. Seu diferencial está
em tê-la conceituado. Pois, a Constituição Imperial de 1824ǰȱȱǯȱŗŝşǰȱ
 ȱȱ£ȱȱȱȱ¡ǯȱ ¤ȱȱȱȱȱŗŞřŚǰȱ
ȱȱǯȱŗŖǰȱȱȱ¥ȱȱǻȱǼǰȱȱ Çȱ

1 Sobre a evolução mais detalhada do ensino superior até 1988, cf. Cury, 1998.
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