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Resumo: 

 

A tese de doutorado apresentada nesta comunicação tem como objeto as universidades 

comunitárias gaúchas e visa entendê-las enquanto modelo institucional público não-estatal, 

situado em um contexto de transformações globais e locais no cenário da educação superior. 

Como referencial, a pesquisa faz uso da construção teórica de Simon Marginson (2006; 2007, 

2011), que propõe uma revisão dos enquadramentos tradicionais sobre o que seriam o público 

e o privado na educação superior, os quais tomam como critério central a propriedade 

institucional. A pesquisa busca, com o apoio dos conceitos de bens públicos, de bem público e 

de esfera pública fornecidos por Marginson, apresentar uma perspectiva analítica alternativa, 

a partir da qual se compreende que nenhuma universidade é completamente pública ou 

completamente privada, ao invés disso, o trabalho da educação superior é sempre pautado por 

uma combinação variável entre público e privado. Assim, a tese visa a proposição de uma 

ferramenta metodológica para analisar e mensurar, na realidade empírica das universidades 

comunitárias, a combinação e a variabilidade entre as suas dimensões pública e privada face 

ao contexto atual.  

 

1. Introdução 

 

A educação superior brasileira vivencia intensas mudanças, decorrentes do ingresso do 

país em um mundo globalizado e do lugar que a formação passou a ocupar na chamada 

sociedade do conhecimento. A compreensão do papel de destaque da educação superior nesta 

sociedade levou o Brasil a importantes ações na direção da expansão do acesso e da 

diversificação deste nível de ensino. 

Os dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são emblemáticos desse processo e 

demonstram que, em 1995, havia 894 instituições de educação superior (IES) no país e 

aproximadamente um milhão e oitocentas mil matrículas. Em 2012, menos de vinte anos 

depois, o número de instituições quase triplicou, chegando a 2.416 IES, e o total de matrículas 
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cresceu praticamente quatro vezes, superando os sete milhões. Esta mesma realidade pode ser 

observada no estado do Rio Grande do Sul, onde havia, em 1995, 44 instituições de educação 

superior e 155.141 estudantes matriculados. Já em 2012, o número de instituições subiu para 

115 e as matrículas cresceram mais de 180%, atingindo um total de 442.046 alunos 

matriculados (BRASIL/INEP, 2014).   

No que diz respeito à diversificação, a rede de educação superior do Rio Grande do 

Sul – estado no qual está circunscrita esta pesquisa – está estruturada a partir de instituições 

públicas estatais e privadas. As públicas estatais são as mantidas pela união ou pelo estado. 

As privadas se dividem em sem fins lucrativos e com fins lucrativos. Observa-se que o estado 

conta, atualmente, com 125 instituições de ensino superior, que são assim caracterizadas: 

dentre as IES públicas estatais encontram-se seis universidades federais, uma estadual e três 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; entre as doze universidades privadas, 

todas são sem fins lucrativos; dos cinco centros universitários, quatro são sem fins lucrativos 

e um com fins lucrativos; há noventa e oito faculdades, todas privadas, sendo cinquenta e sete 

delas sem fins lucrativos e outras quarenta e uma com fins de lucro (BRASIL, 2014).  

Quanto às universidades do Rio Grande do Sul classificadas como sem fins lucrativos, 

estas são subdivididas em confessionais e em comunitárias laicas, existindo atualmente quatro 

confessionais e oito comunitárias. As universidades comunitárias de origem laica formam um 

modelo peculiar de IES existente no Rio Grande do Sul, historicamente responsável pela 

interiorização do ensino superior neste estado. As instituições assim classificadas são: 

Universidade de Caxias do Sul (UCS), Universidade de Cruz Alta (Unicruz), Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), Universidade de Passo Fundo 

(UPF), Universidade da Região da Campanha (Urcamp), Universidade Regional Integrada 

(URI), Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e Universidade Feevale.  

A tese aqui apresentada propõe-se a pesquisar sobre o modelo comunitário de 

universidade, buscando entendê-lo enquanto modelo institucional público não-estatal, diante 

de um contexto de transformações globais e locais processadas no cenário da educação 

superior. Busca-se, na tese, compreender a mescla entre as dimensões pública e privada destas 

instituições, no intento de identificar se, no resultado geral, este desenho institucional se 

constitui – diante do atual cenário em que a educação superior se insere – em alternativa que 

preza de modo significativo pelo compromisso público da educação superior ou se, 

diferentemente, predomina a geração de bens privados e a falta de um compromisso 

democrático com o bem público.   
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A referida tese encontra-se em andamento, com previsão de término no final de 2016, 

portanto, não são trazidos aqui os achados e as conclusões da pesquisa. Assim, a presente 

comunicação explora dois elementos que dão suporte à tese. O primeiro deles consiste na 

descrição do objeto empírico de pesquisa e, nesse sentido, traz uma discussão sobre o modelo 

comunitário laico de ensino superior que emergiu no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma 

breve revisão bibliográfica e na legislação, que busca identificar as características peculiares 

ao modelo. O segundo elemento diz respeito ao referencial teórico da tese, o qual sustenta a 

principal linha de argumentação desenvolvida ao longo do trabalho e, desse modo, conduz o 

processo metodológico que molda a pesquisa de campo. Por fim, são indicados brevemente os 

próximos passos da pesquisa e os caminhos projetados.  

 

2. Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul: as características deste 

modelo institucional 

 

A criação das universidades comunitárias gaúchas se deu a partir das décadas de 1960 

e 1970, como fruto da mobilização de suas comunidades regionais em um cenário de ausência 

do poder público estatal no interior do estado. Naquela época, “a sociedade civil rio-

grandense, não devidamente atendida pelo Poder Público, se organizou e se mobilizou pela 

instalação de escolas superiores, mediante associações, fundações e consórcios com tal 

objetivo”. Todavia, essas “não eram iniciativas de caráter privado, com perspectiva 

capitalista, mas públicas, embora não estatais” (VANUCCHI, 2013, p. 15).  

O termo comunitário, propriamente dito, surgiu em meados da década de 1980, 

durante o debate constituinte. Conforme Neves, “a noção de comunitária deveria servir como 

defesa destas instituições no debate em torno da distinção entre público e privado e diante da 

tendência de se reservarem as receitas públicas exclusivamente para as universidades 

públicas” (1995, p. 16). Para Walter Frantz, o termo “foi retomado e adaptado à história e ao 

significado das experiências de organização do ensino superior, nascidas da mobilização e do 

esforço de setores da sociedade civil, como iniciativas públicas não-estatais” (2002, p. 69). 

Estudos realizados sobre as IES comunitárias na década de 1990 (SILVA, 1994; 

NEVES, 1995; LONGHI, 1998; FRANTZ, 2002) demonstraram, em comum, que uma das 

mais importantes características destas universidades, desde sua origem, é o compromisso 

com a região em que estão inseridas, concretizado por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão. A vocação regional, para Longhi (1998), constitui-se em elemento distintivo dessas 

instituições, organizadas por meio de uma estrutura regionalizada por campi, centros de 
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extensão ou extensões de cursos, em que “o comunitário praticamente define-se como 

regional” (1998, p. 237).  

A caraterização das universidades comunitárias como públicas, porém não estatais, é 

um aspecto central de sua constituição, que as destaca no conjunto das instituições de 

educação superior gaúchas. A questão do público, como mostra Franz (2002), passa pelo 

aspecto financeiro, pela democratização do acesso, pela democratização das relações de poder 

e forma colegiada de gestão, pelo controle dos recursos e pela noção de esfera pública 

ampliada. Portanto, as universidades comunitárias não representam uma oposição público 

versus privado, mas, sim, um esforço pela construção de espaços públicos. 

Moacir Gadotti, escrevendo na década de 1990 sobre o referido modelo institucional, 

concebeu as universidades comunitárias como instituições “dentro do pluralismo democrático, 

reconhecidas como idôneas para a prestação de serviços educacionais de interesse público, e 

que aplicam seus recursos e resultados financeiros nas suas finalidades universitárias, 

buscando realizar, assim, efetivamente, sua função social” (1990, p. 94).  

Em muitos aspectos as IES comunitárias se assemelham com as confessionais. 

Contudo, apesar da vocação comunitária de algumas confessionais, elas se diferenciam em 

importantes aspectos. “Em particular, não se aplicam às confessionais as regras referentes ao 

patrimônio e à gestão comunitária da mantenedora” (NEVES, 1995, p. 15). Conforme Neves, 

nas universidades confessionais também denominadas de comunitárias, “o ‘comunitário’ diz 

respeito apenas aos objetivos e fins da instituição” (1995, p. 17). E nas universidades 

comunitárias “formadas a partir de grupos laicos o conceito é traduzido nos fins e objetivos, 

mas, sobretudo, no caráter político incorporado na vida dessas instituições quando definiram 

sua forma institucional e sua estrutura de poder” (1995, p. 18).  

Pode-se afirmar, em uma tentativa de síntese, que o modelo comunitário laico se 

diferencia tanto do privado mercantil quanto do estatal e também do confessional. Os 

principais aspectos que distinguem este modelo são: a colegialidade da gestão, a democracia 

interna, o compromisso com o desenvolvimento regional, a representação da comunidade nos 

órgãos colegiados e deliberativos, os fins não lucrativos e a obrigatoriedade de reinvestimento 

do capital excedente em atividades educacionais (NEVES, 1995; LONGHI, 1998).  

A existência deste modelo institucional, no entanto, requer o suporte de um marco 

legal, o qual também é responsável pelo delineamento das características próprias do modelo. 

Assim, o marco legal das instituições comunitárias foi estabelecido, inicialmente, pela 

Constituição Federal de 1988, a qual reconhece este tipo de instituição em seu Artigo 213, que 
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define que as escolas comunitárias, ao lado das confessionais e filantrópicas, poderão receber 

recursos públicos. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, distinguiu o 

enquadramento das instituições privadas de ensino, definindo em seu Artigo 20 as 

comunitárias como aquelas “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” (BRASIL, 1996). 

Após a aprovação da LDB, a educação superior brasileira se moldou a partir de uma 

perspectiva de diversificação nas formas de organização acadêmica e, também, no que tange à 

categoria administrativa. Nesse processo, se destaca o surgimento das instituições com fins 

lucrativos, que “se constituíram após 1997 com a alteração da legislação federal a respeito da 

classificação da categoria administrativa das instituições ou [...] adotaram essa nova forma a 

partir da mudança na legislação
1
” (KOPPE, 2014, p. 113).  

Para João Pedro Schmidt, estas medidas legais, que flexibilizaram o mercado da 

educação superior, propiciaram o aumento das matrículas nas IES particulares com fins 

lucrativos. Como consequência, isto colocou “em risco a estabilidade de instituições 

tradicionais, com preços mais elevados” (2014, p. 24). A nova realidade gerou um 

acirramento da concorrência mercantil junto às IES comunitárias, contribuindo para que essas 

instituições se mobilizassem a favor da preservação das características que lhes eram 

peculiares. Assim, se buscou a criação de um marco legal específico e, nessa direção, foi 

aprovada em novembro de 2013, na forma da Lei 12.881/2013, a chamada “Lei das 

Comunitárias”. 

Esta lei situa as instituições comunitárias entre o Estado e o mercado, reconhecendo 

em alguma medida o seu papel na promoção de uma educação superior de caráter público. A 

Lei prevê, em seu Artigo 1º, que essas instituições “ofertarão serviços gratuitos à população, 

proporcionais aos recursos obtidos do poder público, conforme previsto em instrumento 

específico” e, ainda, que as ICES “institucionalizarão programas permanentes de extensão e 

ação comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos e ao desenvolvimento da 

sociedade” (BRASIL, 2013).  

A Lei estabelece ainda, em seu artigo 2º, que as ICES contam com as seguintes 

prerrogativas: 

                                                           
1
 Trata-se, aqui, do Decreto nº 2.207, de abril de 1997, posteriormente alterado pelo Decreto nº 2.306, de 

agosto de 1997. Esta regulamentação alterou artigos da LDB no que se refere à diversificação das instituições 
de ensino superior. 
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I - ter acesso aos editais de órgãos governamentais de fomento direcionados às 

instituições públicas; 

II - receber recursos orçamentários do poder público para o desenvolvimento de 

atividades de interesse público; [...] 

IV - ser alternativa na oferta de serviços públicos nos casos em que não são 

proporcionados diretamente por entidades públicas estatais; 

V - oferecer de forma conjunta com órgãos públicos estatais, mediante parceria, 

serviços de interesse público, de modo a bem aproveitar recursos físicos e humanos 

existentes nas instituições comunitárias, evitar a multiplicação de estruturas e 

assegurar o bom uso dos recursos públicos (BRASIL, 2013). 

 

  

Ainda no que diz respeito aos aspectos legais que dão o contorno para as universidades 

comunitárias laicas do Rio Grande do Sul, é importante ressaltar a compreensão de que todas 

as IES que compõem este conjunto constituem-se como entidades beneficentes de assistência 

social, isto é, são filantrópicas, portanto regidas pela Lei 12.101, de 2009.  

As instituições filantrópicas são entidades sem fins lucrativos que, na área da 

educação, prestam serviços gratuitos (total ou parcialmente) a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. A qualidade de “beneficente de assistência social” da entidade é, no 

caso das instituições educacionais, certificada pelo Ministério da Educação (MEC). As 

entidades assim classificadas têm direito à isenção de impostos e contribuições, sendo 

obrigadas, em contrapartida, a aplicar parte de sua receita em gratuidade. A gratuidade, hoje, é 

predominantemente comprovada por meio da concessão de bolsas via Prouni, seguindo-se os 

critérios estabelecidos pela legislação que normatiza o programa. 

Ao se observar as características do modelo institucional desenhado pelas 

universidades comunitárias, fica evidente que estas são instituições híbridas, ou seja, nem 

totalmente privadas, nem totalmente públicas, mas sim públicas e privadas ao mesmo tempo. 

Todavia, predomina no meio acadêmico brasileiro e, pode-se dizer, também no senso comum, 

um olhar dicotômico sobre o público e o privado que, por um lado, reduz o público ao estatal, 

onde residiria o interesse coletivo, e por outro, associa o privado – reduzido a locus do 

interesse particular – ao mercado. Acontece, porém, que a realidade é mais complexa e 

olhares reducionistas desta natureza apresentam-se insuficientes na medida em que (a) perdem 

de vista um conjunto de instituições que são de direito privado, mas que possuem natureza e 

objetivos públicos e, ainda, (b) desconsideram a dimensão privada que também está presente 

em instituições estatais (sem mencionar aqui a desatenção à dimensão pública que pode ser 

encontrada inclusive em instituições que visam lucro).  
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Estabelecendo um contraponto com tal olhar dicotômico, argumenta-se aqui que as 

universidades em estudo apresentam uma dimensão pública, a qual coexiste com uma 

dimensão privada, configurando com isto um tensionamento público-privado que é próprio 

das instituições de educação superior. Ou seja, não só as universidades comunitárias – que 

visivelmente compõem um modelo híbrido de estruturação institucional – mas, sim, todas as 

IES, carregam consigo a característica de serem, ao mesmo tempo, públicas e privadas.  

No sentido de dar sustentação a esta argumentação, será apresentado a seguir o 

referencial teórico proposto por Simon Marginson (2006; 2007a; 2007b; 2011), o qual é 

adotado na tese. Dados os limites de espaço desta produção, priorizou-se aqui realizar uma 

exposição de caráter mais geral, que não explora com maior detalhamento a teorização do 

autor. 

 

3.   O público e o privado na educação superior: o referencial teórico adotado 

 

Partimos, aqui, de uma questão aparentemente simples, mas que, como se verá, é 

bastante complexa: o que é uma instituição pública de educação superior? E uma instituição 

privada, o que seria? Ao buscar uma resposta somos levados, num primeiro olhar, a definir 

como públicas as instituições de propriedade estatal. Somada a esta característica, há ainda a 

gratuidade na oferta, a qual, em que pese ser distinta do caráter estatal, é representada de 

forma combinada no imaginário brasileiro. Quanto às instituições não estatais, sejam elas com 

ou sem fins lucrativos, as dizemos privadas e as associamos, de modo indistinto, ao mercado.  

Tentar escapar destas associações superficiais – as quais, no âmbito do ensino superior 

brasileiro, são dadas como inquestionáveis – parece ser o primeiro movimento a empreender 

quando o que se deseja é decifrar o que, de fato, é o público e o privado na educação superior. 

E, para tal compreensão, cabe que se proceda a um processo de estranhamento, ou seja, 

requer-se que se dê um passo atrás com vistas a revisar as qualidades de público e privado na 

educação superior, as quais, conforme Simon Marginson (2007b), têm se tornado 

crescentemente menos claras e instáveis.  

Criticando os enquadramentos tradicionais acerca do público e do privado na educação 

superior, Simon Marginson lança uma luz bastante profícua sobre a questão. Apoiado numa 

perspectiva mais analítica do que normativa, o autor questiona o dualismo comum – em que o 

público é associado ao estatal e o privado ao mercado – e a sua aplicação para o campo da 

educação superior, demonstrando que, no mundo real, tal divisão é menos sólida do que 

aparenta (2006; 2007a; 2007b; 2011).  O exemplo abaixo, apresentado pelo autor, ajuda a 
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compreender a complexidade da questão, bem como os limites que levanta a respeito do 

enfoque que repousa no critério da propriedade legal: 

 

[…] se o público/estatal é entendido como separado do privado/mercado, então 

como pode fazer sentido a mercantilização induzida pelo mercado, onde muitas das 

políticas de educação superior contemporâneas repousam? Mais, universidades de 

propriedade pública (estatais) produzem bens privados – diplomas escassos que 

conferem o benefício da renda privada – mesmo em sistemas de educação superior 

gratuitos ou próximos disso, como na Alemanha, França ou México. Do mesmo 

modo, universidades privadas contribuem para bens públicos [...] como pesquisa 

básica e instrução coletiva. Para complicar ainda mais, algumas universidades 

públicas cobram altas taxas, como fazem universidades na Austrália em relação a 

muitos de seus estudantes, enquanto muitas universidades privadas são subsidiadas 

pelos governos de modo a cobrar baixas taxas ou mesmo não cobrar taxas, como por 

exemplo algumas universidades privadas na Holanda
2
 (2006, p. 48-49). 

 

Assim, Marginson argumenta que a definição tradicional de público e de privado – a 

qual deriva das concepções de propriedade legal (se estatal ou não) e de fonte de 

financiamento – por si, não ajuda a explicar a questão em sua complexidade. Para ele, de 

forma distinta dos enquadramentos tradicionais, público e privado não são características 

fixas ou naturais, ao contrário, elas mudam ao longo do tempo e do espaço. Ainda, não é 

adequado definir instituições (ou sistemas) como um todo enquanto totalmente públicas ou 

totalmente privadas ou públicas, dada a complexidade que guardam  (2006; 2007b). 

Apresentando com mais detalhamento o problema, Marginson (2007a) sugere que o 

uso dos termos público e privado na educação superior seja revisado. Visando proceder a tal 

revisão, o autor chama a atenção para o entendimento de que a distinção entre público e 

privado é geralmente confundida com outras três distinções, quais sejam: entre propriedade 

legal estatal e não estatal, entre Estado e mercado e entre atividade mercantil e não mercantil 

(2007a). Assim, a associação tradicionalmente realizada é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

     O autor argumenta que estas associações, além de não possuírem utilidade, criam uma 

série de problemas analíticos e empíricos, na medida em que não comportam a realidade 

concreta existente. Diante dessa constatação, tece a seguinte observação: 

                                                           
2
 Todas as citações diretas da obra de Marginson apresentadas neste texto são traduções minhas. 

public = government = state-owned = non-market, and 

private = business (or civil society, or family/home) 

    = privately-owned = market 

 Fonte: Marginson (2007a, p. 309). 
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Por exemplo, governos e agências estatais podem estabelecer mercados, administrar 

mercados, serem donos de negócios e gerar lucro. Mas se o universo é dividido nas 

zonas distintas “estado” e “mercado”, então o que são tais atividades e como elas 

podem acontecer? De forma estrita, a distinção entre estatal e não-estatal diz respeito 

somente à propriedade. Propriedade legal importa [...]. Todavia, em termos de 

requisitos de explicação e elaboração de políticas, mais importante do que o título 

legal da propriedade, é o caráter social e cultural dos resultados ou “bens” 

produzidos pelas instituições de educação superior: os efeitos destas instituições no 

ensino/aprendizagem, pesquisa, certificação dos alunos, comunidade e serviços 

nacionais (2007a, p. 309-310). 

 

 

Assim, para o autor, os resultados produzidos, ou os efeitos gerados por uma instituição de 

ensino superior, são mais explicativos de seu caráter público ou privado do que o critério da 

propriedade legal.  

Seguindo na construção de seu referencial, Simon Marginson defende que não é 

producente tomar o público ou o privado como atributos naturais, fixos e universais dos 

sistemas e instituições. Defendendo um olhar dinâmico sobre a questão, entende que “o 

trabalho da educação superior pode ser público e/ou privado e manifestar tanto benefícios 

individuais como coletivos” (MARGINSON, 2007a, p. 310). O olhar tradicional, que 

naturaliza e universaliza, “nos cega quanto ao complexo misto de qualidades públicas e 

privadas que tomam lugar nas instituições e nos sistemas de educação superior”. Essas 

complexidades são, todavia, “prontamente identificadas empiricamente. Nós as obstruímos 

teoricamente apenas por violar os nossos processos de observação” (2007a, p. 310). 

Então, para Simon Marginson, (a) a educação superior não é, por si mesma, nem 

pública, nem privada, podendo ser ambas; (b) a educação superior pode ser 

predominantemente privada ou predominantemente pública ou, ainda, um balanço entre as 

duas características; e (c) se a educação superior é predominantemente pública ou privada, ou 

mesmo um balanço, isso não depende de uma natureza intrínseca, mas é uma questão de 

escolha social e política (MARGINSON, 2007a; 2007b).  

Para o autor, há sempre uma mescla entre bens públicos e privados na educação 

superior, a qual “é determinada pela política pública, pela gestão institucional, pela prática 

cotidiana das pessoas” (MARGINSON, 2007a, p. 315). E, se a ênfase vai se dar sobre o bem 

público ou sobre o bem privado, isso está mais relacionado a uma decisão política anterior do 

que a uma pretensa natureza intrínseca do bem. 

Dada a proposição do autor de que, independentemente da propriedade das 

instituições, o que é produzido na educação superior é uma mescla variável entre bens 
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públicos e privados – onde pode predominar um ou outro, ou então haver um balanço entre 

ambos – em uma mesma instituição serão produzidos tanto um quanto o outro tipo de bem, 

invariavelmente. E os níveis de bens públicos e bens privados dentro daquela mescla variam 

de instituição para instituição. Os distintos níveis de ambos os bens nas instituições são 

elementos chave que, em última instância, as diferenciam entre si (MARGINSON, 2007a).   

Na composição do balanço entre bens públicos e privados nas/pelas instituições, 

aspecto decisivo reside nos propósitos das instituições, e não na forma legal da propriedade 

(em que pese o reconhecimento de que instituições de propriedade pública são mais propensas 

a produzir bens públicos do que as de propriedade privada) (MARGINSON, 2007a; 2007b). 

A citação abaixo ajuda a compreender melhor este argumento: 

 

No caso de competição em mercado por lucro, o primeiro objetivo é acumulação de 

recursos. No caso de competição de mercado não lucrativa, é a maximização de 

posição competitiva ou do prestígio da instituição. No caso de produção fora do 

mercado, a agenda tem finalidades abertas. Os diferentes propósitos estão associados 

a distintos incentivos e comportamentos; por exemplo, em pesquisa. Pesquisa 

comercial quer maximizar a extensão de tempo em que o conhecimento é mantido 

exclusivo, confinado a propriedade privada e acessível à exploração, antes de cair 

em domínio público. Do mesmo modo, se a proposta do ensino é exclusivista – 

reprodução de uma elite profissional ou interpolação de capital cultural nas mentes 

de poucos favorecidos – isso amplia o caráter privado dos bens (2007b, p. 200).  
 

 

Marginson (2011) trabalha, em sua proposição, com três conceitos que se tornam 

lentes de análise para a apreensão da relação entre público e privado na educação superior. O 

primeiro deles é o conceito de bens públicos e privados, no plural, originado na economia, e já 

explorado acima. A partir da formulação de Samuelson (1954) de bens públicos – que têm por 

critério os princípios de não exclusividade e não disputabilidade – Marginson (2007a; 2007b; 

2011) propõe o seu próprio conceito de bens públicos na educação superior, de modo a tentar 

escapar da concepção dualista que critica. A partir daí, propõe a seguinte definição: “bens 

públicos são bens que (1) tem um significativo elemento de não disputabilidade e/ou não 

exclusividade, e (2) são bens amplamente disponibilizados dentre as populações; e são 

intergeracionais, no que eles respondem necessidades na presente geração sem ameaçar as 

futuras gerações. Bens sem os atributos (1) ou (2) são bens privados” (2007b, p. 195). 

O segundo conceito é o de bem público, no singular, o qual é de ordem mais 

normativa e dá ênfase aos benefícios coletivos da educação superior (MARGINSON, 2011). 

O bem público, conforme o autor, pode “vincular as universidades a um processo maior de 

democratização e desenvolvimento humano” (2011, p. 418). Em sua problematização sobre o 
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conceito, Marginson sugere que uma volta à social democracia seria importante para ampliar 

o público na educação superior (apesar de reconhecer que seria necessária uma abordagem 

mais global da social democracia). Segundo ele, “A social democracia define o bem público 

na educação superior em termos de emancipação. Equidade significa equidade no respeito e 

acesso às liberdades humanas. As liberdades de um são mutuamente dependentes das 

liberdades de todos. Estas liberdades são ampliadas pela evolução das capacidades de 

autodeterminação (individual e coletiva) de todos” (MARGINSON, 2011, p. 428-429). 

O terceiro conceito é o de esfera pública. Apesar de Habermas não ter estabelecido 

relações entre a universidade e a esfera pública, Marginson observa que há sugestivos 

paralelos entre ambas. Assim, analisando a universidade à luz deste conceito, Marginson 

(2006; 2011) sugere que se olhe para a seguinte questão: em que medida as universidades 

conduzem seu trabalho de forma pública. E esta “forma pública”, de um lado, diz respeito às 

relações que se estabelecem dentro da universidade, mas, de outro, estende-se à comunicação 

entre a universidade e um público mais amplo para além dela, considerando-se as interações 

entre o trabalho acadêmico e um público maior. Conforme Marginson, a esfera pública 

também “fornece um conjunto de normas por meio das quais julgar o público na universidade 

e traçar alguns dos caminhos em que a sua ‘publicidade’ tem compromisso. Isto nos permite 

imaginar certos ‘bens públicos’ que em Samuelson são esquivos” (2006, p. 54).  

 

4. Os próximos passos da pesquisa 

 

Estabelecido o referencial teórico que baliza a compreensão do que é o público e do 

que é o privado na educação superior, a questão a que se chega é: como apreender a dimensão 

pública e a dimensão privada de uma IES e, no caso desta tese, de uma universidade 

comunitária? Como já constatado por Marginson, a indagação sobre quão pública é a 

educação superior é uma questão empírica e, para respondê-la, “é preciso criar meios de 

mensurar aspectos particulares do ‘público’ e então de elaborar complexos julgamentos 

sintéticos sobre a incidência e o grau de ‘publicidade’” (2011, p. 425). 

Isto posto, a próxima etapa da pesquisa consiste na identificação de aspectos que 

deverão ser analisados empiricamente, a fim de apreender a medida de público e de privado 

nas instituições de educação superior, tomando por base a discussão conceitual desenvolvida 

por Simon Marginson e acima sintetizada. A identificação de tais aspectos é feita a partir da 

construção de um quadro sinóptico, o qual orienta metodologicamente a pesquisa de campo. 
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Tal quadro é composto por três dimensões gerais, que contemplam as condições externas, as 

condições internas e os produtos gerados pelas instituições de educação superior. As 

dimensões são compostas por descritores, cada um dos quais gerador de indicadores para a 

mensuração e análise da mescla entre as dimensões pública e privada de uma universidade. 

Este quadro é norteador da elaboração de instrumento de coleta de dados a ser aplicado junto 

às oito universidades comunitárias laicas do Rio Grande do Sul, com o objetivo de apreender 

o público e o privado existente em cada uma destas instituições. 
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