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RESUMO  

 

A década de 1990 marca o contexto das transformações na educação superior brasileira advinda 

das influências dos organismos internacionais, com destaque para o Banco Mundial, enquanto 

materializador das reformas oriundas do Consenso de Washington. Com essas mudanças em 

curso, tem-se uma expansão do ensino superior na rede privada e, do seu esgotamento no 

modelo de ensino presencial, iniciou-se, em 2003, um processo de expansão na rede pública 

que terá no Programa de apoio aos Planos de Reestruturação das Universidades Federais - 

REUNI, seu maior ponto de expressão. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a expansão 

do ensino superior brasileiro promovida pelo REUNI e, de forma específica, sua relação com o 

Banco Mundial e o neoliberalismo e, por fim, como se posicionaram (ou se posicionam) o 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES SN e a 

Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES. Trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica e documental que se justifica por buscar trazer o tema da 

expansão na perspectiva dos atores sociais, ponto de vista ainda pouco explorado sobre o tema 

no cenário brasileiro. Como resultados, identificamos que há características neoliberais na 

Política Nacional da Educação Superior, dentre elas, a livre concorrência e flexibilização das 

relações de trabalho que se materializam no processo de expansão inaugurando um novo Ethos 

na educação superior. Sobre os atores sociais ora referidos, suas posições são antagônicas no 

que tange ao REUNI e suas implicações nas IFES. 

 

Palavras-Chave: Banco Mundial, Política de educação superior, Neoliberalismo, Ensino 

Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The 1990s marked the context of the transformations in Brazilian higher education that came 

from the influences of international organizations, especially the World Bank, as a materializer 

of reforms coming from the Washington Consensus. With these ongoing changes, there has 

been an expansion of higher education in the private network and its depletion in the face-to-

face teaching model, a process of expansion in the public network was started in 2003 in the 

Restructuring of Federal Universities - REUNI, its main point of expression. The general 

objective of this research was to analyze the expansion of Brazilian higher education promoted 

by the REUNI and, specifically, its relationship with the World Bank and neoliberalism and, 

finally, how the National Union of Teachers of Higher Education Institutions - ANDES SN and 

the Association of Directors of Federal Institutions of Higher Education - ANDIFES. It is a 

bibliographical and documentary research that is justified by seeking to bring the theme of 

expansion from the perspective of social actors, a point of view still little explored on the subject 

in the Brazilian scenario. As results, we identified that there are neoliberal characteristics in the 

National Policy of Higher Education, among them, the free competition and flexibilization of 

labor relations that materialize in the process of expansion inaugurating a new Ethos in higher 

education. Regarding the social actors referred to above, their positions are antagonistic with 

regard to REUNI and its implications in the IFES 

Keywords: World Bank, Higher Education Policy, Neoliberalism, Higher Education 
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INTRODUÇÃO 

 

As motivações que levaram a esta pesquisa resultam de três fatores. O primeiro diz 

respeito ao encanto do autor pelo mundo acadêmico, idealizado como o ambiente da produção 

do conhecimento, da reflexão, da intelectualidade. Com o tempo foi percebida a existência de 

alguns entraves que dificultavam a produção qualitativa do conhecimento, a exigência do 

cumprimento de metas referentes a publicações, de atualizações permanentes da plataforma 

lattes. Somada a essa questão estava a observação da rotina dos professores em suas atividades 

na Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, a quantidade de reuniões que 

participavam, tempo em sala de aula, e mesmo ouvindo, de alguns, reclamações quanto ao 

adoecimento devido à sobrecarga de trabalho.  

Dessas questões apontadas surgiu o desejo de tentar entender o que se velava nesta 

realidade. Foi quando, como aluno especial na disciplina: “Reestruturação Produtiva e 

Neoliberalismo”, ministrada pela orientadora desta pesquisa, o autor se aproximou com maior 

densidade do pensamento de nomes como Harvey (2008), Gentili (1998), entre outros, e se 

enveredou por leituras sobre o mundo do trabalho e o neoliberalismo. Desse ponto em diante, 

a busca foi por descobrir como relacionar este estudo ao mundo universitário, inicialmente em 

relação ao trabalho docente, buscando também responder o que, do que os autores tratavam, 

tinha ligação com os fenômenos observados na universidade. 

Foi quando, também na condição de aluno especial, o autor fez a disciplina: 

“Docência no Ensino Superior”, da qual a Coorientadora desta pesquisa, juntamente com outra 

professora, conduziam as aulas. Neste contexto, a partir da leitura de autores como Gomes 

(2008), Saviani (2001), ampliou-se a análise do problema para fora do ambiente da 

UNIMONTES. Trilhamos a construção de um problema que depois de um longo lapidar se 

definia em entender como a ideologia neoliberal permeava (ou permeia) a universidade 

brasileira. Desta forma, nos propusemos ao estudo de Hayek (2010) para identificar as 

principais características do neoliberalismo, quais sejam, a livre concorrência de mercado, a 

flexibilização, o individualismo e a defesa da propriedade privada. 

O próximo passo consistiu em identificar a relação de tais características com a 

política de educação superior. Neste sentido, foi fundamental compreender o Consenso de 

Washington, reunião dos organismos internacionais, dentre eles o Banco Mundial, que se dera 

com o objetivo de traçar as estratégias para as reformas de Estado nos países latino-americanos. 
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Segundo Harvey (2008), o Consenso de Washington tornou-se o marco do surgimento 

hegemônico do neoliberalismo como uma ideologia global. Em seguida, apoiamo-nos na tese 

de Gentili (1998) sobre a existência de um Consenso de Washington nas políticas de educação 

na América Latina. Segundo a tese do referido autor, o neoliberalismo se assenta nas políticas 

de educação a partir de quatro justificativas, são elas: a existência de uma crise da educação no 

continente, seus culpados, quem deveria ser consultado para compreendê-la e quem seriam os 

capazes de resolvê-la.  

A sequência das ações se deram no sentido de compreender o fenômeno no caso da 

educação superior do Brasil. Estudamos vários documentos originais do Banco Mundial - BM 

destinados ao ensino superior, dos quais elegemos, para nossa análise, três publicações sendo a 

principal delas, a de 1994, na qual se traziam as lições derivadas das experiências dos demais 

países em desenvolvimento. Os outros documentos foram o de 1997, sobre o papel do Estado 

em um mundo que passava por diversas transformações (mundo de economia global) e, por 

fim, o documento de 2000, que aparece na perspectiva de reforço da publicação de 1994, porém, 

com ênfase no ensino superior enquanto uma necessidade para os países em desenvolvimento.  

Tais recomendações dos documentos do BM se direcionavam aos países do 

continente latino-americano e mesmo sendo o último a aderir, quando o faz, o Brasil, no 

primeiro Governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, rapidamente se coloca a caminhar 

sob o prisma do BM. A partir disso e das legislações que surgiram nesse período, instaurou-se 

um processo de expansão do ensino superior gerida, principalmente, com a mão do BM. 

Havíamos chegado, portanto, ao nosso recorte temporal, as décadas de 1990 e 2000, mais 

especificamente o período compreendido entre 1995 e 2011, ano de fechamento1 do ciclo de 

expansão do ensino superior público com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação 

das Universidades Federais - REUNI.  

O REUNI surge através do Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 2007. O 

programa envolve a liberação de recursos paras as Instituições Federais de Ensino Superior - 

IFES mediante um acordo de metas firmado entre estas e os Governos. Nesta perspectiva, sabe-

se que a literatura científica reúne um conjunto significativo de estudos sobre reformas 

educacionais nos anos de 1990 com foco no ensino superior. Inclui, igualmente, estudos que 

apontam críticas ao REUNI, como é o caso do trabalho de Gomes (2008), ao criticar a 

massificação e diversificação do ensino superior promovida pelo REUNI. Outra investigação é 

                                                 
1 O ano de 2011 demarcava o prazo final de cumprimento das metas do REUNI. 
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a de Gregório (2011), que questiona o argumento defendido pelo Estado de que o REUNI 

promove a democratização do acesso ao ensino superior público, e destaca a precariedade de 

condições de ampliação e oferta desse ensino. 

 Contudo, as pesquisas que se ocupam, especificamente, da análise do 

posicionamento do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - 

ANDES-SN e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior - 

ANDIFES sobre o REUNI são incipientes no Brasil. É nesse âmbito que se inserem nossas 

questões de estudo, a saber: 1) qual a relação do neoliberalismo com a recente expansão da 

Educação Superior brasileira?; 2) qual a relação dos Organismos Internacionais com a definição 

de políticas públicas para expansão do Ensino Superior no Brasil?; 3) que proposta de expansão 

do ensino superior brasileiro é defendida e promovida pelo REUNI?; 4) qual é o 

posicionamento do ANDES-SN e da ANDIFES sobre o REUNI?; 5) que juízo crítico esses 

atores coletivos fazem sobre tal programa?   

A julgar pelas nossas indagações, o objetivo geral deste trabalho consistiu em 

analisar a expansão do ensino superior brasileiro promovida pelo REUNI. Pretendíamos, 

especificamente: 

- estudar o neoliberalismo e sua relação com a recente expansão da Educação 

Superior brasileira; 

- analisar a relação de Organismos Internacionais com a definição de políticas 

públicas para expansão do Ensino Superior no Brasil ocorrida a partir dos anos de 1990; 

- situar a expansão do ensino superior brasileiro proposta e promovida REUNI; 

- examinar o posicionamento do ANDES-SN e da ANDIFES sobre o REUNI de 

modo a captar o juízo crítico desses atores coletivos sobre tal programa. 

Para alcançar tais objetivos, optamos por fazer uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Nesse sentido, cabe pontuar uma diferença precípua assinalada por Gil (2008), no 

que tange à natureza das fontes. Para o autor,  

 

                                         enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa (GIL, 2008, p. 51). 

 

Em nosso caso, importa frisar que os documentos das referidas instituições das 

quais nos valemos são textos oficiais, tais como: atas, leis, relatórios, ofícios entre outros. Deste 
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modo e na sequência a seguir apresentada, esta pesquisa está estruturada em três capítulos 

sendo, o primeiro intitulado: o neoliberalismo e suas configurações na educação. Nesse 

capítulo, trataremos do surgimento do neoliberalismo, seus principais conceitos, do Consenso 

de Washington e sua aplicação na educação. Os principais autores consultados são Hayek 

(2010), Gentili (1998). 

No segundo capítulo: o banco mundial e a educação superior na década de 1990, 

abordamos os documentos do Banco Mundial publicados respectivamente em 1994, 1997. A 

partir desses documentos e suas influências na educação superior brasileira, tratamos sobre a 

expansão do ensino superior na rede privada e a virada para a expansão do ensino público. Por 

fim, a participação ou inserção dos atores sociais coletivos, ANDES SN e ANDIFES, no 

processo de expansão. Os autores visitados foram Leher (1998) e Gregório (2011). 

No terceiro capítulo: origens do reuni e as posições dos atores sociais coletivos, 

pontuamos sobre o documento do Banco Mundial publicado no ano 2000, sua influência no 

Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010), o surgimento do REUNI e sobre como o 

ANDES SN e a ANDIFES se posicionam sobre o Programa.  Vázquez (2012), Gregório (2011), 

Lisboa (2013) foram as fontes consultadas.  

Por último, podemos delinear que os objetivos, fruto das inquietações e do 

amadurecimento ao longo da construção do objeto de análise, foram alcançados. Esta pesquisa 

se justifica por trazer uma discussão ainda incipiente sobre os papéis do ANDES SN e da 

ANDIFES no processo de construção da expansão do ensino superior. A partir da análise sobre 

as posições tomadas por essas instituições em relação ao REUNI, pode-se notar que, enquanto 

atores sociais coletivos, o que se tem é uma disputa divergente de projetos, para educação 

superior. 
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CAPÍTULO I - O NEOLIBERALISMO E SUAS 

CONFIGURAÇÕES NA EDUCAÇÃO 

 

O termo neoliberalismo se justifica historicamente no resgate dos princípios do 

liberalismo clássico em combate ao Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, enquanto 

modelo de Estado interventor. Este último, como vemos em Harvey (2008), consistia no 

equilibro entre os pilares: pleno emprego, crescimento econômico e bem-estar das pessoas, 

numa conjuntura em que o Estado tinha o controle ativo dos processos de mercado. Tal modelo 

começou a definhar nos idos de 1960, quando o cenário mundial vivia os indícios de um abalo 

econômico com a alta da inflação, desemprego e crise de acumulação do capital, sendo a década 

de 1970 seu auge. 

  A perspectiva neoliberal aponta para a reafirmação da economia de mercado sobre 

o controle da iniciativa privada, seguida da diminuição da intervenção do Estado. A respeito 

desta última afirmação, entenda-se, diminuição de intervenção nas políticas públicas ou 

qualquer perspectiva de justiça social que ponha em risco o lucro e a liberdade concorrencial 

no mercado. Neste sentido,  

 

                                         o neoliberalismo não vem a ser a doutrina do estado mínimo. Ele não isenta o Estado 

das atividades de complementação econômica. Ao contrário, para ele, o Estado deve 

preencher ativamente os vazios da malha produtiva e financeira, mas deve fazê-lo, 

porém, não por meio de empresas próprias, mas preferencialmente adjudicando as 

atividades econômicas complementares, por meio de contratos de gestão, às empresas 

privadas (PRADO, 2005, p. 24). 

 

 

O neoliberalismo, portanto, redefine o papel do Estado colocando-o, de forma sutil 

e contraditória, na posição de principal estrutura de sustentação do modo capitalista de 

produção. Historicamente, a “consolidação do neoliberalismo como a nova ortodoxia 

econômica de regulação da política pública no nível do Estado no mundo capitalista avançado 

ocorreu nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha em 1979” (HARVEY, 2008, p. 31). Ainda 

segundo o autor, nesse mesmo ano ocorrera a eleição de Margareth Thatcher, fato decisivo, já 

que a então Primeira Ministra do Reino Unido tinha como propósito o rompimento prático e 

ideológico com Estado de Bem-Estar Social. Sua meta era acabar com toda e qualquer 

perspectiva de social democracia e formas de solidariedade social, bem como as organizações 

sindicais ou qualquer instituição ou ação que, por ventura, colocassem em risco a 

competitividade e flexibilização do mercado. Ou seja, as ações objetivavam  
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                                         Desmantelar ou reverter os compromissos do Estado de Bem-estar social, privatizar 

empresas públicas (incluindo as dedicadas à moradia popular), reduzir impostos, 

promover a iniciativa dos empreendedores e criar um clima de negócios favorável 

para induzir um forte fluxo de investimento externo [...]. Todas as formas de 

solidariedade social tinham de ser dissolvidas em favor do individualismo, da 

propriedade privada, da responsabilidade individual e dos valores familiares. O ataque 

ideológico nessas linhas advindo da retórica de Thatcher era implacável; como ela 

mesma disse, “a economia é o método, mas o objetivo é transformar o espírito” 

(HARVEY, 2008, p. 32). 

 

Se no Reino Unido assim se assentava o neoliberalismo, nos Estados Unidos em 

1980, Ronald Reagan é eleito presidente e, por sua vez, seguiu a política monetária proposta 

por Paul Volcker, presidente do Banco da Reserva Federal Norte-americana, que na mesma 

perspectiva de rompimento com o Estado de Bem-estar social, instaura “uma política destinada 

a conter a inflação sem medir as consequências para o emprego” (Idem).  A marca desse 

governo norte-americano fora o aumento da desregulação, “cortes de impostos, cortes 

orçamentários e ataques ao poder sindical e profissional” (HARVEY, 2008, p. 32). 

É neste período da era Reagan que se acentuam os empréstimos dos bancos 

americanos aos países em desenvolvimento, atrelados às reformas de cunho neoliberais. Ainda 

segundo Harvey, os bancos sempre estiveram presentes no cenário mundial, ativos nos 

financiamentos diretos para exploração de recursos naturais e de mercados pontuais 

(automotivo, telecomunicações). A partir de 1973, a concentração se deu em torno do mercado 

financeiro e a tônica passou a ser o financiamento dos países estrangeiros, em nível global, 

porém agora, com apoio do governo americano. A questão é que o período de crise econômica 

teve como fato, concreto, a alta dos juros e isso aumentou o risco dos bancos frente a 

possibilidade de inadimplência. A novidade no governo Reagan fora a tática da moratória 

aplicada aos países devedores como a grande estratégia de movimentação das dívidas, a 

permuta do Estado Americano com os bancos foi justamente a implantação das reformas 

neoliberais. 

 
                                         O FMI e o Banco Mundial se tornaram a partir de então centros de propagação e 

implantação do fundamentalismo do livre mercado e da ortodoxia neoliberal. Em 

troca do reescalonamento da dívida, os países endividados tiveram de implementar 

reformas institucionais como cortes nos gastos sociais, leis do mercado de trabalho 

mais flexíveis e privatização. Foi inventado assim o ajuste estrutural (HARVEY, 

2008, p. 38). 

 

O neoliberalismo emerge, portanto, “como uma reação teórica e política veemente” 

(ANDERSON, 1995, p. 09) que visa substituir o Estado de Bem-estar social e interventor, a 
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partir do resgate dos princípios e valores liberais clássicos de reforço ao individualismo, 

propriedade privada e desigualdade social. A autoafirmação de tais valores são componentes 

integrantes da argumentação de Hayek na obra que é considerada a primeira no campo teórico 

sobre a origem do neoliberalismo, O caminho da servidão, publicada no ano de 1944. Nesta, a 

perspectiva do autor é, generalizadamente, a de que o Estado interventor é a versão moderna 

do socialismo que em sua concepção, leva à servidão.  

Para Hayek (2010), as primeiras décadas do século XX assistiram a ascensão 

política e intelectual do socialismo na União Soviética. Tal fenômeno, nas lentes do pensamento 

liberal, se traduzia na existência de regimes totalitários em vários países da Europa. É no intuito 

de combater a referida ascensão que se insurge o clamor de alguns pensadores pelo resgate das 

ideias liberais do século XIX. A partir desse movimento2, que tem F. A. Hayek como um de 

seus principais articuladores, o neoliberalismo, enquanto perspectiva ideológica, ganha força, 

principalmente após a derrocada do Estado de bem-estar social pós 1970, como já indicado.  

Ainda sobre o referido movimento, Harvey (2008, p. 29-30), assinala que 

 

                                         o rotulo ‘neoliberal’ marcava sua adesão aos princípios de livre mercado da economia 

neoclássica que emergia na segunda metade do século XIX (graças aos trabalhos de 

Alfred Marshall, William Stanley Jevons e Leon Walras) para substituir as teorias 

clássicas de Adam Smith, David Ricardo e, naturalmente, Karl Marx. 

 

 

Uma das questões iniciais pontuadas por Hayek (2010) é a necessidade de uma 

autorreflexão por parte dos intelectuais liberais no sentido de reconhecer que se as forças de 

economia planificada cresceram no ocidente europeu, isto se deu, em grande medida, por culpa 

desses próprios intelectuais que, na concepção do autor, se distanciaram das bases e princípios 

norteadores do liberalismo. Neste sentido, cabe a eles (os intelectuais) retomarem os caminhos 

da “liberdade”. 

 É preciso advertir que não se trata de uma apologia ao pensamento de Hayek, mas 

da busca pela identificação dos principais elementos teóricos do neoliberalismo em sua obra e 

que ora supomos, estão também, em certa medida, presentes o REUNI. Portanto, nas linhas que 

se seguem, buscaremos resgatar tais elementos apontados por Hayek sobre o liberalismo, bem 

como sua crítica ao Estado de Bem-Estar Social enquanto modelo de ‘economia planifica’. Em 

                                                 
2 Conhecido como Mont Pelerin Society, nome que lhe foi atribuído em função do local onde, em 1947, se reuniram 

pela primeira vez, Luwing Von Misses, Milton Friedman, Karl Popper e Hayek (HARVEY, 2008). Anderson 

(1995) traz outros nomes neoliberais, além dos já citados por Harvey, como Lionel Robbins, Walter Eupken, 

Walter Lipman, Michael Polanyi, Salvador de Madariaga. O autor se refere a esta sociedade como “uma espécie 

de franco-marçonaria neoliberal, altamente dedicada e organizada” (ANDERSON, 1995, p. 09). 
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seguida, abordaremos o Consenso de Washington, acontecimento histórico que marca o início 

da expansão hegemônica da ideologia neoliberal, de maneira especial, na América Latina. Por 

último, discutir-se-á sobre como o Consenso de Washington aplica-se à educação latino-

americana. Nos apoiaremos aqui sobre a tese de Gentili (1998) de que é possível identificar a 

presença do Consenso de Washington no plano da educação, neste continente.  

 

1.1 Hayek e o resgate das ideias liberais 

 

Em O caminho da Servidão, Hayek (2010) realiza uma crítica ao emergente 

crescimento dos ideais socialdemocratas na Inglaterra3 que, em seu entendimento, direcionava-

se a um fim semelhante ao de países como a Itália, Rússia e Alemanha, qual seja, a instauração 

de um regime totalitário. Ou seja, para o autor, os caminhos da socialdemocracia levavam aos 

rumos do nazismo. O ponto de partida de Hayek é a incitação de uma autocrítica aos pensadores 

liberais de seu tempo diante da ‘conjuntura de crise’ instaurada no cenário europeu, que em sua 

concepção são os avanços da socialdemocracia. Tal acontecimento, segundo o autor, é resultado 

da ação de muitos pensadores liberais que mudaram sua perspectiva. 

Dito de outro modo, para autor, o desafio inicial é reconhecer que a crise enfrentada 

é fruto de um erro dos mesmos doutos que projetaram liberdade e prosperidade4, mas que ao 

fim e ao cabo, se depararam com escravidão e miséria. Em seus termos: “estamos dispostos a 

aceitar quase todas as explicações para a presente crise da nossa civilização, exceto que ela 

resulte de um erro de nossa parte, e que a busca de alguns dos nossos mais caros ideais tenha 

produzido efeitos tão diferentes dos esperados” (HAYEK, 2010, p. 37).  

O próximo desafio, conforme pontua o autor, seria conseguir vencer a guerra5, fato 

que proporcionaria condições de se evitar, para o futuro, problemas vivenciados no presente. 

Seria “outra oportunidade para enfrentar os problemas básicos e encontrar um meio de evitar o 

destino que atingiu civilizações congêneres” (HAYEK, 2010, p. 38). Seria necessário, portanto, 

reestabelecer mecanismos que desviassem a Inglaterra dos caminhos da socialdemocracia que 

                                                 
3 Segundo Anderson (1995, p. 09), o ataque direto de Hayek dirigia-se ao “partido trabalhista inglês, às vésperas 

da eleição de 1945 na Inglaterra, que este partido efetivamente venceria”. 
4 Trata-se de uma crítica ao pensamento Keynesiano cuja perspectiva é de que o Estado precisa intervir nas ações 

do livre mercado com vistas a garantia do pleno emprego e controle da inflação. Ou seja, nesta teoria há um 

rompimento com o liberalismo clássico que Hayek visa resgatar, pois o Estado tem um papel fundamental na 

organização social. 
5 Esta obra é produzida no período de vigência da segunda guerra mundial. Portanto, para Hayek, era 

imprescindível vencer a guerra para a obtenção de uma nova oportunidade de reavivar o pensamento liberal. 
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para o autor era a versão moderna do socialismo. Esta direção seria, por sua vez, a negação de 

toda tradição do pensamento moderno erigido desde o renascimento. Um exemplo disso é o 

fenômeno nazista que simboliza o rompimento com toda esta tradição intelectual da 

modernidade e, inclusive, desde os clássicos greco-romanos6. Ou seja, trata-se de um fenômeno 

que nega a construção de uma ‘civilização individualista’.  

O individualismo seria uma marca da cultura ocidental desde suas origens clássicas, 

porém, segundo Hayek, em sua contemporaneidade, tal conceito emerge com a conotação de 

egoísmo. Em oposição a essa perspectiva, o autor apresenta o conceito em contraposição a todo 

tipo de coletivismo. Deste modo, o individualismo  

 

                                         tem como características essenciais o respeito pelo indivíduo, isto é, o reconhecimento 

da supremacia de suas preferências e opiniões na esfera individual, por mais limitada 

que possa ser, e a convicção de que é desejável que os indivíduos desenvolvam dotes 

e inclinações pessoais (HAYEK, 2010, p. 40). 

 

Pauta-se nesta ótica do indivíduo a justificativa de outro princípio liberal que 

consiste na utilização máxima das forças espontâneas de cada indivíduo social. Isso, porém, só 

se daria num contexto de menor coerção possível do Estado. Assim, a ascensão socialista 

totalitária nos moldes hayekianos só se materializou historicamente porque os liberais não 

souberam lidar com o sucesso do liberalismo. Para o autor, há implícito nessa corrente de 

pensamento (o liberalismo) a ideia de movimento, dinamicidade e, justamente da negação disto, 

decorre a perda de hegemonia da liberdade no cenário europeu. Assim, o que os liberais fizeram 

foi negar os princípios básicos do liberalismo já que este “não contém nenhum elemento que o 

faça um credo estacionário, nenhuma regra fixa e imutável” (HAYEK, 2010, p. 42). Sobre isso 

o autor aponta, como exemplo, o fato da indústria ter se fechado em si mesma quando se fez 

convictamente uma regra sem exceções por parte dos que ele denomina “vulgarizadores da 

doutrina liberal”. 

O problema posto é que se, de um lado, ao propiciar a livre iniciativa dos “homens 

livres” e com eles o avanço da ciência, “o resultado mais importante da liberação das energias 

individuais (HAYEK, 2010, p. 41); do outro, havia uma estrutura de Estado que não 

acompanhava tais avanços em tempo hábil, no sentido de constituir um arcabouço institucional 

para tal modelo de sociedade. A lentidão na configuração de uma política de Estado que desse 

                                                 
6 Hayek compreende o socialismo e o nazismo numa mesma direção, tendo em vista o nome do partido nazista, 

Nacional-Socialismo. Dessa forma, o autor desconsidera o socialismo científico enquanto crítica ao capitalismo, 

reduzindo-o equivocadamente à sigla de um partido de extrema direita.  
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suporte àquela estrutura social corroborou, assim, para seu definhamento. Nesse sentido, se 

fazia implícita para o autor a necessidade de se obter a maior compreensão possível de toda 

estrutura social e de se buscar os melhores meios para seu funcionamento, na perspectiva de 

que tal progresso só seria alcançado mediante a conquista de “um crescente domínio intelectual 

das forças que teríamos que empregar” (HAYEK, 2010, p. 43).  

O autor aponta, portanto, que ao liberalismo fora imposto um duplo desafio, a saber, 

a criação de condições políticas adequadas para as liberdades individuais de forma que se 

materializasse a riqueza produzida. Porém, diante do lento processo político estrutural, isso se 

dava de forma cada vez mais complexa, fato que custou a tal corrente de pensamento o status 

de filosofia negativa. Isto devido ao fato do liberalismo não poder “oferecer a cada indivíduo 

mais do que uma participação no progresso comum – progresso cada vez mais considerado 

natural e inevitável e não mais encarado como decorrente da política de liberdade” (HAYEK, 

2010, p. 43-44). Emerge, pois, a evidência de outro desafio, a saber, o combate às ideias 

contrárias ao liberalismo cujo pano de fundo se dá com a promessa de uma nova liberdade. 

Essa nova liberdade fora o pressuposto de atração de muitos adeptos do pensamento 

liberal ao socialismo em sua versão moderna. Sobre isso o autor assinala que 

 

                                         sem dúvida a promessa de maior liberdade tornou-se uma das armas mais eficazes da 

propaganda socialista, e por certo a convicção de que o socialismo traria a liberdade 

é autêntica e sincera. Mas essa convicção apenas intensificaria a tragédia se ficasse 

demonstrado que aquilo que nos prometiam como o caminho da liberdade era na 

realidade o caminho da servidão. Foi inquestionavelmente a promessa de maior 

liberdade que atraiu um número crescente de liberais para o socialismo e tornou-os 

incapazes de perceber o conflito existente entre os princípios do socialismo e os do 

liberalismo (HAYEK, 2010, p. 49). 

 

No sentido de chamar a atenção para a incompatibilidade entre tais perspectivas, 

Hayek questiona o conceito de socialismo que, segundo seu entendimento, se traduz na ideia 

de justiça social e em seus fins últimos quais sejam, maior igualdade e segurança. O problema 

seria o caminho a ser trilhado para o alcance de tais objetivos. Tal caminho implica na extinção 

da iniciativa privada, da propriedade privada dos meios de produção e na criação de uma 

economia cuja figura central deixaria de ser o empresário e o lucro como seu escopo. Isso cede 

lugar ao que Hayek chama de economia planificada, ou seja, um ambiente “no qual o 

empresário que trabalha visando o lucro é substituído por um órgão central de planejamento” 

(HAYEK, 2010, p. 55).  



 

 

18 

 

Esse formato centralista ataca diretamente uma outra característica ou princípio do 

liberalismo que é a concorrência enquanto meio de orientação dos esforços individuais, já que 

altera a estrutura de condução da economia. Em termos liberais, a justificativa da concorrência 

seria a não aplicação de controle social já que os próprios indivíduos seriam aqueles que 

decidiriam sobre os riscos, vantagens e desvantagens de seus feitos. Para que a concorrência se 

estabeleça plenamente, é preciso que haja uma política de sustentação, por parte do Estado, que 

impeça qualquer tipo de coerção, pois, sem liberdade, e diga-se, liberdade comercial, não há 

concorrência. 

O Estado deveria intervir minimamente na economia, restringindo-se ao papel de 

regente de instituições como a moeda, meios de informação e os mercados e, ainda, da 

constituição de um marco legal apropriado à manutenção da concorrência, pois, de outro modo, 

esta não atingirá seus melhores resultados. Nesse sentido, o Estado deve também assegurar 

legalmente a propriedade privada e o livre contrato, porém, em sua forma efetiva e prática já 

que “um sistema eficaz de concorrência necessita, como qualquer outro, de uma estrutura legal 

elaborada com inteligência e sempre aperfeiçoada” (HAYEK, 2010, p. 60).  

Para o autor, o socialismo, juntamente com a proposta de uma economia 

planificada, dirigida, aparece assim como uma estrutura de Estado que nega a concorrência, 

num contexto em que o liberalismo não fora plenamente vivenciado e o resgate dos valores 

liberais seriam imprescindíveis para que se rompesse com qualquer percurso que levasse ao 

totalitarismo. Nesse sentido, é preciso dizer que esse contexto de planificação da economia não 

é, para o autor, algo do acaso, mas fator resultante de mais de meio século de propagação de 

ideias e opiniões que se assentaram na política de Estado.  

Hayek demonstra considerar a importância do movimento histórico, ainda que 

apresente e entenda o tempo presente apenas como resultado de “opiniões”. Essas “opiniões” 

apresentariam a planificação econômica como algo inevitável a partir de argumentos tais como 

o de que “as transformações tecnológicas foram tornando impossível a concorrência em campos 

cada vez mais numerosos, só nos restando escolher entre o controle da produção por 

monopólios privados ou o controle pelo governo” (HAYEK, 2010, p. 65). O autor entende ter 

havido, em verdade, um crescimento dos monopólios privados, porém, sua causa se assenta não 

nos avanços tecnológicos e científicos especificamente, mas como resultado das políticas ora 

empreendidas nos diversos países do continente europeu. 



 

 

19 

 

Em outros termos, o que Hayek sinaliza, tendo como base uma fonte documental 

do senado americano7, é que o erro decorre, em geral, do descumprimento de um princípio 

liberal, qual seja, o de que o Estado não deve intervir na economia e de que o mercado deve ser 

auto regulável. Portanto, se algo ocorreu de errado em relação à questão dos monopólios, no 

que tange à eliminação da concorrência enquanto algo “necessário” para a manutenção da 

economia de mercado, a origem do problema deve ser buscada primeiramente na forma como 

o Estado interveio no fenômeno. Ao citar o fragmento de uma monografia destinada à comissão 

para a elaboração do documento, assim expõe o autor:  

 

                                         o monopólio é muitas vezes produto de outros fatores que não o menor custo 

decorrente da produção em larga escala. Ele resulta de conluios, e é promovido pela 

política governamental. Quando se invalidam tais acordos e se altera a política, a 

concorrência pode ser reestabelecida (WILCOX apud HAYEK, 2010, p. 67). 

 

Numa outra direção analítica, Netto (1996) pontua que o monopólio da economia 

não está no controle do Estado, mas, nas mãos de quem controla a tecnologia e os meios de 

produção. Nesse sentido, o conluio de Estado, a que se refere Hayek, não é a causa, mas a 

consequência. Ou seja, a ação monopolista de maximização dos lucros mediante o controle dos 

mercados tem como consequência o reposicionamento do Estado enquanto instância extra 

econômica. Assim, o Estado posto no rol dos “mecanismos de intervenção extra-econômicos” 

(NETTO, 1996, p. 20) do capital monopolista torna-se, numa perspectiva marxiana, um “comitê 

da burguesia”. 

Em síntese, estão elencados acima os princípios do liberalismo, a saber: o 

individualismo enquanto negação de qualquer coletivismo, a autonomia dos indivíduos 

enquanto homens livres, a livre concorrência como mola propulsora da economia, o mercado 

auto regulável e o Estado enquanto legislador e propiciador das condições para que aquele se 

auto conduza. Tais princípios ou valores precisam, na concepção do autor, ser resgatados para 

que a sociedade se liberte das amarras do totalitarismo. Uma oportunidade para isso é que a 

Inglaterra saísse vitoriosa da guerra e que, juntamente com outras nações aliadas, criassem 

estratégias para a construção de uma cultura de liberdade e paz que viabilizasse ‘o progresso’. 

Fato consumado, o debate teórico empreendido por Hayek contribuiu para a futura 

constituição de um pensamento hegemônico no que tange à formação de uma economia global 

                                                 
7 Hayek (2010, p. 66) refere-se ao estudo da “comissão provisória de economia nacional norte-america (sic) sobre 

a concentração de poder econômico”.  
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liderada pelo bloco dos países que, como almejava o autor, venceram a guerra. Como se viu, é 

em fins dos anos 1960 que o neoliberalismo começa a tomar forma em escala global 

demarcando oficialmente sua tomada de força nos governos de Thatcher e Reagan. O mercado 

surge como o centro de todas as coisas e passa a ser o regente da vida humana já que 

 

                                      quem controla a atividade econômica também controla os meios que deverão servir a 

todos os nossos fins; decide, assim, quais deles serão satisfeitos e quais não o serão. 

É este o ponto crucial da questão. O controle econômico não é apenas o controle de 

um setor da vida humana, distinto dos demais. É o controle dos meios que contribuirão 

para a realização de todos os nossos fins (HAYEK, 2010, p. 104). 

 

 

Ironicamente, Hayek utiliza essa passagem para fazer uma de suas críticas ao 

modelo de economia planificada, no sentido de que a liberdade individual está atrelada à tomada 

de decisão por parte de outrem que, nessas circunstâncias, já é, por sua vez, controlador da vida 

privada. No entanto, quando este poder de controle é transferido ao mercado, não é a vida 

privada que passa a ser controlada, mas todas as dimensões da vida. Se de um lado havia uma 

disciplina sobre o consumo, a partir da regência do mercado é o consumo que disciplina a vida. 

Ao defender a liberalização da economia, o livre mercado, a defesa de Hayek é por 

um processo de aprofundamento de mercantilização da vida social em sua versão intensificada 

na lógica da mercadoria - a fetichização e reificação da vida social. Em outros termos, o mundo 

dos homens submetido ao mundo das coisas tendo como resultado a promoção da pobreza, haja 

vista o claro objetivo de se acentuar as desigualdades enquanto necessárias à manutenção da 

ordem econômica. Por fim, vale lembrar que o problema do socialismo, para Hayek, está em 

tal conceito se traduzir em segurança, justiça social, maior igualdade social dentro de uma 

lógica que coloca em cheque a existência da iniciativa e da propriedade privada, bem como da 

figura do empresário que tem no lucro sua autorrealização. 

Por hora, cabe pontuar que buscamos elencar acima alguns dos principais elementos 

do pensamento de Hayek em sua obra, O Caminho da servidão, no que tange ao surgimento e 

caracterização do neoliberalismo. Cumprida essa etapa, nos pontos seguintes buscaremos 

mostrar de que forma as políticas neoliberais aparecem no contexto da educação latino-

americana e, consequentemente, no ensino superior do brasileiro, a partir da influência dos 

organismos internacionais e as reformas estruturais que se deram a partir da década de 1990 

após o Consenso de Washington.                                  
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1.2 - O consenso de Washington e seus desdobramentos na educação latino americana 

 

O termo ‘Consenso de Washington’ refere-se a uma reunião realizada no mês de 

novembro de 1989, na cidade de Washington, em que funcionários do setor público norte-

americano, representantes latino-americanos e das agências de fomento internacional, BID, 

Banco Mundial e FMI estiveram presentes para avaliar os ajustes e reformas estatais na América 

Latina. Segundo autores como Batista (1994) e Gentili (1998), a expressão “Consenso de 

Washington” fora atribuída por Jhon Williamsom, então membro do Instituto de Economia 

internacional, instituto esse que teria fomentado a realização do evento. 

O Consenso de Washingnton teve como desdobramento a reafirmação de algumas 

premissas básicas da ideologia neoliberal. Conforme pontua Pena (2019), a primeira delas é a 

disciplina fiscal, que permitia ao Estado a eliminação de gastos e redução de custos em geral. 

A segunda premissa envolve as reformas fiscal e tributária de cada país, seu objetivo é tornar 

menos oneroso, para a iniciativa privada, o gasto com impostos, mediante a reformulação dos 

mecanismos de arrecadação estatais. A terceira refere-se à ampliação de oportunidades para a 

iniciativa privada em todos os setores, através da realização de privatizações das empresas 

públicas. A quarta premissa trata da abertura comercial e econômica ao mercado internacional 

de modo a se propiciar maiores investimentos estrangeiros nos países. Por fim, tratou-se da 

desregulação progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas. 

As premissas descritas delineavam, assim, as condições e prerrogativas dos órgãos 

internacionais, especialmente do Banco Mundial, para os investimentos nos diversos países. 

Embora não impositivas, o único norte apresentado pelo Consenso eram essas possibilidades 

de ajuste estrutural rumo ao neoliberalismo. Como se pode notar, o referido Consenso trata de 

políticas de ajuste econômico dentro das premissas anteriormente apresentadas. Entretanto, 

Gentili argumenta que “é possível defender a tese de que existe também um Consenso de 

Washington no campo das políticas educacionais” (GENTILI, 1998, p. 15). O autor acrescenta 

que, com a referida tese, seja possível  

 

                                      reconhecer dois aspectos articulados através dos quais o projeto neoliberal é veiculado 

como construção hegemônica; revalorizando, ao mesmo tempo, o papel ativo que teve 

a construção de um novo senso comum tecnocrático na orientação das políticas 

governamentais implementadas na América Latina. O chamado Consenso de 

Washington resume ambas as dimensões: dá conta do programa de reformas 

institucionais levada a cabo (no nosso caso específico, a reforma educacional) e, ao 

mesmo tempo, da retórica praticada pelos governos que a impulsionam e pretendem 

legitimá-las (Idem). 
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Para o autor, o Consenso de Washington envolve tanto as reformas institucionais, 

no campo da educação, como também o discurso utilizado para legitimá-las nos governos 

locais. Sobre essa última questão, Batista (1994) salienta que as elites intelectuais, empresariais 

e políticas, de maneira geral, no continente, acolheram os caminhos do neoliberalismo com o 

revestimento de um discurso sinônimo de modernização, no qual qualquer possibilidade 

contrária era indício de atraso. 

Para Gentile (1998), a educação aparece, nos anos 1990, como área prioritária das 

reformas sociais de tipo neoliberal de forma que, hegemonicamente, o discurso aplicado aos 

Estados, no que se refere à existência de uma “crise econômica8”, também se aplicava no 

mesmo formato a uma “crise na educação”. Como nos demais setores, à educação também 

foram direcionadas várias recomendações e diretrizes do Banco Mundial e do FMI no sentido 

de que se realizassem reformas na condução das políticas de governo para esse setor. Isso teria 

gerado um senso comum tecnocrático que adentrara em todos os ministérios de educação do 

continente; 

 

                                         Uma retórica e um núcleo de propostas comuns orienta as políticas de ajuste 

implementadas na esfera educacional, o (sic) qual não expressa outra coisa senão a 

particularidade que assume o Consenso de Washington numa área prioritária da 

reforma social impulsionada pelo neoliberalismo. De fato, podemos dizer que esse 

conjunto de discursos, ideias e propostas sintetiza o que poderia ser definido como a 

forma neoliberal de pensar e delinear a reforma educacional na América Latina nos 

anos noventa (GENTILI, 1998, p. 16). 

 

 

Para caracterizar, portanto, o que seria a implantação do neoliberalismo na 

educação, esse autor busca responder a quatro questões norteadoras, a saber: de que maneira os 

neoliberais compreendem a referida crise na educação?; quem são os culpados por tal crise?; 

quais as estratégias para superá-la?; e a quem se deve recorrer para solucioná-la?. Gentili (1998) 

busca compreender os aspectos comuns do fenômeno em diferentes países da América Latina. 

Buscaremos sintetizar os apontamentos desse autor no que tange às questões elencadas. 

 

                                                 
8 Estruturalmente, em todos os setores, os países viviam uma crise econômica. No entanto, o discurso neoliberal 

induzia ao entendimento de que as origens dessa crise eram de cunho interno e não externos (alta do petróleo, os 

problemas de câmbio internacional, taxas de juros). Ela se devia “às equivocadas políticas nacionalistas que 

adotavam e às formas autoritárias de governo que praticavam. Assim, a solução residiria em reformas neoliberais 

apresentadas como propostas modernizadoras, contra o anacronismo de nossas estruturas econômicas e políticas” 

(BATISTA, 1994, p. 07).  
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1.3 – A caracterização de Gentili sobre o problema 

 

1.3.1 – A crise 

 

O esforço de Gentili consiste em entender, portanto, qual é a perspectiva neoliberal 

sobre a propalada crise da educação na América Latina. Ele constata que “os sistemas 

educacionais latino-americanos enfrentam hoje, basicamente, uma crise de eficiência, eficácia 

e produtividade, mais do que uma crise de universalização e extensão dos serviços oferecidos” 

(GENTILI, 1998, p. 16-17). Sob a perspectiva neoliberal, o continente latino-americano viveu 

uma expansão da quantidade da oferta de educação, cumprindo, nesses termos, o quesito da 

universalização do acesso, porém, desprovido da necessária qualidade. Tal problema dever-se-

ia à ausência de uma boa gestão no ambiente escolar, capaz de gerir e acompanhar os índices 

de produtividade e, consequentemente, da qualidade do ensino ofertado. 

Tal perspectiva aponta como matriz e origem do problema o Estado interventor e 

sua forma centralista e burocrática de conduzir as políticas públicas. Desse modo, os governos 

teriam sido, para os defensores da “liberdade”, “incapazes de assegurar a democratização 

mediante acesso das massas às instituições educacionais e, ao mesmo tempo, a eficiência 

produtiva que deve caracterizar as práticas pedagógicas nas escolas de qualidade” (GENTILI, 

1998, p. 17). 

A presença do Estado nas escolas aparece, assim, como intervenção da política 

neste ambiente. Esse ponto seria a chave para a compreensão da má qualidade, já que o espaço 

público e estatal estaria desvinculado de uma perspectiva de competitividade de mercado, 

flexibilidade e meritocracia. Dito de outro modo, “ a escola está em crise porque nela não se 

institucionalizaram os critérios competitivos que garantem uma distribuição diferencial do 

serviço, que se fundamenta no mérito e no esforço individual dos usuários do sistema” (Gentilli, 

1998, p. 18). Se, de um lado, a crise está fundamentada na desresponsabilização dos indivíduos 

e na não garantia da livre concorrência, de outro lado, haveria também um Estado que não 

administra bem os recursos voltados aos sistemas de educação. Com os mesmos recursos, 

quadro de funcionários e estrutura geral seria possível aliar quantidade e qualidade, garantindo-

se eficiência e eficácia no setor educacional latino-americano. O caminho para tal avanço estaria 

em se 
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                                         promover uma profunda reforma administrativa que reconheça que tão somente o 

mercado pode desempenhar um papel eficaz na destinação dos recursos e na produção 

da informação necessária para a implantação de mecanismos competitivos 

meritocráticos que orientem os processos de seleção e hierarquização das instituições 

escolares e dos indivíduos que atuam nelas (GENTILI, 1998, p. 19). 

 

A perspectiva é, pois, a de transferência do poder do Estado para as mãos do 

mercado. Entretanto, a consequência primeira de tal transferência da educação para o setor 

privado é a sua negação enquanto direito, já que ela passaria à condição de mercadoria. 

 

1.3.2 – Os culpados 

 

Identificada a crise, cujo responsável seria o modelo de Estado interventor, vejamos 

quem são os apontados como os demais culpados para a ideologia neoliberal. Primeiro, os 

sindicatos de professores e demais profissionais da educação são os outros grandes causadores 

da referida crise, já que suas críticas se dão na perspectiva de se aumentar a presença do Estado 

no ambiente escolar, tudo que os neoliberais visam combater. A exigência dos sindicatos 

aponta, portanto, para aquilo que acirra a crise e que deve por isso ser evitado, ou seja, “mais 

intervenção, aumento dos recursos, critérios igualitários, expansão da escola pública, etc” 

(GENTILI, 1998, p. 20). Os sindicatos teriam se tornado um fator de empecilho para o avanço 

das reformas, uma “barreira inevitável para a modernização dos sistemas escolares, assim como 

impediu a transformação dos mesmos num conjunto de mercados competitivos e flexíveis” 

(Idem). 

Um terceiro elemento que também emerge como grande culpado é a própria 

sociedade.  Isso porque a sociedade resultante do estado de bem-estar social é indisciplinada e 

não cultivara até então o princípio da liberdade. Esse princípio é, como se sabe, exaltado no 

mundo da “ética individualista que reconhece o valor do esforço, da tarefa árdua e constante, 

do amor ao dinheiro e ao progresso material, a admiração pelos vencedores, a satisfação 

espiritual e material de ser um vencedor na vida, etc” (GENTILI, 1998, p. 21). A ausência 

desses valores é o atestado da ausência da cultura do trabalho no “preguiçoso coletivismo” 

(Idem) latino-americano.  

Ao negar a educação enquanto capital humano, o Estado interventor não reconhece 

que a mesma deva ser pensada na esfera individual, e que seria um assunto que compete ao 

campo das decisões e “escolhas privadas que cada um precisa assumir, com o objetivo de 
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melhorar sua posição relativa nos mercados9”. A educação é entendida, assim, sob dois prismas 

principais, seu componente individual e sob uma perspectiva utilitária de posição no mercado 

de trabalho. A justificativa para tal concepção de educação é, assim, pontuada por Gentili: 

 

                                         Sendo a educação uma inversão cujo retorno imediato é fundamentalmente individual, 

a transferência, para o Estado de tal responsabilidade,, o converte numa instância 

inoperante e faz o indivíduo irresponsável e incompetente uma das causas mais 

evidentes da crise da escola (Idem). 

 

O sucesso ou insucesso do indivíduo é de responsabilidade exclusiva dele enquanto 

cidadão livre. A concorrência é o norte estabelecedor do mérito dado aos melhores, bem como 

do fracasso daqueles que ainda não se esforçaram o suficiente para ocupar as melhores posições. 

Na perspectiva neoliberal, a escola latino-americana reflete este fracasso por não investir na 

educação enquanto capital humano, ou seja, cada um dos membros da comunidade escolar 

precisa fazer sua parte, professores, alunos, quadro administrativo, já que cada um é responsável 

por si. Ao não agir desse modo, a sociedade, além de sofrer a crise da educação em função dos 

vícios indisciplinares do Estado interventor, ocupa também a função de reprodutora desta crise.  

Estado e sociedade são postos, assim, em suspeição diante do avento de que esta 

condição é o primeiro pressuposto para o reconhecimento da necessidade das mudanças na 

educação. Como afirma Gentili, “a mudança educacional depende, aparentemente, de que cada 

um faça o que tem de fazer e reconheça a responsabilidade que teve com relação à crise de 

qualidade da escola” (GENTILI, 1998, p. 23). Diante desse autorreconhecimento estariam 

dados os alicerces para a projeção das estratégias de superação da crise. 

 

1.3.3 – As estratégias de ação 

 

Vencer a crise requer expertise dos gestores da educação na elaboração de 

estratégias eficazes que promovam o princípio da competição através de ações macro e 

microinstitucionais a partir de dois objetivos específicos. São eles:  

 

                                         a) a necessidade de estabelecer mecanismos de controle de qualidade (na ampla esfera 

dos sistemas educacionais e, de modo específico, até o interior das próprias 

instituições escolares); e b) a necessidade de articular e subordinar a produção do 

sistema educacional às demandas que o mercado de trabalho formula (Idem). 

                                                 
9 Algo que nos permite parafrasear Marx (2007) no que tange ao fato de a educação, neste caso, estar reproduzindo 

e atendendo aos interesses de uma ideologia dominante. 
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 Tais estratégias conferem ao mercado de trabalho o poder norteador para o qual 

devem seguir as políticas educacionais. Esta esfera do mercado seria autoformuladora de suas 

próprias demandas. O controle de qualidade, por sua vez, dá acento à meritocracia e à desejada 

competição. Entretanto, como mostra Gentili, as políticas educacionais que tem por base o 

Consenso de Washington comportam uma contradição, na medida em que possuem um caráter 

centralista e almejam ao mesmo tempo descentralização. Elas são centralistas no que se refere 

ao campo pedagógico, pois estabelecem modelos curriculares de conteúdo comum em níveis 

nacionais a serem devidamente seguidos, modelos avaliativos direcionados aos estudantes com 

rebatimento nas instituições e formação permanente aos professores conforme os pressupostos 

curriculares adotados. 

 Por sua vez, uma descentralização pode ser nitidamente observada no campo do 

financiamento e da gestão financeira.  

 

                                         Transferem-se as instituições escolares da jurisdição federal para a provincial e, dessa, 

para a esfera municipal; propõe-se repassar os fundos públicos para níveis cada vez 

mais micro, evitando, assim, a interferência perniciosa do centralismo estatal; 

desarticulam-se os mecanismos unificados de negociação com as organizações 

associativas dos trabalhadores da educação (dinâmica que tende a questionar a própria 

validade das entidades sindicais, em nível nacional e regional); flexibilizam-se as 

formas de contratação e retribuições salariais das categorias docentes (GENTILI, 

1998, p. 24). 

 

 

Frente a essa dupla estratégia de ação, resulta que seriam os homens de negócio que 

estariam aptos a conduzir os sistemas nacionais de educação no caminho rumo à superação da 

crise. Já que a perspectiva é que as escolas e as universidades passem a ser geridas como 

empresas, nada melhor que os homens de sucesso no mercado para geri-las. 

Se, de um lado, as lideranças que devem estar à frente para se gerir o sistema 

educacional são aquelas que se destacaram no mundo empresarial, de outro, há também a 

necessidade de apoio técnico especializado para lhes dar o devido suporte. Este referido apoio 

é fornecido pelos organismos internacionais, com destaque para o Banco Mundial.  

Neste sentido, com efeito, todos os países que se vincularam ao Consenso de 

Washington tiveram uma materialização da globalização no campo intelectual. O Consenso de 

Washington firma-se, portanto, como a síntese da “hegemonia neoliberal no contexto de um 

capitalismo globalizado” (GENTILI, 1998, p. 29) e o Banco Mundial coloca-se como a 

principal agência a dar mobilidade a esse processo. 
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CAPÍTULO II - O BANCO MUNDIAL E 

A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA DÉCADA DE 1990 

 

O Banco Mundial participou de forma ativa na política nacional de educação do 

Brasil na década de 1990, de forma especial, a partir da gestão de Fernando Henrique Cardoso 

que, sob as diretrizes do referido Banco, amplia o investimento público para iniciativa privada 

com escopo de aumentar ofertas de vagas no ensino superior. Em contrapartida, se dava o 

anúncio de uma crise das universidades públicas, acusadas de má gestão dos recursos. Na 

perspectiva do Banco Mundial, tais universidades eram onerosas para o Estado por 

apresentarem alto custo por aluno e baixa relação professor/aluno. 

O BM é um grupo econômico composto por 189 países, dentre eles o Brasil e está 

dividido em cinco instituições que trazem como prerrogativa a proposta comum de “reduzir a 

pobreza, aumentar a prosperidade compartilhada e promover o desenvolvimento sustentável” 

(BANCO MUNDIAL, 2018)10, apresentando-se como uma das maiores fontes de 

financiamento e conhecimento para os países em desenvolvimento. Porém, dentro da 

perspectiva de Leher (1998), esta prerrogativa não se materializa plenamente dentro de seu 

objetivo, pois, o percurso neoliberal privatista e desregulamentado adotado pelo BM vem 

acompanhado do aumento da pobreza e do desemprego. Enquanto fonte de financiamento e de 

conhecimento, o BM aponta para a direção do mercado e o conhecimento, de que trata é de 

modo restrito, subsidiário desta mesma direção. 

Num rápido apanhado histórico, as instituições que compõem o Banco Mundial são: 

O Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, criado em 1944 com a 

finalidade de auxiliar na reedificação dos países da Europa no pós-segunda Guerra Mundial. A 

Associação Internacional de Desenvolvimento – IDA, que surge como um parceiro direto do 

BIRD na realização de empréstimos financeiros aos países mais pobres, sendo uma fonte de 

assistência para mais de 75 nações em todo mundo. A terceira instituição é a Corporação 

Financeira Internacional – IFC, fundada em 1953, nasce com as atenções voltadas à iniciativa 

privada, na perspectiva de que esse setor seria fundamental para alavancar os países em 

desenvolvimento. A Agencia Multilateral de Garantia de Investimentos – MIGA, idealizada 

desde 1948, e em 1988 se configurou como instituição integrante do Banco Mundial. Surge 

para complemento de seguros de risco de investimentos, tanto públicos quanto privados. Sua 

                                                 
10 disponível em: https://www.worldbank.org/en/who-we-are  

https://www.worldbank.org/en/who-we-are


 

 

28 

 

atual missão é, resumidamente, a promoção de investimentos para os países em 

desenvolvimento dentro dos objetivos de apoio ao crescimento econômico, redução da pobreza 

e melhoria de vida das pessoas, mantendo seu papel inicial no fornecimento de garantias aos 

credores e investidores. E, por fim, o Centro Internacional de Para Arbitragem e Disputas Sobre 

Investimentos – ICSID, criado em 1966, visa resolver ou mediar divergências entre países em 

seus acordos internacionais. Além de incentivar investimentos internacionais, tem um papel 

essencial na conscientização do direito internacional sobre investimento estrangeiro. 

Sob a perspectiva de redução da pobreza, a educação aparece como o principal 

instrumento de ação do BM. Leher (1998) pontua que é uma característica presente nos vários 

relatórios a presença das expressões: ora, ‘redução’, ora, ‘alívio’ da pobreza, para designar o 

objetivo a ser alcançado através da educação. Desse modo, a educação passa a ocupar uma 

posição estratégica na preparação das pessoas para o mercado de trabalho, já que é por meio do 

trabalho que as pessoas de classes de baixa renda podem ascender socialmente.  

Leher (1998) e também autores como Gregório (2011), Mary e Grade (2010) situam 

esse discurso entorno da pobreza no campo de uma subordinação dos países periféricos aos 

interesses dos países centrais através do pretexto desenvolvimentista e de construção de um 

pensamento único numa perspectiva global. Como já vimos em Harvey (2008), o intuito desde 

o governo Reagan nos EUA era, através das agências internacionais, difundir o neoliberalismo 

por todo o mundo através do financiamento mediante a troca pelos dos ajustes estruturais, 

reformas de Estado. A pobreza se torna, portanto, o discurso por excelência e os investimentos 

e ajustes na educação sua possível solução. Neste sentido, houve uma adesão hegemônica dos 

países da América Latina, na década de 1990, ao modelo neoliberal no que se refere às políticas 

educacionais. Esse episódio fez com que o BM se transformasse “no ministério da educação 

dos países periféricos, redesenhando as suas instituições e redefinindo o conteúdo educacional 

das mesmas” (LEHER,1998, p. 04). 

 

2.1 – O documento de 1994: um discurso em prol das instituições privadas de ensino 

superior  

 

O ano de 1994 marca a divulgação ou publicação do documento do BM intitulado: 

“O desenvolvimento na prática: a educação superior – as lições derivadas da experiência”. 

Desde a introdução do documento, a Vice-Presidente de Aperfeiçoamento de Recursos 

Humanos e Políticas Operacionais do Banco Mundial, Armeane M. Choksi, assinala os quatro 
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pontos basilares que serão abordados. São eles: a criação de mais tipos de instituições públicas 

e privadas de ensino superior; o fomento para que as instituições públicas diversifiquem suas 

fontes de financiamento; a redefinição da função do Estado com atenção voltada à ou para a 

autonomia e responsabilidades institucionais e, ainda, a adoção de políticas que enfatizem a 

qualidade e a equidade. Esses quatro pontos são os pilares para as reformas educacionais nos 

países assistidos pelo BM, ou seja, para utilizar uma terminologia da própria instituição, seus 

mutuários. 

Por conta das diversas realidades dos países é que os quatro pontos apresentados 

são norteadores para as reformas. Deste modo, tendo-as como guia, cada país se adapta 

conforme sua realidade. O intuito do BM é a criação de um formato de ensino superior que se 

diferencie do modelo europeu que tem como propósitos o ensino, pesquisa e extensão. Neste 

sentido, o incentivo é a privatização do ensino superior bem como a criação de novos modelos 

de instituições que fujam ao padrão europeu. Tal padrão é considerado ineficaz e oneroso e, por 

isso, inapropriado para os países em desenvolvimento. Para o BM, esse modelo é oneroso e, 

por isso, inapropriado para se aplicar em países em desenvolvimento. A proposta do BM é que 

as instituições de ensino superior se diversifiquem, que tenham mais investimentos da iniciativa 

privada com vistas às mudanças correntes no mercado de trabalho. 

Outro aspecto importante é o objetivo de se diminuir o gasto por aluno. Dentro 

desse objetivo as sugestões do Banco são claras no sentido de que o Estado deve rever sua 

forma de conduzir as políticas de assistência estudantil de maneira geral, tendo em vista o 

entendimento de que isso onera os recursos públicos. O texto contempla como exemplo o caso 

dos governos asiáticos que têm, para o contexto da época, o menor custo por aluno em relação 

às demais regiões, gozando de uma maior cobertura na educação superior através do 

financiamento e diferenciação às instituições privadas.  

O incentivo à oferta do ensino privado na “educação terciária11” aparece como uma 

forma complementar e de redução de custos do serviço prestado pelas instituições estatais. 

Vejamos como isto aparece no documento:  

 

                                         Los gobiernos pueden fomentar el desarrollo de la educación terciaria privada a fin de 

complementar las instituciones estatales como medio de controlar los costos del 

aumento de la matrícula de la educación superior, incrementar la diversidad de los 

programas de enseñanza y ampliar la participación social en el nivel terciário 

(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 06). 

 

                                                 
11 Esta denominação é utilizada pelo BM em referência ao ensino superior. 
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A iniciativa privada é apresentada, por sua vez, como uma alternativa viável do 

ponto de vista econômico para o Estado e também como mola facilitadora da flexibilização e 

mudanças necessárias ao desenvolvimento. Para isso, o Estado deve ser ameno no controle do 

valor das mensalidades e não ser gerador de desincentivos fiscais de forma a propiciar a livre 

concorrência. Em outros termos, um Estado mínimo nos reais moldes neoliberais. 

 Além disso, as propostas do BM se dão no sentido das mudanças nas políticas de 

financiamento das instituições públicas que, em sua retórica, devem mobilizar mais fundos 

privados para educação superior e fornecer suporte aos alunos aplicados e de baixa renda para 

que não evadam dos cursos e, ainda, melhorar a gestão dos recursos dentro das instituições, 

bem como entres elas. Os alunos, de maneira geral, devem contribuir nos custos de seus estudos 

tendo em vista que a maioria são egressos de famílias que têm condições de arcar com a 

formação. Além disso, é preciso também evitar gastos com assistência estudantil e alimentação, 

formas de economia para Estado. Para o BM, os referidos gastos enquadram-se como 

“privilégios” senda essa a justificativa de sua supressão. 

 Trata-se de uma contradição pensar esta lógica proposta pelo BM num país 

continental como o Brasil. Ocorre que muitos estudantes – em sua maioria, de baixa renda - 

precisam se mover geograficamente para realizar seus estudos. Muitas vezes, as dificuldades 

de arcar com os custos acadêmicos e de vida, acabam por elevar as evasões, o que resulta na 

baixa do número de concluintes das graduações. A figura do estudante trabalhador é 

proeminente já que ele precisa arcar com seus custos. No entanto, a cultura minimalista salarial 

do Brasil enquadra o aluno trabalhador no endividamento, pois, o financiamento da graduação 

passa a ser sua alternativa entre a discrepância em relação ao que se ganha e o preço das 

mensalidades dos cursos na iniciativa privada. Ou seja, a lógica de endividamento do país em 

relação aos investimentos do BM, em efeito cascata, é também vivenciada pelos “indivíduos 

sociais” que, ao terminarem seus cursos, estarão, por longo período, na condição de devedores. 

Um ponto a ser ressaltado é que os financiamentos estudantis se dão via recurso 

próprio das instituições privadas e através do apoio financeiro concedido pelo Estado. As 

orientações são de que os planos de financiamento sejam flexíveis, possibilitando o trânsito do 

estudante entre instituições, de forma que ele escolha a que melhor lhe atenda. Essa estratégia 

acaba por possibilitar maior concorrência entre as instituições de ensino superior e na visão do 

BM estimula a melhoria na qualidade da oferta do serviço. Dito de outro modo, o que ocorre é 

uma forma de incentivar a concorrência na iniciativa privada com uso de dinheiro público, pois, 
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as instituições privadas, na pratica, só aplicam financiamento próprio para os que não têm 

cobertura do Estado e já estejam ingressados nos cursos. Neste sentido, o Estado cumpre o 

papel, desejado pelo BM, de incentivador e parceiro do mercado quando direciona o dinheiro 

público para as instituições privadas. Tal ação tem como impacto direto a redução dos 

investimentos nas instituições públicas. 

 Outra marca das políticas neoliberais propostas pelo BM é a valorização dos 

esforços individuais. Nesta perspectiva, os estudantes são “homens livres”, nos moldes 

hayekianos, e o acesso aos referidos financiamentos só é possível através do empreendimento 

do esforço individual, mérito de cada um. Por isso, importa ainda frisar que esses 

financiamentos devem ter como critério o nível de desempenho dos estudantes, modelo que, 

segundo o BM, já é adotado em vários países da OCDE. 

Como o foco do BM é a “redução dos custos” do Estado em relação a coisa pública, 

uma outra saída proposta, para além da revisão quanto à forma de gestão do ensino público 

superior, é a filantropia. Trata-se da criação de formas de doações de ex-alunos, empresas do 

setor privado, de agências internacionais que podem ser estruturadas através da criação de um 

sistema de tributação. Os Estados Unidos e Reino Unido são trazidos como exemplos desse 

modelo em que as doações de ex-alunos são uma fonte significativa de recursos financeiros. 

Somados a essa questão estão as orientações para o financiamento privado destinados às 

pesquisas nas instituições públicas, a iniciativa da prestação de serviços de consultoria por parte 

das universidades em parceria com as empresas e a criação de cursos de curta duração. O intuito 

é reduzir, através de ações e contrapartida das próprias instituições de ensino, a dependência 

fiscal em relação ao Estado e torná-las menos sujeitas às oscilações financeiras. Na perspectiva 

do BM, essas ações servem para que “las instituciones públicas sean más sensibles a las señales 

del mercado” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 08). Esta pedagogia do BM de fazer com que as 

universidades públicas tenham ações de gestão e iniciativas semelhantes às de uma empresa, 

reforçam o que sustenta Gregório (2011, p. 55), ao afirmar que, a todo instante, o que se nota a 

partir dos argumentos do BM, é “a presença da relação custo/benefício”. 

Os propósitos do BM quanto à educação superior são claros no documento de 1994, 

são eles: incentivar os investimentos da iniciativa privada, já que a educação passa a ser um 

excelente ramo de negócios, sob o pretexto de que os recursos públicos possam ser revertidos 

em maior percentual à educação básica, “primária e secundária”; obtenção de maior eficiência 

e economia no gasto público com a educação superior. Para êxito nessa construção, bastaria 

seguir a cartilha e realizar as reformas políticas, cada país a seu modo, enfatizando as 
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diferenciações entre as instituições a partir de uma base que reforce os financiamentos privados 

de forma diversificada, pois, o grande parceiro destina seus empréstimos e investimentos 

voltados para a educação superior com o escopo de apoiar “reformas de políticas sectoriales, 

desarrollo institucional y mejoramiento de la calidad” (BANCO MUNDIAL, 1995, p.14).  

As reformas políticas setoriais, respeitadas as diferenças econômicas e regionais, 

devem seguir alguns pontos comuns como controle do Estado no acesso à educação superior a 

partir de seleções mais equitativas, fomento na criação de instituições com programas e 

objetivos diferentes, proporcionar um ambiente favorável à inciativa privada, estabelecer fontes 

diversificadas de recursos financeiros, proporcionar planos de financiamento estudantil e outras 

formas que possibilitem aos estudantes carentes a conclusão dos cursos. E, ainda, assegurar 

recursos às instituições de ensino superior de forma transparente, permitindo que as instituições 

públicas façam uso autônomo dos recursos e definam a quantidade de alunos a serem admitidos. 

A respeito do desenvolvimento institucional, trata-se de apoio e auxilio na 

elaboração de políticas governamentais e na execução das reformas propostas e, ainda, na 

gestão financeira das instituições de ensino superior sempre na direção de melhorar a eficiência 

e a qualidade, no caso, do ensino e pesquisa. Neste sentido de aperfeiçoamento da qualidade, 

os investimentos do Banco direcionam-se tanto às instituições públicas quanto às privadas, 

através de um acesso competitivo aos financiamentos que considere, também, o desempenho 

institucional. Um aspecto a se considerar é que com isso se legitima a concorrência entre as 

instituições públicas e privadas. 

O discurso do BM é direcionado pelos objetivos dos países de centro da economia 

mundial e a proposta reformista é, por sua vez, apresentada sempre como a saída para o ajuste 

dos países periféricos à economia global nos marcos do Consenso de Washington. Soa, 

portanto, como se não houvesse outro caminho aos países em desenvolvimento, pois, a 

perspectiva é de que “muchos países están destinados a entrar al siglo XXI con una preparación 

insuficiente para competir en la economía mundial, donde el crecimiento dependerá cada vez 

más de los conocimientos técnicos y científicos” (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 28). 

Os horizontes indicados pelo Banco apontam, portanto, sempre na direção da 

privatização, fortalecimento da iniciativa privada e na redução, ou mesmo no não gasto público 

com a educação terciária, num cenário no qual os investimentos públicos seriam voltados para 

educação básica. O pretexto é de que se investindo neste estágio da educação (básica), alcança-

se uma redução na desigualdade de renda e se consiga um melhor preparo dos alunos para se 

iniciarem no ensino superior, desde que sejam vocacionados a isso. A perspectiva do BM aponta 
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para o entendimento de que investir dinheiro público no ensino superior, ao invés de se investir 

antes, com resultados positivos na educação básica, seja um erro do ponto de vista da gestão. 

Em outros termos, agindo-se dessa forma, queimar-se-ia uma etapa na estruturação das fases 

da educação, conforme a categorização desta, em primária, secundária e terciária. 

Neste documento, segue-se também, precipuamente, o pressuposto da existência de 

uma crise na educação nos mesmos parâmetros assinalados por Gentili (1998) no capítulo 

anterior, presente de forma acentuada nos países em desenvolvimento da América Latina. 

Mesmo na especificidade do ensino superior, tal crise relaciona-se aos problemas de gestão dos 

recursos, qualidade do ensino, estruturas físicas precárias diante do aumento da demanda por 

esse nível de ensino.  

O caminho metodológico para solucionar a crise se baseia nas quatro orientações já 

referendadas anteriormente. Por fim, são postas as observações do BM sobre a importância de 

atingi-las, tendo em vista o cenário mundial e sua requisição de mão de obra técnica 

especializada e cientifica, no século XXI. Uma contradição posta, pois, ao mesmo tempo em 

que se propõe que os Estados diminuam seus investimentos na educação superior pública, se 

reconhece a necessidade da formação de mão de obra especializada para o desenvolvimento 

desses países.  

Mais uma vez, a lógica da relação custo/benefício impera na perspectiva da 

produção de resultados positivos com o menor custo possível. A questão é que, dentro desta 

perspectiva, a expressão concreta da referida relação se dá na precarização do trabalho docente, 

a partir, por exemplo, da efetivação de contratos precários que desembocam na intensificação 

do trabalho e adoecimento dos profissionais em geral. Busca-se uma diminuição dos custos do 

Estado no ensino superior, porém, embora o documento não trate disso, não há dúvidas de que 

tais custos, inversamente, aumentem para a classe trabalhadora e, mais, especificamente, a 

classe docente. Cabe pontuar que não estranhamente é feito no documento a referência de que 

em muitos países, além da ineficiência dos governos, o ativismo estudantil e do movimento 

sindical tem sido empecilho para a realização das tais reformas. 

O ensino a distância aparece no documento como uma alternativa de investimento 

na linha da redução de custos e aumento da abrangência do número maior de alunos. São 

apresentados dados significativos da expansão do ensino a distância nos últimos vinte anos que 

antecedem a 1994, como sendo o principal instrumento de ampliação do acesso de estudantes 

de baixa renda ao ensino superior. Os países citados, neste caso, são Bangladesh, Coréia, China, 

Filipinas, Índia, Indonésia, Paquistão, Sirilanka e Tailândia. Um modelo de educação que pode 
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extrapolar o ambiente nacional e se tornar multinacional atendendo aos países vizinhos, como 

ocorre, segundo o relatório, na Universidade Aberta do Sul da África que tem “15000 dos seus 

120000 alunos” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 37) de países limítrofes12.  

Um ponto caro no debate entorno da redução de custos, para o BM, é a relação 

professo/aluno. No caso do Brasil, há o apontamento de que esta relação “era de 1/7 nas 

universidades federais brasileiras e nessas condições um aluno de graduação tinha um custo de 

$ 6.000” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 22). Porém, há uma lacuna no documento, pois, não 

se informa, de maneira específica, a que ano exatamente se refere este dado, se este custo 

mencionado se refere a um número mensal ou anual da relação professor/ aluno, em toda conta, 

é considerada muito baixa e com um custo muito elevado, pelo BM. Esta meta do BM se 

materializa no Plano Nacional de Educação - PNE de 2001-2010, como veremos mais adiante. 

Atrelado à relação professor/aluno, outros pontos indicados como onerosos eram o 

alto índice de evasão e reprovação dos acadêmicos, como se pode ver na citação a seguir: La 

baja relación entre estudiantes y personal docente, las elevadas tasas de deserción y repetición 

y las bajas tasas de graduación también contribuyen a aumentar el costo por estudiante 

graduado (Idem).  

A próxima das justificativas oferecidas pelo Banco com relação à meta de redução 

de custos no ensino público superior se refere aos alunos que, em grande parcela, acendem a 

este nível estudantil serem provenientes de famílias de classe média ou classe média alta. Para 

o BM, esse perfil de aluno tem condições de arcar com os custos de seus estudos. A perspectiva 

do BM é que, considerando o fato do ensino público ser custeado pela soma total da população, 

seja injusto que apenas a parcela mais abastada da sociedade tenha acesso em detrimento da 

grande maioria, situação que desencadeia um efeito fiscal contrário. Segundo  BM, “no Brasil, 

23% do orçamento da educação pública é destinada ao ensino pós-secundário, embora 

represente apenas 2% da população estudantil, que vem desproporcionalmente de famílias de 

maior renda” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 26).  

A diferenciação entre as instituições é uma outra questão estrutural fundamental 

para o BM, pois envolve diretamente o Estado enquanto competente para a criação de aporte 

jurídico que viabilize a iniciativa privada. A não existência de tal marco prejudica o 

desenvolvimento deste tipo de instituição de ensino superior. Ou seja, os países precisam criar 

                                                 
12 No caso brasileiro, em 2005, o país conhecerá, com o nome de universidade aberta do Brasil – UAB, instituída 

pelo decreto 5.800 de junho de 2006. Um feito que pode ser compreendido como um dos exemplos, no caso 

brasileiro, do seguimento de uma experiência relatada pelo BM. 
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“um sistema básico e coerente de regulação que permita o florescimento do ensino superior no 

setor privado” (BANCO MUNDIAL, 1995, p.41). De outra visada, tal orientação soa como um 

bom exemplo de Estado mínimo, porém, nem tanto para a iniciativa privada já que é para ela 

que se propõe a canalização das ações. Nos termos do Banco: 

 

                                      As políticas destinadas a promover o ensino superior privado implicam no 

estabelecimento de mecanismos apropriados para a acreditação e avaliação dos 

programas, a prestação de assistência técnica para a preparação de planos de estudos 

e administração institucional, a eliminação dos desincentivos como o controle do 

valor da mensalidade e, às vezes, a criação de incentivos, recursos financeiros para 

apoiar o desenvolvimento e a melhoria qualitativa das instituições privadas de ensino 

superior (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 41). 

 

 

No documento é citado o exemplo da nova lei promulgada na Colômbia em 

dezembro 1992 que trata justamente da criação de um sistema de acreditação para as instituições 

públicas e privadas e, ainda, as medidas de possibilidade de concorrência entre essas 

instituições. Uma forma de materialização desta concorrência é a maneira de admissão nas 

instituições de nível superior, tanto públicas quanto privadas, ser determinada por um exame 

nacional e no fornecimento de bolsas de estudo. A ideia é propiciar uma concorrência baseada 

na qualidade das instituições, ou seja, a qualidade institucional passa a ser o critério de escolha 

dos alunos. 

O documento de 1994, “A educação superior: lições derivadas da experiência”, é 

uma emanação das propostas acordadas no Consenso de Washington e, por isso, a 

materialização das intenções políticas e das práticas neoliberais para a educação superior. 

Consequentemente aponta para a perspectiva política, econômica e ideológica que perpassa o 

desencadear da expansão do ensino superior no Brasil. De maneira geral, o que se buscou foi 

apresentar um panorama do que traz o documento e seu discurso em prol das instituições 

privadas de ensino superior em desfavor das instituições públicas deste mesmo nível de ensino. 

Como veremos a seguir, a partir de 1995, as ideias lançadas pelo BM, neste documento, 

começam a ser disseminadas no cenário brasileiro. 

 

2.2 – As prerrogativas do Banco Mundial na política brasileira para o ensino superior 

 

 O documento de 1994, do BM, de que tratamos acima, traz “as lições derivadas da 

experiência” dos diversos países em desenvolvimento no mundo, sendo apresentado como 

modelo a ser seguido, principalmente pelos países da América Latina. Sua aparição na política 
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de educação brasileira se dá de forma particularizada no primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, um ano após ser publicado. Tal episódio é atribuído ao fato de o ministro 

da educação nomeado por FHC ser um ex-dirigente do Banco mundial. Lima nos pontua que 

 

                                      no governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Educação e do Desporto foi 

ocupado pelo economista Paulo Renato de Souza, Ex-Reitor da UNICAMP – que fora 

dirigente do Banco Mundial – trazia em sua pasta o documento La Enseñanza 

Superior: Las Lecciones derivadas de la experiência (BM, 1994), considerado 

referência para o governo promover a reforma do ensino superior no Brasil (LIMA, 

2013, p. 18). 

 

 

A reforma do ensino superior seguiu os parâmetros delineados pelo Banco Mundial 

e o que se viu foi um sucateamento do ensino público federal e o deslanchar de uma expansão 

do ensino privado a partir da construção de uma política ideológica cuja a tática foi 

“desqualificar as universidades e suas comunidades com o argumento de que eram dispendiosas 

e ineficientes” (LIMA, 2013, p. 19). Desde esse período, segundo o autor, a ANDIFES, através 

dos reitores das federais, se contrapuseram a tais ideias. 

Um fato histórico que permeia esse contexto e que se torna o aporte jurídico para 

as reformas é a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 

9394/96. Lima (2013) relata a existência de dois projetos sobre a LDBEN, sendo, por sua vez, 

um na Câmara, de autoria do Deputado Florestan Fernandes que seguia uma perspectiva diversa 

ao sistema educacional em voga e, outro no Senado, este de autoria dos senadores Darcy 

Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Correia. O projeto na câmara era resultado de um debate 

alongado desde 1988 e teve apoio das entidades que compunham o Fórum Nacional de Defesa 

da Escola Pública13, sendo tais entidades a CUT, OAB, ANDES, CRUB, UNE, CNTE, 

ANPOCS, ANPG e, posteriormente, a ANDIFES. “Em 1996, portanto, já no governo Fernando 

Henrique Cardoso, foi feita uma grande articulação política no Congresso Nacional para 

aprovação do projeto do Senado” (LIMA, 2013, p. 17). Surgia assim a atual LDBEN atrelada a 

uma proposta de educação e, por sua vez, de universidade, distanciada de um projeto 

                                                 
13 Movimento cuja a principal bandeira é a defesa da educação pública de qualidade na contramão do modelo 

tecnicista desvinculado de uma formação humana e crítica da realidade. O Fórum, segundo apontam Martins e 

Almeida (2016, p. 02), foi, na década de 1980, “ considerado marco de articulação das forças progressistas em 

prol da educação no âmbito nacional”. Oficialmente seu surgimento data de 09/04/1987 em Brasília, porém, sua 

origem é, como afirmam os autores, o resultado da IV conferência de educação ocorrida em Goiânia. Trata-se de 

um documento que ficou conhecido como a “Carta de Goiânia” cujo conteúdo versava sobre as propostas para 

educação, sendo sua finalidade contribuir na construção do texto constitucional no que se refere à temática. 
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democrático popular e “absolutamente afinada com a política de privatização da educação 

brasileira” (LIMA, 2007, p. 142). 

A abertura para a iniciativa privada e a diversificação das instituições de ensino 

superior em relação ao modelo de ensino, pesquisa e extensão, um dos pontos-chave do 

documento do BM de 1994, tem sua legitimidade no Brasil através desta LDBEN 9.394/96. 

Podemos constatar, no Artigo 16, que dispõe sobre abrangência do sistema federal de educação, 

que este tem nele compreendidas as instituições mantidas pela União, os órgãos federais de 

educação e especificamente no § II, “as instituições de educação superior criadas e mantidas 

pela iniciativa privada”.  

O artigo 45, da mesma Lei, consuma mais uma meta do BM quando se afirma que 

“a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 

com variados graus de abrangência ou especialização”. Com isso, o modelo de ensino, pesquisa 

e extensão, considerado de alto custo para o Estado, deixou de ser o único vigente, diante do 

cumprimento da meta de diversificação proposta pelo BM e seguida por FHC. Como pontua 

Gregório, “esse artigo forneceu a brecha que o governo FHC e os empresários da educação 

queriam para regulamentar as questões através de decretos e portarias, sendo a LDB 

completamente omissa em relação ao princípio do ensino-pesquisa extensão” (GREGÓRIO, 

2011, p. 85). 

Este último autor lembra, ainda, o fato de FHC, no ano seguinte, através do decreto 

presidencial Nº 2.207/1997, regulamentar a referida diversificação das instituições de ensino da 

rede federal. Assim, 

 

                                         quanto a sua organização acadêmica, as instituições de ensino superior do sistema 

federal de ensino classificam-se em: I-Universidades; II-Centros Universitários; III-

Faculdades Integradas; IV-Faculdades; V-Institutos Superiores ou Escolas Superiores 

(Art. 4º, Dec. 2.207/97). 

 

Ainda sobre o mesmo decreto é possível verificar que no Art. 5º se mantem, para 

as universidades, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo esta, na estrutura 

de organização acadêmica, a única neste formato. A considerar o lugar deste modelo de 

universidade dentro da lógica neoliberal, ou seja, do ônus e da pouca viabilidade para um país 

em desenvolvimento, não é difícil perceber as tendentes dificuldades que seriam enfrentadas 

por esta instituição, uma delas é quanto às matrículas.  
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Ao observar dados do Inep (2006) referentes às matrículas nos cursos de graduação 

presencial entre os anos de 1970 e 2003, notamos uma hegemonia numérica da iniciativa 

privada. Diante disso, no intuito de verificar o impacto das mudanças ocorridas na década de 

1990, no que se refere ao número de matrículas no ensino superior, em comparação aos anos 

anteriores, elaboramos a tabela a seguir, na qual elencamos as somas anuais das matrículas em 

três intervalos alternados de dez anos, a saber, 1974 - 1983, 1984 - 1993 e de 1994 – 2003, 

obtendo os seguintes dados. Vejamos a tabela 01. 

 

Tabela 01 - Matrículas de graduações presenciais de 1974 a 2003 

 

Anos Públicas % Privadas % Total 

1974/1983 4.263.867 34,35   8.150.460 65,65 12.414.327 

1984/1993 5.928.760 39,75 8.985.190 60,25 14.913.950 

1994/2003 7.874.741 31,72 16.947.977 68,28 24.822.718 

Fonte: Inep (2006). 

 

A partir de uma análise em totalidade e considerando-se as somas totais das 

matrículas nos setores público e privado entre 1974 e 2003, a média percentual encontrada é, 

respectivamente, de 35,27% e 194,18%. Esses dados, por si só, demonstram a força do setor 

privado na educação superior do país nas décadas indicadas. Porém, é possível verificar, ao 

longo de todo período analisado, que há um limite percentual entre os setores, ou seja, o setor 

público não ultrapassa a casa dos 39,75% em seu melhor rendimento e o setor privado não 

avança além da casa dos 68,28%. Este melhor percentual do setor público, 39,75%, aparece no 

intervalo da segunda década analisada, 1984-1993, considerando-se uma diferença de 5% no 

setor privado em relação à década anterior. Porém, é entre 1994 e 2003 que o setor público 

apresenta seu menor índice ao longo dos 30 anos em questão, em relação ao setor privado. Este 

último, por sua vez, tem sua maior porcentagem para o mesmo período.  

Em termos numéricos, será justamente entre 1994 e 2003 que o setor público 

apresentará seu melhor resultado. No entanto, Gregório (2011) salienta que o governo 

dificultou, com base no decreto 2.207/97, a partir de diversas portarias14, a abertura de cursos 

de graduação nas universidades, em contra partida diminuindo tais dificuldades às demais 

modalidades de instituições. Assim, o autor afirma que “a expansão dos cursos de graduação 

nesse período migrou para estas modalidades de ensino superior, fazendo com que o número 

                                                 
14 O autor se refere às portarias interministeriais 637, 638, 639, 640 e 641, todas do ano de 1997. 
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de matrículas no setor não universitário crescesse exponencialmente” (GREGÓRIO, 2011, p. 

86). Mais uma meta do BM cumprida no primeiro governo da era FHC. Além de concorrer com 

as instituições privadas, estava legalmente também instaurada uma concorrência entre as 

universidades e as demais modalidades de instituições públicas de ensino superior.  

A partir das metas e diretrizes do BM, adotadas no Brasil, estava em curso um 

crescimento da iniciativa privada na oferta do ensino superior. Esse crescimento, em 

consonância com a perspectiva de Gregório (2011) e Leher (1998), se deu sob o pano de fundo 

do discurso da relação custo/benefício que, por sua vez, colocou as universidades públicas e 

seu modelo de ensino, pesquisa e extensão como um fardo oneroso ao Estado. Giolo (2006), ao 

abordar o tema da expansão do ensino superior privado, indica a existência de um esgotamento 

de mercado para o setor, no que se refere aos grandes e médios centros urbanos e a necessidade 

de interiorização desta modalidade de ensino. Esse último fato seria uma das justificativas para 

a expansão do ensino público superior, já que as cidades interioranas não apresentavam 

viabilidade econômica para as instituições privadas. 

 Segundo o autor, a expansão privada incorporou segmentos das classes média e 

baixa do país, através da ampliação dos números dos campi. Utilizando-se de dados do Inep, 

Giolo (2006) aponta que essa expansão não contemplou 30% dos municípios existentes em todo 

país e, desta forma, mais de 70% do total de municípios ficaram sem a presença de uma 

instituição de ensino superior pelo fato de serem de pequeno porte e não apresentarem 

viabilidade econômica para o empreendimento. Mesmo nessa conjuntura, se ampliaram as 

ofertas de vagas. Essa ampliação possibilitou a chegada de um novo perfil de aluno, advindo 

das classes baixas, e com eles a incerteza financeira das instituições de ensino superior, pois, se 

tratava de “gente sem condições econômicas para aderir à educação superior privada” (GIOLO, 

2006, p. 26).  

O autor assinala que se especulavam, sobre os índices de inadimplência, uma 

oscilação entre 20 e 40%, fato que forçava as instituições privadas a buscarem alternativas para 

se manterem no mercado. Neste caso, as ações iam desde a oferta de crédito educativo próprio, 

até questões que maculavam a qualidade do ensino, como a flexibilização de conteúdos 

disciplinares e, ainda, a diminuição do valor das mensalidades, seguida do aumento da oferta 

de vagas com o objetivo de que uma situação compensasse a outra. Mesmo com tais esforços, 

o que ocorreu foi uma queda na demanda e um aumento da evasão, conforme as tabelas 02, que 

se refere ao percentual de evasão, e 03, referente à relação candidato/vaga, citadas em Giolo 

(2006, p. 27-28). 
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Tabela 02: Índice de evasão na graduação presencial no período de 1999 a 2003 

 

 

É diretamente perceptível que, de 1999 até 2003, a taxa de evasão ultrapassou a 

casa dos 41%, vindo em escala ascendente desde o primeiro ano de referência analisado, no 

caso, 1999. Se o aumento da taxa de evasão era um problema posto às instituições após a adesão 

dos candidatos ao ensino superior, por não conseguirem se manter até o término das graduações, 

o outro aspecto seria a queda da procura em relação à demanda.  

 

Tabela 03: Relação Candidato/Vaga de 1995 a 2003 

 

 

 

Ao se verificar a relação candidato/vaga, nota-se a evidência de uma diminuição da 

procura pelo ensino superior na rede privada numa escala decrescente entre 1995 e 2003. 
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Inversamente, há um aumento da procura pelas instituições públicas no mesmo período em 

escala ascendente. Neste sentido, dentro da lógica concorrencial, a iniciativa privada estava 

perdendo mercado e, isto, seria consequência da autorregulação do próprio mercado.  

Giolo (2006) pontua que a expansão do ensino superior na rede privada se 

concentrou, em sua grande maioria, em cursos de natureza similar como direito, administração, 

pedagogia, engenharia, letras e comunicação. Essas seis áreas, concentraram 52,7% do total de 

matrículas ofertadas em 2003. A expansão, que tinha por base esta demanda sinalizada pelo 

mercado, já apontava sinais de esgotamento e isso se evidenciava na diminuição da relação 

candidato/vaga. Este fato pode ser notado, segundo o autor, em sinais como as dificuldades das 

instituições em manter os seus principais cursos, o que, em alguns casos, terminava no 

fechamento deles. Assim, numa perspectiva neoliberal, era preciso se atentar para quais novos 

rumos o mercado apontava, afinal, uma demanda que surgiu com o mercado precisava ser 

resolvida pelo próprio mercado. 

A saída para a crise, segundo Leher (1998) e Giolo (2006), fora a monopolização 

por parte das instituições financeiramente mais estáveis, de maneira que as pequenas 

instituições foram incorporadas às grandes empresas educacionais15. O resultado disso é a 

concentração de capital seguida da abertura ao capital financeiro internacional através da 

formação de grandes grupos econômicos.  

Outras duas estratégias de recuperação do setor privado foram a educação a 

distância e a educação tecnológica, ambas com objetivos voltados à população de baixa renda, 

pois os cursos teriam curta duração e, por isso, menores custos. Neste sentido, “de 2002 para 

2003, os cursos de formação tecnológica cresceram 79,6%, as vagas oferecidas, 89,3%, as 

inscrições, 48,0%, os ingressos, 72,6%, e as matrículas, 41,0%” (GIOLO, 2006, p. 35). A 

educação a distância surgia como a saída para o equilíbrio das finanças de um seguimento em 

crise, mas trazia consigo uma face da expansão privada, o aumento da baixa qualidade da 

educação, já visível no ensino presencial. O autor cita, como exemplo, o caso do exame da OAB 

de São Paulo em que 93% dos candidatos foram reprovados, indicando, assim, que com o ensino 

a distância a perda de qualidade da educação superior privada levaria o setor “a uma queda da 

qualidade em um grau jamais visto” (GIOLO, 2006, p. 36).   

                                                 
15 Uma perspectiva que se confirma com o fortalecimento de grupos como a Kroton Educacional - que atualmente 

unifica toda rede Pitágoras, Unopar, Anhanguera, Fama, LGF, Unic, Uniderp e Unime – com atuação no Brasil e 

no Exterior. 
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A perda de qualidade da educação superior, enquanto face da expansão, nos conduz 

à inferência de que uma de suas consequências mais vilipendiadoras seja a precarização do 

exercício da docência. Dentro da relação/custo benefício, as instituições optam por um maior 

número de profissionais com menor titulação, realizam contratos temporários precários com 

extensa carga horária, nos quais direitos trabalhistas estão exclusos. Mesmo nessas 

circunstâncias, tal situação pode levar a que emerjam contextos em que professores com alto 

nível de qualificação apresentem, nos processos seletivos, sua menor titulação. Ou seja, a 

mesma lógica concorrencial aplicada às instituições adentra-se à esfera do trabalho, fazendo 

com que o docente se torne um livre trabalhador para concorrer com sua mão mais leve na 

relação capital/trabalho. Em suma, um cenário em que se agrava o problema da qualidade da 

educação superior e das condições de trabalho, segundo os preceitos da regulação do mercado. 

Nos termos de Giolo (2006, p. 36), “deixar que o mercado conduza o retorno ao ponto de 

equilíbrio é possibilitar a ocorrência de muitos estragos sociais” (GIOLO, 2006, p. 36). 

Portanto, para Giolo (2006), a expansão do ensino privado apresentava, no ano de 

2003, os indícios de seu esgotamento. Esse fato abriu margem para a expansão do ensino 

público superior, porém, era preciso superar a perspectiva de tratamento até então dada às 

instituições públicas federais, era preciso uma restruturação dentro de condições adequadas que 

propiciassem a ampliação e democratização do acesso ao ensino público superior, gratuito e de 

qualidade. 

 Os governos anteriores, assinala Giolo (2006), além de viabilizarem o crescimento 

do setor privado, exerceram uma política imobilista frente às universidades federais. Estas 

padeceram com a insuficiência de mão de obra técnica, baixos salários dos professores, falta de 

condições adequadas de trabalho e as privatizações internas, causa de desvios de funções de 

diversos intelectuais ocupando-os em “produções vendáveis através de fundações prestadoras 

de serviços mercantis” (GIOLO, 2006, p. 37).  

Essas dificuldades enfrentadas pelas IFES são também apontadas pela ANDIFES. 

Diomário (2013)16 relata que, sob o discurso da ineficiência das IFES e do alto custo da 

formação, realizou-se todas as artimanhas possíveis para redução dos gastos no orçamento 

destinado às universidades, fato que desencadeou uma série de prejuízos como a não renovação 

dos acervos das bibliotecas, investimentos em novos laboratórios ou mesmo na renovação dos 

                                                 
16 Antônio Diomário foi presidente da ANDIFES entre 1995-1996 
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já existentes, fechamento de restaurantes universitários, alojamentos para estudantes. Ainda 

segundo o autor, os cortes não pararam por aí,  

 

                                         Foi retardada a contratação de pessoal para os hospitais universitários, limitou-se a 

contratação de docentes a 50% do número de aposentados no período, e as 

dificuldades para renovar a contratação dos técnico-administrativos foram ainda 

maiores. A orientação recebida pelos reitores era resolver os problemas de 

manutenção, por contratos de serviços de terceiros (DIOMÁRIO, 2013, p. 26). 

 

A ideia em propagação era, portanto, a de que as instituições públicas eram 

onerosas, pouco eficientes na gestão dos recursos e, assim, seguindo os caminhos direcionados 

pelo BM, se via neste momento, no Brasil, uma mudança de postura do Estado no trato com as 

IFES através do indicativo da existência de uma crise fiscal, apresentando em sequência à 

privatização como solução mais viável. Bresser Pereira, então ministro da Administração 

Federal e da Reforma do Estado, é quem protagoniza a ideia de saída pela via da privatização, 

mas incluindo as IFES numa espécie de termo médio entre o público e o privado. 

Pereira (1997) compreende os serviços sociais e científicos - prestações sociais no 

campo da saúde, da educação e da assistência social - como atividades não exclusivas do Estado 

e parte da perspectiva de que nem todas as instituições devem ser privatizadas, algumas podem 

ser públicas-não estatais e os serviços relativos à sua manutenção podem ser terceirizados. 

Segundo o autor,  

                                          
                                         incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os centros de pesquisa 

científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de 

assistência aos carentes, principalmente aos menores e aos velhos, os museus, as 

orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio e televisão educativa 

ou cultural, etc...(sic)(PEREIRA, 1997, p. 25). 

 

 

Para o autor, esses setores, embora sejam, em grande parcela, financiados e geridos 

pela administração pública, envolvem atividades cuja execução não é exclusividade do Estado. 

Tais atividades são entendidas como competitivas e, por isso, não devem ser controladas apenas 

pela gestão pública, mas, por mecanismos de controle social e a “constituição de quase-

mercados” (Idem). Com esses argumentos, Pereira compreende, portanto, que as referidas 

atividades não devem ser monopolizadas pelo Estado, nem exclusivamente privatizadas. Nesse 

sentido, o termo “publicização” aparece para indicar a ideia de público não-estatal, apontando para a 

especificidade da reforma do Estado nesses setores, qual seja, a distinção entre os processos de reforma 

e privatização. Diz o autor: 

 



 

 

44 

 

                                         A palavra publicização foi criada para distinguir este processo de reforma de 

privatização. E para salientar que, além da propriedade privada e da propriedade 

estatal, existe uma terceira forma de propriedade relevante no capitalismo 

contemporâneo: a propriedade pública não estatal (PEREIRA, 1997, p. 25). 

 

Nesta perspectiva, com o objetivo de apontar para uma solução da chamada crise 

das IFES, o então ministro da Administração Federal e Reforma do Estado  apresentou como 

proposta a transformação destas em “organizações de direito privado, ou seja, que assumissem 

a forma de fundações com liberdade de gestão próxima a de uma empresa e com a possibilidade 

de cobrança de mensalidade aos alunos” (DIOMÁRIO, 2013, p. 28)17. Mais uma vez o governo 

brasileiro dava seus passos dentro das metas e objetivos do BM, embasado no documento de 

1994 no campo da educação e, naquele ano de 1997, também em uma nova publicação do BM 

voltada ao papel do Estado na conjuntura mundial.  

 Com o título: O estado num mundo em transformação, de maneira geral, o 

documento de 1997 que trata sobre as redefinições do Estado diante das mudanças em curso 

num mundo, cada vez mais globalizado, traz, no que se refere à educação, um aprofundamento 

dos apontamentos trazidos no texto de 1994, sobre as posturas que os países precisam tomar 

para não se excluírem da conjuntura global. Trata-se de um texto cujo foco não é a educação de 

forma específica, mas a totalidade do papel do Estado no novo cenário mundial. Neste sentido, 

não é à toa que as advertências preliminares sobre o Estado são os questionamentos: “qual deve 

ser a sua função; o que pode e não pode fazer; e qual a melhor maneira de fazê-lo” (BANCO 

MUNDIAL, 1997, p 01).  

O referido documento indica que o modelo de Estado interventor não se sustentava 

mais nos contornos do mundo presente. No entanto, o Estado ainda se configurava como uma 

forma de singular importância para o desenvolvimento. Assim, diferentemente do modelo do 

Estado de Bem-Estar social, a nova perspectiva que se instaura é a de que “o Estado é essencial 

para o desenvolvimento econômico e social, não como promotor direto do crescimento, mas 

como parceiro, catalisador e facilitador” (Idem). Dito de outro modo, uma perspectiva diversa 

ao modelo anterior de Estado no qual, diante da reconstrução de um mundo devastado pela 

                                                 
17 Ainda, segundo o autor, a ANDIFES, expressando a inconformidade dos reitores e de toda comunidade 

acadêmica, se posicionou contrária a proposta do Ministro Bresser Pereira alegando ser competência do MEC e 

não da MARE tal propositura. No entanto, o posicionamento do Ministro da Educação, Paulo Renato, foi de adesão 

à proposta de Bresser Pereira, porém, deixando facultativo às universidades optarem ou não pela criação das 

fundações. De qualquer modo, estava plantado o germe do modelo neoliberal dentro das universidades públicas 

brasileiras. 
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segunda guerra, o Estado aparecia como interventor corretivo das falhas do mercado, sendo 

este, portanto, seu papel central. 

Um dos objetivos do banco, neste documento, é tornar os países em parceiros mais 

confiáveis e eficientes e, para isso, é preciso que duas estratégias sejam postas em atividade. A 

primeira é o ajuste da capacidade de cada Estado à sua realidade, no controle dos gastos, 

buscando clareza sobre onde intervir e de que maneira executar isso. A segunda, por sua vez, é 

o aumento da capacidade do Estado por meio do fortalecimento das instituições públicas. Neste 

aspecto, reforçam-se alguns pontos já assinalados no documento sobre a educação superior de 

1994, tal estratégia significa, nos termos do BM,  

 

                                         elaborar normas e controles eficazes, coibir ações arbitrárias do Estado, e combater a 

corrução arraigada. Significa sujeitar as instituições públicas a uma concorrência 

maior, a fim de aumentar sua eficiência. Significa melhorar o desempenho das 

instituições, melhorando os salários e incentivos. E significa fazer com que o Estado 

seja mais sensível às necessidades da população, aproximar mais o governo do povo, 

mediante uma maior participação e descentralização (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 

04). 

 

Os Estados deveriam, ainda segundo esse documento, estabelecer bons 

fundamentos jurídicos, políticas claras de controle, estabilidade macroeconômica, atenção aos 

serviços sociais básicos com investimentos que atendam as demandas da população carente e, 

somado a isso, a proteção ao meio ambiente. Sobre essas questões, outro aspecto a ser ressaltado 

é a perspectiva da redefinição da relação entre o Estado e o mercado, no entendimento de que 

ambos se complementam. Neste sentido, o Estado passa a ocupar o papel de fornecer as bases 

para o bom funcionamento do mercado; cumprindo bem essa função, se garante a atração de 

investidores externos, passando o Estado a ter credibilidade entre os entes de sua federação 

como também para o mercado.  

Sobre esse documento nos bastam os apontamentos elencados já que se incorre no 

risco de enveredar por caminhos que nos distanciam de nosso objeto. O que se buscou ressaltar 

foi que essa concepção de Estado reforçada neste texto de 1997 já se fazia presente no texto de 

1994. Esses dois documentos marcam, respectivamente, com os Ministros Paulo Renato, da 

educação e, Bresser Pereira, da Administração e Reforma do Estado, a abertura do Brasil às 

mudanças propostas pelo BM. O BM teve, assim, influência direta na constituição da política 

de educação superior brasileira e nas reformas do Estado, sendo expressão do modelo neoliberal 

erigido do Consenso de Washington.  
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É do cumprimento das metas do BM, pelo governo brasileiro, que compreendemos 

questões como a expansão privada do ensino superior e suas consequências como a baixa 

qualidade da educação. Do esgotamento do modelo de expansão privada emerge a necessidade 

de expansão do ensino público com vistas a resolver questões como a interiorização, cara ao 

ensino privado presencial, mas, não só isso, como se verá no capítulo 03, a partir das metas do 

PNE 2001-2010.  

Como se verá, o ensino público superior também caminhará dentro da lógica 

neoliberal na propagação dos cursos superiores de curta duração como é o caso dos tecnólogos 

nas diversas áreas; com “uma educação voltada aos interesses do mercado; a 

desresponsabilização do Estado; o cerceamento da pesquisa; a conformação de elites do saber 

com os centros de excelência; alterações nas relações de trabalho” (PINTO, 2002, p. 57). Dito 

de outro modo, a criação das diversas fundações nas universidades, terceirização, 

empreendedorismo acadêmico, entre outras características que vem sendo configuradas no 

ambiente universitário, incorporadas numa esfera de normalidade.  

Em suma, os documentos do BM expressam a referência ideológica do modelo 

desenvolvimentista e neoliberal que, através dos agentes políticos do Estado, vem ganhando 

materialidade na expansão e reforma do ensino público superior brasileiro. Sobre este último, 

é preciso considerar o fato de emergir como objeto de disputa e tensão de forças entre o Estado 

e as entidades de classe, atores sociais coletivos cujo projeto de universidade caminha sob um 

prisma antitético.  

 

2.3 – ANDES SN e ANDIFES no processo de expansão do ensino público superior 

 

O que se busca, neste tópico, é reconstruir como se configurou o processo de 

expansão do ensino público superior no Brasil durante a década de 1990, a partir da participação 

dos atores sociais coletivos, ANDES SN e ANDIFES, até o desencadeamento no programa de 

reestruturação das Universidades Federais, O REUNI, ápice da política expansionista na 

primeira década do século XXI. 

Nosso recorte restringe-se ao ANDES SN e a ANDIFES, como os principais 

expoentes na construção do debate em torno da expansão e reforma do ensino público superior. 

A pesquisa, o trabalho cientifico nos impõe recortes em nosso campo de análise, por isso é 

preciso ressaltar que tal escolha não invalida ou desconsidera a importância das contribuições 

de outras entidades e dos movimentos sociais envolvidos. Ademais, ANDES SN e ANDIFES 



 

 

47 

 

têm, cada uma a seu modo, um protagonismo em relação à temática, de maneira que se faz 

impossível tratar do assunto, no caso brasileiro, sem mencioná-las. Em atenção a esse 

protagonismo, de ambas, é que nos interessam suas contribuições na construção de um modelo 

de universidade cuja perspectiva é a de uma educação superior pública, gratuita e de qualidade 

voltada ao ensino, pesquisa e extensão. 

Como o nosso campo cronológico em perspectiva tem início na década de 1990, é 

na segunda metade dessa década que podemos, em termos formais, tratar sobre a expansão do 

ensino público superior, quando ao término do primeiro mandato de FHC, nos idos de 1998, 

ocorre a realização de um protocolo pela ANDIFES junto ao Governo Federal com esta 

finalidade. No entanto, o debate acerca da expansão e da reestruturação das universidades 

públicas brasileiras não é um fenômeno novo, mas uma construção histórica.  

 

2.3.1 – Os atores sociais e sua história, a universidade e sua autonomia 

 

 No presente caso, a considerar o objeto e os atores sociais em questão, o primeiro 

passo para se prosseguir é buscar responder e compreender a seguinte pergunta: qual a 

concepção de universidade que estas instituições, ANDES SN e ANDIFES, defendem? Uma 

proposição aparentemente simples, mas complexa na medida em que sua resposta é o grande 

eixo norteador dos passos historicamente galgados por essas instituições, em suas posições de 

classe, estando de um lado um Sindicato Nacional de toda a categoria docente das instituições 

federais de ensino e, de outro, uma Associação que representa os reitores/dirigentes dessas 

instituições. 

O ANDES SN tem uma trajetória histórica que completará em breve 38 (trinta e 

oito) anos de existência, tendo sido fundando em 19 (dezenove) de fevereiro de 1981, 

inicialmente como uma associação de professores das instituições federais, inserida 

historicamente na luta contra a ditadura militar, encabeçando um movimento sindical cuja base 

era construir um modelo de universidade juntamente com a classe trabalhadora. Segundo a 

diretoria da entidade, no prólogo do caderno 2 publicado em 201318, 

 

                                         Nessa conjuntura, pensávamos a Universidade Brasileira como o microcosmo da 

sociedade que estávamos reconstruindo – democrática no diálogo, tanto no seu interior 

quanto com o espaço social em que estava inserida, autônoma na produção da ciência, 

                                                 
18 O caderno 02 da ANDES teve sua primeira versão publicada em 1981 e sua primeira versão atualizada em 

1986. 
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da técnica, das artes e da cultura, livre para criar e comprometida exclusivamente com 

os valores emanados do trabalho humano socialmente produzido (ANDES SN, 2013, 

p. 09). 

 

 

Essa concepção de universidade fala por si só ao apontar para uma outra perspectiva 

de sociedade, diversa daquela em que estava inserida, sinalizando, desse modo, para uma outra 

proposta societária cuja a base é a educação. No vídeo de comemoração aos 30 (trinta) anos da 

instituição, a Professora Mirian Limoeiro Cardoso, vice-presidente da Regional Rio entre 1986-

1988, relata que em 1969 o regime militar anunciou uma lista com vários nomes na qual se 

impunha a aposentadoria de vários professores das universidades públicas brasileiras privando-

os da possibilidade de atuar em qualquer repartição pública do país. Para a professora, o 

entendimento foi de que os profissionais foram expulsos, inclusive ela, do serviço público 

brasileiro, fato que se consuma com o retorno desses, a seus postos, após a anistia. Tem-se, 

portanto, mais um exemplo da conjuntura de resistência social na qual a ANDES se constitui e, 

juntamente com ela, sua concepção de universidade. 

Após a Constituição Federal de 1988, a associação deu lugar ao surgimento do 

sindicato. Dal Rosso, presidente do ANDES SN, 1988-1990, pontua que a ANDES tinha como 

objetivo organizar os professores sob a “forma associativa e sindical e esse objetivo foi 

alcançado quando na constituinte de 1986-1988 foi votado, positivamente, de que os servidores 

públicos também poderiam se organizar como sindicato19”. E continua o então presidente: “o 

movimento trabalhou decisivamente, especialmente no período da constituinte, no 

aperfeiçoamento, primeiro de um projeto de universidade e segundo, de um projeto para a 

educação brasileira como um todo”. 

Estava em construção um projeto democrático popular de universidade e de 

educação que mobilizou vários movimentos, como o já referido - Fórum Nacional em Defesa 

da Escola pública - que, nos anos 1990, fizeram frente ao projeto neoliberal de educação que 

marca as tomadas de posições nas políticas do governo brasileiro. O Sindicato Nacional, 

juntamente com outras entidades, incitou o debate sobre uma proposta de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB que em seu estágio avançado de discussões frente a setores 

conservadores encontrou dificuldades de conciliação por motivos como os que Fernandes 

(1991) nos pontua.  

                                                 
19 Este relato é uma Transcrição de um trecho da entrevista concedida por Sadi Dal Rosso em vídeo feito pelo 

ANDES SN dada a comemoração aos 30 anos do Sindicato. O vídeo está disponível no sítio: 

https://www.youtube.com/watch?v=zvwlFEJ3DfA   

https://www.youtube.com/watch?v=zvwlFEJ3DfA
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Segundo esse autor, ao tratar sobre o tema na comissão de educação na Câmara dos 

Deputados, o problema do debate político sobre uma pauta como a educação é que são vários 

os interesses em jogo e, no caso em questão, o de influência da iniciativa privada. Por isso, é 

preciso que as entidades de classe tenham, na figura de seus representantes, pessoas altamente 

qualificadas, pois,   

 

                                         O dilema se impõe na constituição de forças hegemônicas, que resolvam problemas 

educacionais segundo critérios comerciais, confessionais ou inconfessáveis. Ao 

deslocar-se de uma esfera para outra, esse fator ficou largamente dissimulável, 

imprevisível e incontrolável. Os grupos de pressão, os lobbies e o intercâmbio de 

interesses financeiros ganharam um espaço maior, quase ilimitado. O ensino público 

possui os seus campeões. Contudo, o ensino privado agrega influxos ramificados por 

toda a estrutura de poder da sociedade civil e do Estado (FERNANDES, 1991, p. 29-

30). 

 

 

A leitura de Fernandes sobre a realidade política legislativa sinaliza, por um lado, 

para os horizontes expansionistas que a iniciativa privada conseguiu alguns anos à frente, a 

considerar o reforço ideológico dos documentos do BM que a isso se somaria. Por outro lado, 

ela nos dá também uma dimensão da ordem dos problemas que o ANDES SN e os movimentos 

sociais organizados enfrentaram e enfrentam, ao procurarem levar adiante projetos de bases 

populares ao ambiente legislativo brasileiro.  De qualquer modo, “a luta do ANDES SN é pela 

universidade brasileira, pública e gratuita, autônoma, democrática e de qualidade socialmente 

referenciada” (ANDES SN, 2013, p.10). Essa perspectiva de universidade é tida como 

expressão do compromisso do movimento docente rumo a uma sociedade com mais justiça 

social.  

O conceito de universidade do Sindicato Nacional traz consigo um aspecto 

fundamental que é a sua amplitude e extensão, ou seja, aplica-se tanto às universidades públicas 

quanto às privadas. Como, segundo a CF de 1988, a responsabilidade pela educação é 

inteiramente do Estado, esta só deve ocorrer no setor privado, em qualquer um de seus níveis, 

mediante “concessão do poder público” (ANDES SN, 2013, p. 17), através de rígido controle 

sobre a qualidade, em que sejam aplicados os mesmos critérios utilizados para as instituições 

públicas, cujo eixo norteador é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Portanto, seja na iniciativa 

privada ou no setor público, a universidade é o locus no qual “deve ocorrer, de forma integrada, 

a formação integral e a reflexão crítica sobre a sociedade, assim como a produção do 

conhecimento, o desenvolvimento e a democratização do saber crítico em todas as áreas da 

atividade humana” (Idem), cumprindo assim a efetivação de sua dimensão pública.  
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A concepção de universidade agrega um outro conceito que se constitui como uma 

das principais bandeiras de luta do ANDES SN e também da ANDIFES. Ambas as instituições 

partem do conceito de autonomia presente no artigo 207 da Constituição Federal – CF. Está no 

referido artigo do texto constitucional que “as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2012, p. 121). Esse tema 

sempre foi objeto de lutas e disputas por sua efetivação plena, tendo em vista que o projeto 

neoliberal20 de educação aponta para um tipo de autonomia empreendedorista no qual as 

universidades sejam autossuficientes em sua própria manutenção financeira, desta forma 

desonerando o Estado, como pode-se concluir do documento do BM em 1994.  

Parafraseando a perspectiva marxista de que as condições materiais de vida são 

fundamentais na constituição do ser social, a autonomia da universidade está diretamente 

vinculada ao seu financiamento e, neste sentido, a universidade pública, para sua existência e 

sobrevivência, carece de recursos públicos. É preciso, neste sentido, assinalar que por recursos 

públicos entendem-se  

 

                                              aqueles que são arrecadados pelo Estado, por meio do sistema tributário e de outros 

instrumentos democraticamente estabelecidos, que estejam transparentemente 

previstos e explicitados nos orçamentos públicos e que no processo de planejamento 

e de execução orçamentária sejam destinados ao atendimento das prioridades sociais 

correspondentes às reais necessidades da maioria da população (ANDES SN, 2013, 

p. 28). 

 

 

O ANDES SN parte, portanto, da prerrogativa de que a educação é dever do Estado 

e, por isso, é competência fundamental do poder público a manutenção da universidade pública 

para que possa atender com qualidade as demandas sociais. Dentro desta compreensão, o 

ANDES SN apresenta uma proposta para o financiamento da universidade, tendo entre seus 

principais pontos a destinação, por parte do Estado, de um montante superior a 12% do 

orçamento da união em dotação específica para o financiamento do ensino, pesquisa e extensão; 

bem como o cumprimento do artigo 21221 da CF/88 que trata dos percentuais financeiros 

destinados pelos estados e municípios à educação. Ainda sobre a pauta do financiamento,  

                                                 
20 Quando no texto se usa a expressão, ‘projeto neoliberal’, o intento é indicar os avanços ideológicos e concretos 

das intervenções do Banco Mundial através de seus relatórios e documentos diversos enquanto materialização das 

matrizes neoliberais na educação brasileira. Isso se confirma nas perspectivas de autores como Leher (1998), 

Barreto e Leher (2008), Gregório (2011), Pinto (2002), Gentili (1998).  
21 Conforme prescrito no Art. 212 da CF/88, “a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
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                                         a expansão da rede pública de ensino em todos os níveis e modalidades com recursos 
assegurados para o pleno aproveitamento da capacidade física instalada para ensino, 
pesquisa e extensão é prioridade. No planejamento da expansão da rede pública de 
ensino, dar-se-á especial atenção ao ensino noturno, atualmente configurado como 
reserva de mercado da rede privada, dotando as instituições públicas de condições 

adequadas para garantir-lhes um padrão acadêmico elevado, sem transformá-las em 
ministradoras de cursos de segunda categoria (ANDES SN, 2013, p. 29). 

 

 

Neste ponto de sua proposta para a questão em tela, o Sindicato Nacional sinaliza 

sobre a expansão do ensino que a gratuidade da educação em toda sua abrangência deve garantir 

não só a ausência de mensalidades e demais taxas como também condições plenas de assistência 

estudantil que envolvam alimentação, transporte, moradia material de estudos entre outros que, 

de forma plena, assegurem todas as condições para a realização de um estudo de qualidade para 

o aluno.  

Dito isso, se os conceitos de universidade e da sua autonomia são importantes para 

a compreensão dos posicionamentos do Sindicato Nacional no processo de expansão do ensino 

público superior, de forma específica em relação ao REUNI, tais conceitos são também 

propedeutas para o desenvolver da mesma análise em relação a ANDIFES. 

Em 23 (vinte três) de maio de 1989, foi criada a Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, que completou, recentemente, 30 

anos de existência na história da educação brasileira. Embora apareça na luta por uma 

universidade pública e gratuita, assim como defendidos pelo ANDES SN, com base nos 

documentos estudados, é possível inferir que seu surgimento se dá longe das lutas e dos 

movimentos sociais, ainda que posteriormente passe a somar esforços junto a eles em certas 

circunstâncias. A ANDIFES nasce do reconhecimento dos reitores das universidades públicas 

federais sobre a necessidade de se constituir uma representação forte das instituições federais 

de ensino superior para fazer frente aos seus interesses junto ao governo federal. Isso se 

evidencia no artigo 2º, inciso I, do estatuto da ANDIFES que expõe como um de seus objetivos 

“a integração das instituições federais de ensino superior, sua valorização e defesa” (ANDIFES, 

2008, p. 01). 

                                                 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (BRASIL, 2012, p. 

123) 
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Em termos práticos, a história da ANDIFES tem início numa reunião entre quatro 

dirigentes de instituições federais no Rio de Janeiro, em agosto de 1990, como relata Nelson 

Maculan, presidente da entidade entre 1992 e 1994: 

 

                                         Éramos quatro dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (IEFS). 

Recordo-me que, além da UFRJ, havia a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), falta uma na minha memória. 

Esse encontro talvez tenha sido a semente da criação real da nossa Associação, saindo 

daí a primeira chapa para concorrer à diretoria da ANDIFES: Vanessa Guimarães, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para presidente e eu para vice 

(FILHO, 2013, p. 11). 

 

 

E assim se configurou a primeira diretoria tendo como presidente Vanessa 

Guimarães. A ANDIFES foi se consolidando e se inserindo no debate nacional acerca do ensino 

superior junto como as demais entidades quando, dentre outras pautas, na gestão de Newton 

Lima, 1994-1995, entrou ativamente na discussão acerca da LDBEN22, como já pontuado, 

somando forças com o ANDES SN e os demais que apoiavam o projeto democrático popular. 

Atuando em prol da universidade pública, a ANDIFES sempre teve como uma de 

suas principais bandeiras, como pontua Rêgo (2013), a defesa da autonomia da universidade, 

partindo do pressuposto de que esta seja livre das interferências dos governos, dotada de 

recursos públicos para que possa produzir conhecimento dentro dos preceitos de liberdade 

necessários a atividade científica. No entanto, os desafios políticos se acirraram nos governos 

FHC que colocava em pauta a PEC 37023 que alterava o texto constitucional, desfigurando o 

artigo 207 da CF/88. Essa PEC “transformava as universidades em entidades autônomas, com 

autonomia de gestão de pessoal e com orçamento global financiado por um fundo de duração 

de 10 anos, constituído por 70% dos recursos federais destinados à educação superior” 

(SANTOS, 2013, p.46). Ainda segundo o autor:  

 

                                         a Andifes analisou a PEC; percebeu, entre outros aspectos, as imprecisões de 

expressões  como ‘entidades autônomas’, ‘recursos destinados à educação superior’, 

entre outras; e, principalmente, feitas as contas, a Andifes  verificou a insuficiência 

do fundo proposto para custear as despesas globais das IFES, se entre essas estivessem 

incluídos os dispêndios com aposentados e pensionistas que, para algumas IFES mais 

antigas, chegavam a 50% da folha (idem). 

 

                                                 
22 Este autor se refere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN utilizando a sigla LDB. 
23 Disponíveis em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14735. Atual 

Emenda Constitucional Nº 11/96 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14735
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A ANDIFES se posicionou claramente contrária a PEC 37024, agindo através de 

uma comissão temática da instituição constituída para atuar junto aos parlamentares no 

acompanhamento da PEC 370. Essa comissão, formada pelo secretário executivo da ANDIFES 

e um assessor é a mesma que fora formada desde o período da tramitação da LDB no legislativo. 

A ANDIFES apresentou uma contraproposta ao governo para a PEC 370. Fora sugerido que o 

fundo, ao invés de 70%, fosse elevado a 75% na constituição dos recursos para a educação 

federal, que fosse elevado de 10 (dez) para 20 (vinte) anos o tempo de duração deste fundo, que 

as despesas com aposentados e pensionistas das IFES fossem custeadas com fundo 

previdenciário próprio e, por fim, “que os recursos do fundo fossem destinados ao 

financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior e não à ‘educação superior’ como 

proposto” (SANTOS, 2013, p. 47). Pouco tempo depois, essa proposta de emenda 

constitucional fora retirada do congresso25.  

É no contexto da instauração desta conjuntura política de ataques à universidade 

que a ANDIFES fez emergir, em 1996, a partir de seus associados, a aprovação, na reunião do 

conselho pleno em João Pessoa, a proposta de criação da Lei Orgânica das Universidades. Essa 

proposta surge como um anteprojeto de lei da instituição que, segundo Rêgo (2013, p. 53), “se 

tornaria uma referência à atuação da ANDIFES nos anos subsequentes nas temáticas da 

autonomia e da reforma universitária”. Este documento fornece as bases conceituais da 

ANDIFES, portanto, se o conceito de autonomia presente no Artigo 5º de tal anteprojeto é, para 

tal instituição, a transcrição literal do Artigo 207 da CF/88, o Artigo 6º apresenta o seu telos 

que é “garantir a liberdade de pensamento, a livre produção e transmissão do conhecimento e a 

autogestão racional de seus recursos e meios para o fiel atendimento aos princípios e 

finalidades, estabelecidos nesta lei” (ANDIFES, 2002, p. 05)26. 

A tentativa de se constitucionalizar o anteprojeto de lei, ou parte dele, incluindo 

seus pontos na LDBEN nº 9394/96, se deu através da comissão temática em debate no 

Congresso Nacional no ano de 1997. Esse ato da ANDIFES de participação no parlamento, no 

intuito de aprovar o anteprojeto de lei, foi uma tomada de posição antagônica em relação à, 

perspectiva do ANDES SN, pois, para do Sindicato Nacional, tal anteprojeto é inconstitucional 

                                                 
24 Conforme consta em ANDES SN (2003), a UNE, ANDES SN e FASUBRA também foram contrárias a PEC 

370.  
25 Segundo o ANDES SN: “em virtude da resistência do movimento sindical e da atuação de parlamentares e, 

ainda, por divergências entre a área econômica do governo e o MEC, essa PEC foi arquivada, não obstante, seu 

conteúdo continuou na pauta do governo” (ANDES SN, 2003, p. 10/pdf) 
26 É preciso pontuar que a proposta deste documento é de 1996, porém, a versão a qual tivemos acesso, é de 2002, 

conforme indicado nas referências. Em 2013, a ANFIFES propôs nova atualização do anteprojeto. 
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por, diferentemente do que defende a ANDIFES, está atrelado à perspectiva 

desenvolvimentista, neoliberal e voltado aos marcos da reestruturação produtiva.  

A respeito da transcrição do artigo 207 da CF/88 feita pela ANDIFES no Artigo 5 

do anteprojeto, em nota, a ADUFERPE27 assim se posiciona:  

 

                                         Ao regulamentar o Art. 207 da Constituição Federal, esse anteprojeto pretende dispor 

sobre a autonomia das Universidades Federais. O objeto em si é formalmente 

incompatível com a Carta Magna brasileira que dispõe, define e caracteriza a 

autonomia universitária em norma de efeito pleno e aplicabilidade imediata, 

estabelecendo a única restrição possível, qual seja, a obediência ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A norma infraconstitucional não 

pode "dispor" sobre o que estabelece a Constituição porque é inócuo e, se restritivo 

ou colidente, inconstitucional (ADUFERPE, 2013). 

 

Para a ADUFERPE, portanto, o anteprojeto da ANDIFES além de inconstitucional, 

também aponta para a flexibilização dos recursos públicos, abrindo as portas das universidades 

para as políticas privatistas neoliberais, dentro da lógica da parceria público-privada instituindo, 

assim, um modelo heterônomo de universidade. A ADUFERPE entende que a proposta do 

anteprojeto da ANDIFES vem se materializando, ao longo do tempo, nas políticas de educação 

do governo federal desde o segundo FHC, incluindo-se “a expansão desenfreada do ensino 

privado, a reforma da educação superior e o Plano de apoio aos Planos de Restruturação das 

Universidades Federais/REUNI” (Idem).  Por isso, a ADUFERPE sai, na nota, em defesa da 

proposta do ANDES SN para a Universidade Brasileira que está estruturada em quatro pilares, 

são eles: “autonomia universitária, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

Ensino público e gratuito, laico e de qualidade, padrão unitário de qualidade” (Ibdem). 

 O Anteprojeto de Lei da ANDIFES é sua base de fundamentação para a elaboração, 

em 1998, da primeira proposta formal dos reitores para expansão do ensino público superior, 

denominado de “Protocolo Para Expansão do Sistema Público Federal de Ensino Superior”. 

Esse documento, segundo Rêgo (2013), fora entregue nas mãos do então Ministro da Educação 

Paulo Renato de Souza na ocasião de inauguração da nova sede da ANDIFES em Brasília28. O 

autor pontua, ainda, que o Protocolo era uma resposta da instituição em atendimento às várias 

solicitações do Ministério da Educação sob a alegação de que  

 
                                         as universidades públicas apresentavam uma relação aluno/professor baixa demais e 

o custo anual por aluno era muito alto se comparado com o de outros países, como a 

                                                 
27 Seção Sindical do ANDES SN na Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
28 Até esse período a ANDIFES ocupava uma sala do CRUB. 
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Alemanha e Estados Unidos, então apresentando uma relação de 15 alunos/ docentes 

contra 10 das IFES (RÊGO, 2013, p. 57-58). 

 

  

Em seguida, o autor assinala que o protocolo se estendia para além dessa questão 

da relação aluno/professor. Era também “uma tentativa de ampliação de recursos (orçamentário 

e de pessoal) das nossas instituições, as quais vinham passando pelas reiteradas reduções 

orçamentárias e de pessoal com um alto comprometimento do funcionamento e crescente 

processo de endividamento” (Idem). 

O protocolo, na perspectiva de Panizzi (2013), pode ser considerado uma primeira 

tentativa do que em 2007 veio a ser o REUNI. Em 1998, o país contava com 52 (cinquenta e 

duas) instituições Federais de Ensino Superior e as metas contidas nesse protocolo foram 

traçadas para um período de 04 (quatro) anos, compreendendo o período de 1999-2002. Foram 

07 (sete) as metas traçadas, com as quais as IFES se comprometeram, são elas: 

 

                                        1) aumentar em 10% ao ano, em média, a oferta de vagas de acesso à graduação, nas 

séries iniciais e por transferências, preferencialmente nos cursos noturnos; 2) 

aumentar as matrículas da pós-graduação em 10% ao ano no mestrado e 15% ao ano 

no doutorado; 3) buscar soluções para diminuir as taxas de evasão e retenção nos 

cursos; 4) intensificar as ações de extensão universitária visando à formação, 

atualização e aperfeiçoamento rápido da população trabalhadora; 5) diversificar as 

alternativas de ensino usando novas tecnologias e mesclando dinâmicas de educação 

presencial e não presencial, possibilitando o atendimento das metas definidas no Plano 

Nacional de Educação; 6) intensificar os programas institucionais de capacitação 

docente por meio da construção de redes universitárias, nacionais e internacionais, 

visando passar do índice atual de 67% (dezembro de 1997) para a meta de 90% dos 

docentes com mestrado ou doutorado em 2002; 7) buscar formas de superar as 

desigualdades de oferta de vagas em cada estado da federação, estabelecendo políticas 

que definam taxas de referência por número de habitantes (ANDIFES, 1998, s/p)29. 

 

 

Reiterando que se trata de uma proposta muito próxima do que anos à frente deu 

origem ao Programa de reestruturação das Universidades Federais – REUNI, a conjuntura de 

surgimento desse protocolo sinaliza os rumos dos embates entre o Sindicato Nacional dos 

docentes e a Associação dos reitores. Esse protocolo, de 1998, embora não tenha ido adiante, 

tinha em seu conteúdo considerável carga de influência dos organismos internacionais em suas 

metas, a considerar o pretexto alegado de seu surgimento, como visto, ao atendimento a diversas 

solicitações do MEC. Uma das marcas dos organismos internacionais, diga-se BM, é a 

perspectiva de aumento da relação aluno/professor de 15/1, meta que no REUNI aparecerá 

                                                 
29 Também disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/protifes.pdf  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/protifes.pdf
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elevada de 18/1. É, portanto, do contexto e origem de surgimento do REUNI, da aplicação desse 

Programa, e de como vem se posicionam a respeito os atores sociais coletivos, ANDES SN e 

ANDIFES, que trataremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III - ORIGENS DO REUNI E AS POSIÇÕES  

DOS ATORES SOCIAIS COLETIVOS 

 

Neste capítulo, discorreremos sobre o Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação das Universidades Federais – REUNI, última fase do processo de expansão do 

ensino superior, resulta de uma intervenção da ANDIFES cuja primeira proposta, em 1998, não 

foi adiante com governo FHC e, já a segunda, em 2003, no governo Lula, fora exitosa. No 

cenário internacional, desde os anos 2000, o debate sobre a expansão e a reforma do ensino 

superior estavam em alta entre os organismos internacionais. Como na década anterior de 1990, 

o Banco Mundial e outros organismos internacionais continuaram a pautar os rumos das 

políticas educacionais nos países em desenvolvimento. 

O Plano Nacional de Educação – PNE é aprovado sob influência da participação do 

Brasil em diversos eventos internacionais como a Conferência de Jomtien na Tailandia, em 

1990, dentro de um movimento denominado “educação para todos”. Esse movimento fora 

fortemente apoiado e influenciado pelo do BM, e seu maior protagonista, a UNESCO.  A 

reforma e expansão do ensino superior brasileiro, enquanto parte integrante do PNE, foi 

diretamente impactada por aquele movimento, embora seu escopo esteja voltado, em maior 

proporção, à educação básica. Portanto, não há como falar da reforma e expansão do ensino 

superior e, consequentemente do REUNI, sem antes abordar alguns pontos históricos 

fundamentais em sua constituição. 

 

3.1 - O Banco Mundial como impulsionador da reforma do Ensino Superior 

 

No ano 2000, o Banco Mundial e a UNESCO, através de um grupo de trabalho 

denominado “Grupo Especial Educação Superior e Sociedade”, produziram mais um 

documento com vistas à intervenção na educação superior dos países em desenvolvimento. 

Com o título: La educacion superior en los países en desarollo: peligros y promesas, esse 

documento surge sob o discurso da necessidade de se ampliar e melhorar a qualidade da 

educação superior nos países em desenvolvimento. Nesta perspectiva, apresenta o ensino 

superior como um requisito ao mercado de trabalho no início do século XXI, cuja tendência 

global seria, cada vez mais, “substituir o capital físico pelo conhecimento” (BANCO 

MUNDIAL, 2000, p. 11). 
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Assim, com as preocupações voltadas a existência de mão de obra qualificada, a 

perspectiva desse documento era de reconhecimento da importância e necessidade do ensino 

superior para que os países conseguissem avançar rumo ao desenvolvimento. Nesta esfera, a da 

necessidade, La educación superior ya no es un bien de lujo: es um bien esencial para el 

desarrollo social y económico de los países (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 16).  

O BM e a UNESCO surgiam no início do século XXI dando sequência ao projeto 

desenvolvimentista para educação superior, de acordo com os mesmos princípios neoliberais 

de reforço à iniciativa privada e ao papel minimalista do Estado enquanto mero favorecedor e 

‘parceiro’. O documento tinha dentre seus objetivos a definição e apresentação de estratégias 

para a reforma da educação superior nos países em desenvolvimento e, ainda, orientações e 

princípios gerais para se avaliar o funcionamento das instituições desse nível de ensino, como 

descrito abaixo, 

                                          
                                         el principal objetivo del Grupo Especial ha sido definir estrategias para la reforma 

de la educación superior y entregar orientaciones y princípios generales para evaluar 

el funcionamiento de los sistemas e instituciones de educación terciaria (BANCO 

MUNDIAL, 2000, p. 105).  

 

 

O BM, sempre com o mesmo discurso de não se propor uma receita ou um modelo 

universal a ser seguido, mas apenas um ponto de referência a partir do qual possam se ancorar 

as reformas do ensino superior na periferia do capital, apresenta o documento delegando, aos 

países em desenvolvimento, a incumbência de adaptá-lo, cada um a seu modo, em sua realidade. 

Nesta perspectiva, o ponto de partida fora a percepção sobre os rumos da educação que, para o 

BM, nas últimas décadas, teve, naqueles países, as atenções mais voltadas aos níveis primário 

e secundário; a educação superior teria ficado à margem e isso a colocara numa situação de 

risco. As preocupações em relação à situação dos países em desenvolvimento apoiavam-se nas 

seguintes questões: “Serão capazes de competir com a economia do conhecimento ou incapazes 

de desenvolver as habilidades necessárias para o século XXI? Viverão um futuro de crescente 

exclusão? ” (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 18). 

Seguindo a cultura desenvolvimentista na qual os países desenvolvidos são a 

referência ou modelo a ser seguido, o documento apresenta uma proposta baseada no 

entendimento de que os problemas existentes nos países em desenvolvimento, no que se refere 

ao ensino superior, são comuns a todos os demais na mesma condição, ou pelo menos em mais 

de oitenta por cento dos casos. Um exemplo disso, segundo o documento, é o aumento da 
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demanda de alunos no ensino superior e a baixa qualidade dos profissionais que atuam na 

docência, fato que aponta para a necessidade de expansão e reestruturação desse nível de ensino 

nesses países. Conforme o BM (2000, p. 12), la mitad de los actuales estudiantes de educación 

postsecundaria pertenecen al tercer mundo. Los docentes suelen tener calificaciones 

inadecuadas para enseñar, carecen de motivación y son remunerados de manera muy 

insuficiente. É neste contexto, portanto, que o Grupo de trabalho elege como proposta prioritária 

aos países em desenvolvimento a canalização de todos os esforços possíveis na ampliação da 

quantidade e melhora da qualidade do ensino superior. 

Dentro dessa grande proposta, são sugeridas ações imediatas como a flexibilização 

dos financiamentos públicos para a iniciativa privada, melhor uso dos recursos físicos e 

humanos tendo em vista o acesso e uso das novas tecnologias e, por sua vez, também uma 

melhor gestão deles a considerar a escassez financeira. Por fim, o desenvolvimento de um 

currículo flexível que contemple ciência, tecnologia e  educação de forma geral cujo propósito 

seja a preparação dos alunos para as constantes mudanças do mundo globalizado na era do 

conhecimento.  

Os propósitos são claros, neste documento que Barreto e Leher (2008, p. 425) 

denominaram de “força tarefa do BM e da UNESCO”. As ações apontadas acima, na verdade, 

são a preparação do terreno para a intervenção das agências internacionais autointituladas 

capazes de apoiar e liderar esse seguimento da educação, como se pode ver na citação abaixo: 

 

                                      Las acciones en este plano requieren creatividad y perseverancia. Se necesita una 

nueva visión sobre lo que puede lograr la educación superior, como asimismo una 

mejor planificación y estándares más altos de gestión. Deben utilizarse las fortalezas 

de todos los actores –públicos y privados-, de tal modo que al final intervenga la 

comunidad internacional para suministrar apoyo sólido y coordinado, como también 

liderazgo en esta área tan decisiva (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 12). 

 

 

Esse primeiro documento do Banco Mundial, no início do século XXI, teve forte 

influência no processo de expansão do ensino superior brasileiro e isso, desde sua concepção 

no Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010, tema do qual trataremos a seguir.  

 

3.2 - O Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010 

 

O PNE está legalmente respaldado na Constituição Federal de 1988 e na LDBEN 

nº 9394/1996. Pode-se atestar que a origem de um Plano Nacional para a Educação Brasileira 
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remonta à década de 1930 e parte de um movimento de intelectuais que elaboraram um 

manifesto denominado “manifesto dos pioneiros da educação nova” – manifesto que resultou 

no primeiro marco legal de um plano nacional de educação. Esse marco é o artigo 150 da 

Constituição Federal de 1934 que determinava à União a competência de “fixar o plano nacional 

de educação, comprehensivo (sic) do ensino de todos os graos (sic) e ramos, communs (sic) e 

especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território (sic) do paiz (sic) 

(BRASIL, 1934)30 

Contudo, em 1962, surge o primeiro Plano Nacional de educação, porém, sem força 

de lei. Tratou-se de uma ação do Ministério da Educação daquele momento, consistindo 

“basicamente um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num 

período de oito anos” (UNESCO, 2001, p. 24). Foi a Constituição de 1988 que apontou para a 

necessidade de um PNE com força de lei: 

 

                                         A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a: (EC no 59/2009) I –erradicação do analfabetismo; II –

universalização do atendimento escolar; III –melhoria da qualidade do ensino; IV–

formação para o trabalho; V–promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto (BRASIL, 2012)31. 

 

 

Por mais que o ano fosse 1988, a Constituição brasileira já sinalizava uma sintonia 

com o mundo global, a se coadunar com as metas que se delineiam nos incisos e pautas que 

aparecerão nos eventos mundiais da Educação para todos32, tais como, a erradicação do 

analfabetismo, o atendimento universalizado, o melhoramento da qualidade do ensino, a 

formação para o trabalho, promoção da ciência e tecnologia, humanização. 

                                                 
30 Em UNESCO (2001), há o apontamento de que, com exceção da Constituição de 1937, todas as demais 

constituições brasileiras apresentaram direta ou indiretamente a perspectiva ou necessidade de um Plano Nacional 

de Educação no sentido de sua fixação em lei. 
31 Com a Emenda Constitucional Nº 59 de 2009, foi acrescido o inciso VI, alterando a redação do artigo 214. 
32 Trata-se da Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomptien, Tailândia, no ano de 1990. 

Esse evento deu origem à declaração mundial sobre a educação para todos: satisfação das necessidades básicas 

de aprendizagem. Essa declaração fundamentou a ocorrência de vários outros eventos internacionais que 

desencadearam em novas declarações com as de Nova Delhi, a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento das Nações Unidas ocorrida no Cairo em 1994 e a conferência sobre a educação de jovens e 

adultos em Hamburgo, Alemanha, 1997.  Estss eventos, de maneira geral, reforçavam a defesa de investimentos à 

educação básica e, neste sentido, todos os países participantes, incluindo-se o Brasil, “foram incentivados a 

elaborar Planos Decenais de Educação Para Todos, em que as diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência 

fossem contempladas” (MENESES E SANTOS, 2001, s/p). 



 

 

61 

 

Outro marco legal do PNE é a LDBEN nº 9.394/1996 que, desde seu artigo 9, 

aponta como sendo de responsabilidade da União a elaboração do PNE juntamente com os 

Estados, Municípios e o Distrito Federal, todos chamados à responsabilidade sobre os 

direcionamentos da educação no país. No artigo 87, da mesma LDB, institui-se a “década da 

educação”, que se iniciaria um ano após a aprovação dessa lei.  Neste último artigo, são 

elencadas as normativas sobre as quais se baseou o PNE em uma precisa consonância também 

com a “Educação para todos”. Como se descreve no § 1º, desse artigo, “a União, no prazo de 

um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional 

de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos” (BRASIL, 1996, 29). Foi seguindo os preceitos e 

influências da “Educação para todos”, portanto, que a legislação brasileira caminhou rumo à 

regulamentação do PNE dando-lhe materialidade e concretude através da lei 10.172, de janeiro 

de 2001.  

A lei de aprovação do PNE, Nº 10.172/01/ MEC, destaca em seus sete artigos que 

os Estados, Municípios e o Distrito Federal deverão elaborar seus planos com prazo de vigência 

de dez anos e que a União, juntamente com esses entes federativos, bem como com a sociedade 

civil, realizará avaliações regulares sobre a efetivação do PNE. A lei também prevê que o poder 

legislativo, através das Comissões de Educação da Câmara e do Senado, acompanhe a execução 

do PNE, sendo que a primeira avaliação dar-se-ia no quarto ano após a publicação da mesma. 

À União fica a incumbência da criação dos mecanismos de avaliação e da institucionalização 

do sistema nacional com esse fim. Os planos plurianuais de todos os entes federados serão 

elaborados de forma a subsidiar as metas existentes no PNE e, ainda, esses mesmos entes devem 

empenhar esforços na divulgação e no cumprimento das metas do PNE dando-lhe visibilidade 

em toda amplitude possível e, assim, possibilitar que a sociedade em geral conheça e 

acompanhe o PNE na sua implementação decenal.   

O PNE apresenta, de forma geral, como objetivos: a elevação do nível de 

escolaridade da população brasileira; a melhora qualitativa de todos os níveis de ensino; 

redução das desigualdades sociais e também regionais de acesso, como também de permanência 

no ensino público e ainda, a participação de todos os profissionais da educação nas elaborações 

dos projetos pedagógicos das escolas através de um modelo de gestão democrática da educação. 

Além dos objetivos, o PNE traz ainda cinco prioridades fundamentais, são elas: 

 



 

 

62 

 

                                         1 – A garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos, a todas as crianças de 

7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 

ensino. 2 – Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria ou que não o concluíram. 3 – Ampliação do atendimento nos demais 

níveis de ensino. 4 – Valorização dos profissionais da educação. 5 – Desenvolvimento 

de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino 

(UNESCO, 2001, p. 29). 

 

 

Como se pode notar, o maior peso de concentração do PNE se volta para a questão 

da alfabetização, da educação primária (ensino fundamental e básico). Tendo em vista que 

nosso objeto de estudo diz respeito ao ensino superior, deste ponto em diante nos ateremos aos 

aspectos concernentes a essa esfera de ensino. Vale destacar, porém, que o processo de 

expansão do ensino superior tem suas bases nas metas fixadas neste PNE (2001-2010). Tal dado 

se evidencia a partir da terceira prioridade desse plano que destaca “ampliação do atendimento 

a todos os níveis de ensino”. Essa ampliação é posta no sentido de aumento da oferta de vagas 

com vistas a um maior acesso da população, levando-se em consideração as demandas 

intelectuais, mercado de trabalho, de ciência e tecnologia, empresariais e da sociedade em geral. 

Desse aumento da oferta de vagas decorre a necessidade de reestruturação das IFES, bem como 

da “valorização dos profissionais da educação” deste setor. 

 

3.3 - O Ensino Superior no PNE 2001 – 2010 

 

O PNE está metodologicamente estruturado em quatro etapas, para a análise dos 

níveis e modalidades de ensino. Tais etapas são: o diagnóstico, as diretrizes, os objetivos e as 

metas traçadas. Apesar de aprovado em 2001, no PNE apresenta-se um diagnóstico que 

compreende a realidade do ensino superior do país tendo como base o ano de 1998, em que os 

resultados indicaram para a necessidade urgente da criação de uma política renovadora para o 

referido nível de ensino. O ponto de partida fora, portanto, a compreensão de que a educação 

superior se encontrava diante de sérios problemas e que estes se agravariam caso o PNE não 

estabelecesse uma política que promovesse “sua renovação e desenvolvimento” (UNESCO, 

2001, p. 76).  

Mesmo levando-se em conta que no período havia uma considerável oferta de vagas 

nas instituições de ensino superior, como se verá na tabela abaixo, a conjuntura vigente, de 

maiores exigências do mercado de trabalho, os investimentos realizados no ensino médio e o 

aumento da população conduziam à previsão de que haveria “uma explosão na demanda por 

educação superior” (idem). A tabela de número quatro, mostra a quantidade de instituições 
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públicas, Federais, Municipais, Estaduais e privadas, bem como os cursos, número de 

ingressantes e as vagas oferecidas e preenchidas naquela ocasião.  

 

Tabela 04. Ensino Superior no Brasil - 1998 

  

 

Chama atenção a presença marcante da iniciativa privada em todos os itens de 

análise da tabela 4. É possível verificar que a somatória de todas as instituições públicas 

(federais, estaduais e municipais) que dão um total de 209, não correspondem nem a 28% das 

instituições privadas, que são 764. Ou seja, em torno de 72% das instituições de ensino superior 

existentes naquele momento eram da iniciativa privada o que, pelo menos em termos 

quantitativos, sinalizava que o Brasil da década de 1990 seguiu bem as orientações do Banco 

Mundial. Observa-se que em outros percentuais, o mesmo raciocínio utilizado para as 

instituições de ensino superior pode ser aplicado aos demais pontos trazidos na tabela 4. 

Visivelmente, as vantagens numéricas são da iniciativa privada, inclusive, na quantidade de 

vagas não preenchidas, 115.318, contra um total de 9.360 de toda rede pública. Chama a atenção 

que a soma desses números corresponde a 16,06% da quantidade geral de vagas oferecidas, 

776.031, ou seja, da capacidade de vagas ofertadas em toda rede de ensino superior do país, 

124.678, ficaram ociosas.  

Uma possível alternativa ao problema seria a oferta de mais cursos noturnos, pois, 

conforme dado do PNE, 62% dos alunos que faziam ensino médio no ano de 1998 estudavam 

nesse turno. Não distante desta realidade, neste mesmo ano, o público de estudantes no ensino 

superior, presente nos cursos noturnos, correspondiam a 55%. Ou seja, tinha-se, nessa relação, 

uma diferença de 7% em relação aos que estavam no ensino médio e superior noturnos. Essa 

diferença é um indicador da necessidade de ampliação de vagas noturnas no ensino superior já 
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que os alunos do ensino médio eram, em potência, candidatos às graduações. Dito de outro 

modo, havia projeções de demanda por mais vagas noturnas num cenário de expansão do ensino 

superior.  

Se a necessidade de se ampliar as vagas noturnas no ensino superior era um fato 

evidente, o aumento do número de matrículas, de maneira geral, nesse nível de ensino, era outro 

indicador a ser atenciosamente observado. Neste sentido, são apresentados, no PNE (2001-

2010), dados que mostram a evolução das matrículas entre 1980 e 1998. Com base nesses dados 

é possível observar que em 1980 as matrículas na rede pública correspondiam a 35,74%, 

enquanto que 64, 26% estava nas mãos da iniciativa privada. Sobre esse assunto, Sampaio 

(2000) pontua que na década de 1970 temos uma expansão do setor privado, na qual, em 1975, 

62% das matrículas do país apareciam nas mãos desse setor. Assim, é possível afirmar que a 

hegemonia numérica da iniciativa privada no ensino superior brasileiro antecede aos 

acontecimentos da década de 1990. Porém, como ressalta a autora, o que ocorreu de novo nesse 

período, referindo-se à LDB, foi o surgimento de uma legislação que permitiu explicitamente 

o lucro das instituições privadas, ponto que até então não velado na legislação. 

Assim, a perspectiva do PNE 2001- 2010 é de que o ensino privado siga em 

contínuo crescimento, cabendo, pois, ao Estado, a fiscalização para que se garanta a qualidade 

da educação nesse setor. Como descrito no PNE, “a manutenção das atividades típicas da 

universidade – ensino, pesquisa e extensão – que constituem o suporte necessário para 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País, não será possível sem o 

fortalecimento do setor público” (UNESCO, 2001, p. 78). Nota-se que o PNE reconhece que o 

ensino superior público precisa ser fortalecido nas suas diversas funções de ensino, de pesquisa 

e de extensão. Contudo, essa proposta se distancia das diretrizes do Banco Mundial para a 

Educação Superior, já que para o citado Banco esse modelo de ensino superior não se sustenta, 

dado ao fato de ser oneroso ao Estado.  

Como lembra Otranto (2006, p.44): 

 

Se analisarmos o documento do Banco Mundial de 1994, veremos o incentivo dado à 

diversificação da educação superior, amparado na crítica ao modelo de ensino 

superior baseado nas universidades de pesquisa que, segundo o Banco, são caras e 

inadequadas às necessidades e recursos dos países mais pobres. [...] Instituições 

universitárias voltadas ao ensino e cursos superiores de curta duração que, no Brasil, 

se transformaram nos Centros Universitários e Cursos Sequenciais por Campo do 

Saber, por exemplo, são consequências dessas indicações que inspiraram a LDB de 

1996 e legislação complementar (OTRANTO, 2006, p.44). 

 

 



 

 

65 

 

Uma outra justificativa de defesa do fortalecimento do setor público é a 

concentração de matrículas na iniciativa privada que, por uma questão econômica, tem suas 

instituições de ensino localizadas, em sua maioria, nos grandes centros e em cidades próximas 

a estes. O ensino superior público deve atingir as pessoas que vivem nas regiões mais distantes 

dos centros urbanos que, por motivos geográficos, têm dificuldades em acessar o ensino 

superior. Neste sentido, conforme o PNE, é função do Estado a correção dessas desigualdades 

geográficas de acesso ao ensino superior sob a alegação de que as universidades públicas 

estariam melhor distribuídas pelo país, sendo, pois, sua função a correção desses problemas 

regionais. Esta diferença no acesso ao ensino superior, pelas diversas regiões, é mostrada no 

PNE na tabela de número 05, a seguir, que aponta o índice de matrículas no setor público e 

privado a partir de suas “dependências administrativas”. 

 

Tabela 05: Matrículas por dependência administrativa no ensino superior – Brasil e 

regiões 

 

 

A tabela 5 nos sinaliza que, a nível Brasil, em 1998, apenas a região sudeste detinha 

54% do total de matrículas do país. No capítulo anterior, sinalizamos, a partir de Giolo (2006), 

que as instituições privadas se concentraram nas cidades de médio e grande porte dada a 

viabilidade econômica para o setor. Deste modo, ainda tomando a região sudeste, é possível 

perceber que desse contingente de 54% em nível nacional, se saltarmos para análise da categoria 

administrativa está posto que, desse total, 75,09% ficou nas mãos da iniciativa e, somente 

11,14%, na rede federal, naquele ano.  

Ainda sobre a tabela 05, no extremo da região sudeste está a região norte, cujo total 

nacional, se expresso em termos percentuais, corresponde a 4%, um fato inverso ao da região 

sudeste, pois, quando se observa a categoria administrativa, desses 4%, 54,01% aparece na rede 
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federal de ensino e 33,47% na iniciativa privada33. Logo baixo da região norte, está a região 

nordeste que apresenta o segundo menor percentual a nível nacional, 14,58% ocupa a mesma 

posição em relação à rede federal, 38,19% e privada, 32,34%. Assim, a rede federal apresenta 

seu maior desempenho, em 1998, nas regiões norte e nordeste, sendo nestas regiões onde o 

número de matrículas da iniciativa privada aparecem em menor proporção naquele ano. 

Além das questões apresentadas na tabela 5, um outro ponto a se considerar sobre 

o total nacional de 2.125.958 referente às matrículas é que desse número, segundo o PNE (2001-

2010), não se somavam nem 12% de jovens entre 18 a 24 anos. Com isso, uma das metas 

estabelecidas no PNE foi justamente a elevação desse percentual, como se verá adiante.  

Dentro de nossos propósitos, cumpre destacar um outro aspecto do PNE que são 

suas diretrizes e essas têm como ponto de partida a importância do ensino superior para o 

desenvolvimento e avanço do país frente aos desafios impostos pela nova conjuntura do início 

século XXI. O primeiro passo seria atender à crescente demanda de alunos egressos do ensino 

médio na nova etapa do ensino no nível superior. Para isso, mesmo tendo na iniciativa privada 

uma maior concentração de matrículas, seria imprescindível o apoio do setor público. Isso na 

lógica de que o desenvolvimento do país está atrelado a um forte sistema de educação superior 

e o “apoio público é decisivo” (UNESCO, 2001, p. 85). Um ponto contraditório do PNE, pois, 

se em alguns momentos aponta para o reforço da educação superior pública de qualidade, em 

outros, bem na linha do BM, apresenta o setor público, o Estado, apenas como um apoiador. 

Como ressalta Saviani (1999, s/p), “ao que parece, o mencionado plano foi formulado mais em 

função do objetivo pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de 

financiamento para a educação, em especial aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial”. 

Um outro alicerce para as diretrizes, também dentro da perspectiva do BM, é o 

entendimento de que a produção do conhecimento, enquanto base do desenvolvimento 

científico e tecnológico, é o que estabelece a dinamicidade das sociedades atuais. É na 

universidade que se centram as responsabilidades diversas por se preparar os profissionais para 

a docência no ensino básico, para o mercado de trabalho em geral, produção cultural, inovação 

e produção de pesquisa, numa projeção de futuro cujas condições do Estado brasileiro sejam 

melhores. Isto, por sua vez, implica na diversificação das instituições de ensino superior para 

se atenderem as diferentes funções e demandas dentro de um sistema de ensino superior em que 

                                                 
33 Optamos pela análise, apenas das categorias federal e particular da tabela, por expressarem diretamente a 

primeira o ensino público gratuito e a segunda o ensino privado pago. Como argumenta Giolo (2006), nem todas 

as instituições públicas Estaduais e Municipais têm seu ensino, em totalidade, gratuito.   
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a universidade seja o “núcleo estratégico”, pois constitui “a partir da reflexão e da pesquisa, o 

principal instrumento de transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela 

humanidade” (UNESCO, 2001, p. 86). 

Emerge, assim, como diretriz básica, no PNE, a autonomia universitária dentro do 

entendimento constitucional de 1988, que abarca as dimensões didático-científica, 

administrativa, gestão financeira e patrimonial. A direção indicada ao ensino superior pelo PNE 

é no sentido de sua expansão dentro de um modelo diversificado de instituições, e, se a 

autonomia universitária é uma diretriz básica, tal expansão deve ser planejada qualitativamente 

tendo essa diretriz como ponto de referência. Portanto, são também diretrizes as contribuições 

da iniciativa privada, ainda que sob fiscalização do Estado, o atendimento crescente de alunos, 

especialmente os que se encontram em maior estado de pauperidade, ampliação dos cursos 

noturnos, o desenvolvimento das pesquisas necessárias ao país, o aumento das vagas em 

percentual nunca menor que 40%, a reformulação do controle burocrático, melhoria da 

qualidade do ensino, etc. Tudo isso compreende melhor qualificação dos docentes, a garantia 

de financiamento estável para as universidades, a articulação entre ES e os demais níveis de 

ensino, políticas de incentivo à pós-graduação e pesquisa e, por fim, o aumento da colaboração 

entre o MEC e as fundações de pesquisa. Sinteticamente apresentadas, essas são as principais 

diretrizes que nortearam as metas e objetivos do PNE 2001-201034. Do que foi dito, portanto, 

fica evidenciado, a partir destas diretrizes, que o ensino superior emerge numa perspectiva 

expansionista. Essa expansão no início do século XXI terá seu auge na criação do Programa de 

apoio aos Planos de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI no ano de 2007, nosso 

próximo assunto.   

 

3.4 - O Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação das Universidades Federais - 

REUNI  

 

O decreto Nº 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o REUNI, apresenta em seu 

primeiro artigo o objetivo de “criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007). O primeiro 

parágrafo desse mesmo artigo indica que a meta global é elevar o percentual de conclusões dos 

                                                 
34 Os objetivos e metas do PNE 2001 – 2010 estão no anexo ao final da dissertação. 
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cursos de graduação para 90%. Vale ressaltar que esse primeiro ponto da meta global se refere 

aos cursos presenciais. O segundo ponto é o elevar a relação professor/aluno de 1/18. O tempo 

estipulado para o cumprimento dessa meta é o final do quinto ano após a adesão e início do 

plano em cada universidade. 

O decreto contempla ainda, descritas nos seus seis incisos do Art. 2º, as seguintes 

diretrizes: 

 

                                         I – redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de 

ingresso, especialmente no período noturno; II – ampliação da mobilidade estudantil, 

com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 

III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 

atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação 

da qualidade; IV – diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 

não voltadas à profissionalização precoce e especializada; V – ampliação das políticas 

de inclusão e assistência estudantil; e VI – articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica; (BRASIL, 2007). 

 

 

A liberação dos recursos para as universidades dar-se-ia mediante a apresentação 

dos planos de reestruturação de cada instituição de ensino. E, segundo o decreto, tais recursos 

seriam destinados pelo MEC conforme as dotações orçamentárias a ele consignadas a cada ano. 

A qualquer tempo, após a entrada em vigor do decreto, é possível o ingresso das universidades 

no programa. Com esse quadro normativo, já no ano seguinte a 2007, fora editado o primeiro 

relatório de avaliação no qual o REUNI é apresentado como “uma das ações integrantes do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)35 em reconhecimento ao papel estratégico das 

universidades federais para o desenvolvimento econômico e social” (MEC/SESU/DIFES, 2008, 

p. 03).  

O relatório aponta para a necessidade da expansão do ensino superior apoiado em 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD de que naquele ano apenas 

“24,3% dos jovens brasileiros, com idade entre 18 e 24 anos” (idem), tinham acesso ao ensino 

superior. Nesta perspectiva, enquanto componente do processo de expansão em curso desde o 

                                                 
35 O PDE é parte das mudanças e reformas educacionais em curso e se sustenta, segundo Haddad, “em seis pilares: 

i) visão sistêmica da educação, ii) territorialidade, iii) desenvolvimento, iv) regime de colaboração, v) 

responsabilização e vi) mobilização social – que são desdobramentos conseqüentes de princípios e objetivos 

constitucionais, com a finalidade de expressar o enlace necessário entre educação, território e desenvolvimento, 

de um lado, e o enlace entre qualidade, eqüidade e potencialidade, de outro. O PDE busca, de uma perspectiva 

sistêmica, dar conseqüência, em regime de colaboração, às normas gerais da educação na articulação com o 

desenvolvimento socioeconômico que se realiza no território, ordenado segundo a lógica do arranjo educativo – 

local, regional ou nacional” (HADDAD, 2008, p. 08). 



 

 

69 

 

ano de 2003, O REUNI alinha-se diretamente com a primeira meta do PNE que é o provimento, 

até o final do ciclo em 2011, da “oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens 

entre 18 a 24 anos” (UNESCO, 2001, p. 89). Diante disso, é possível inferir que, de 2003 a 

200736, um percentual significativo desse objetivo já havia sido alcançado, pois, como se viu, 

já contava com 24,3% dos jovens entre 18 e 24 anos com acesso ao ensino superior. Isso nos 

direciona à dedução de que o REUNI, ao se inserir na segunda fase do processo de expansão, 

teria uma meta real a atingir de 5,7% para se chegar aos 30% projetado. 

O primeiro ano de implantação do REUNI traz, segundo MEC/SESU/DIFES 

(2008), uma adesão de quase 100% das universidades federais do país. Foram realizadas duas 

chamadas para implantação do programa no ano de 2007, e nessas, das 54 universidades do 

país, 53 aderiram, sendo quarenta e uma na primeira chamada e onze na segunda. O REUNI se 

funda na perspectiva de expansão seguida de reestruturação e isso implica em várias questões 

como novas construções físicas, ampliação do número de vagas, realização de concursos 

públicos para docentes, criação de novos cursos de graduação, melhor aproveitamento da 

estrutura existente, assistência estudantil com vistas à permanência e conclusão dos cursos, 

entre outros pontos atrelados às metas do programa.  

Pode-se notar, tomando por base o ano de 2007, que em 2008 a meta projetada para 

o número de vagas nos períodos noturno e diurno, nas universidades federais, foi superada no 

diurno. O período noturno, por sua vez, sofreu uma diferença de 622 (seiscentas e vinte duas) 

vagas em relação ao objetivo, como se vê no quadro abaixo que apresenta dados referentes às 

vagas disponibilizadas nos cursos de graduação em 2008. 

 

Tabela 06: Número de vagas nos cursos de graduação em 200837  

 Projetadas Executadas Diferenças 

IFES Diurno: 108.553 Diurno: 109.690 Diurno:1.137 

 Noturno: 38.209 Noturno: 38.587  Noturno: -622 

Total 146.762 147.277 515 
Fonte: Coleta PingIFES (dados de execução) e Simulador REUNI/SIMEC (dados de pactuação) 

 

Várias metas alcançadas ou parcialmente cumpridas são a marca do relatório no 

primeiro ano de implantação do programa numa perspectiva global. Neste aspecto, uma meta 

                                                 
36 Este período compreende a primeira fase do processo de expansão. “Denominada de expansão I, compreendeu 

o período de 2003 a 2007 e teve como principal meta interiorizar o ensino superior público federal, o qual contava 

até o ano de 2002 com 45 universidades federais e 148 campi/unidades (MEC, 2012, p.09). 
37 Dados extraídos em Brasil (2009, p.6). 



 

 

70 

 

da qual é preciso fazer menção é a da relação aluno professor (RAP) que no entendimento do 

MEC foi cumprida. Ao se observar o texto, verifica-se que, em verdade, há uma média extraída 

das universidades e essa, por sua vez, indica um índice de “17,8 alunos por professor” 

(MEC/SESU/DIFES, 2008, p. 07). Se de um lado a RAP aproximava-se da meta desejada, de 

outro, neste mesmo ano, o número de docentes nomeados em concursos alinhava-se às vagas 

dentro do projetado. É o que se mostra na tabela abaixo referente aos concursos para docentes 

no ano de 2008. 

 

Tabela 07: Sobre as Projeções e nomeações nos concursos para docentes em 200838 

Projetadas Autorizadas Homologadas Nomeações 

1.821 1.821 1.560 1.560 

Fonte: Módulo Concursos/SIMEC 

 

Esse primeiro relatório sobre o REUNI abrange todas as dimensões do programa 

nas universidades trazendo também dados sobre a expansão referentes ao número de campi, 

obras, execução orçamentária, bolsas de assistência ao ensino. Porém, um outro ponto a se 

destacar é a reestruturação acadêmica e inovação, não numa perspectiva de negligência em 

relação aos demais, mas no sentido de pontuar o quanto esse item, depois de questões como 

elevação da RAP, tem a marca exposta das orientações do Banco Mundial. A atenção voltada 

para a qualidade do ensino ofertado estende-se para além do maior objetivo institucional das 

universidades que é justamente a garantia de ampliação do número de vagas no ES público. 

Essa situação  

 

                                         leva o Reuni (sic) a atuar em outras cinco dimensões: reestruturação acadêmico-

curricular; inovação pedagógica; mobilidade intra e inter institucional; compromisso 

social das universidades, e articulação entre graduação, pós-graduação e os demais 

níveis educacionais (MEC/SESU/DIFES, 2008, p. 13). 

 

 

Essa proposta do REUNI teve uma adesão significativa, levando-se em conta o fato 

de 46,43% das universidades que optaram pelo programa terem, no primeiro ano de sua 

implantação, apresentado propostas com aspectos inovadores, ou seja, “das 53 universidades 

federais que aderiram ao Reuni (sic), 26 apresentaram projetos com componentes de inovação” 

(idem). Esses projetos são agrupados em cinco tipos: 

                                                 
38 Dados extraídos em Brasil (2009, p.8). 
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                                         formação em círculos (geral, intermediário, profissional ou de pós-graduação); 

formação básica comum (ciclo básico ou por grandes áreas); formação básica em uma 

ou mais das grandes áreas: Saúde, Humanidades, Engenharias e licenciaturas; 

Bacharelados Interdisciplinares em uma ou mais das Grandes Áreas: Ciências, 

Ciências Exatas, Ciência e Tecnologia, Artes, Humanidades, Saúde; Bacharelados 

com dois ou mais itinerários formativos (Ibidem). 

 

 

Esses chamados componentes de inovação são, ainda, ponto de entrelaçamento do 

REUNI com outros programas existentes no âmbito da educação como o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil - PNAS39, pois, na medida em que se amplia o número de vagas 

mediante à materialização dos ‘componentes de novação’, outras demandas como a necessidade 

de assistência estudantil, começam a surgir. Isso porque nesse cenário, “as universidades 

federais começam a receber um contingente significativo de novos estudantes, muitos deles 

oriundos de escolas públicas e em condições desfavoráveis” (MEC, SESU, DIFES, 2008, p. 

13). Está subentendido, portanto, que a sobrevivência financeira dessas transformações no 

ambiente universitário não se vincula apenas aos recursos provenientes do REUNI, mas 

também de outros programas que podemos chamar assessórios da expansão e reestruturação, 

como o caso do PNAS que possibilita aos estudantes apoio em questões que vão desde serviços 

de creche, inclusão digital, saúde, transporte até alimentação e moradia. 

Diante dessas questões já assinaladas, está posto que o REUNI contribui para a 

alteração de todo o ethos do ensino superior público trazendo em seu bojo as metas e objetivos 

do Banco Mundial que, desde 1994, de forma mais acentuada, vem marcando direções neste 

nível de ensino no Brasil (como nas demais esferas da educação no país) com vistas a atender 

as demandas urgidas do mundo globalizado, seus avanços e inovações tecnológicas.  

Ethos é um termo grego que remete à ideia de comportamento, modo de ser, 

“enquanto forma de vida também adquirida ou conquistada pelo homem” (VÁZQUEZ, 2012, 

p. 24). Neste sentido, o modo de ser que vem sendo constituído no ensino público superior e 

nas políticas de educação, em sua totalidade, se atrelam aos princípios do liberalismo, revisados 

por Hayek (2010), a saber, baseados na defesa da propriedade privada, flexibilização, 

individualismo e livre concorrência de mercado. Assim, desde o Consenso de Washington, vem 

se edificando um ethos pautado na lógica da ideologia neoliberal.  

Enquanto parte das políticas de expansão vinculadas às metas do BM, o REUNI - 

que surge como um acordo de metas entre o governo e as universidades, estabelecendo uma 

                                                 
39 Portaria Normativa Nº 39 de 12 de dezembro de 2007. 
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nova relação professor/aluno, nova estrutura acadêmica com currículos flexíveis, em suma, 

diversos critérios para seu financiamento nas IFES - contribui para o fortalecimento desse novo 

modo de ser. Portanto, é sobre as alterações do ethos do ensino superior público, fruto das 

mudanças erigidas a partir do REUNI, que buscamos compreender como se posicionam os 

atores sociais, ANDES SN e ANDIFES, nossa próxima pauta, a considerar dois pontos 

fundamentais e correlatos que são o aumento do número de vagas e a RAP.  

Essas duas metas originam-se essencialmente das diretrizes do Banco Mundial que, 

se de um lado, em 1994, considerava baixa a relação aluno/professor no ensino superior 

brasileiro, a partir de 2000 - com entendimento de que o ensino superior não é um acessório de 

luxo, mas um fator de desenvolvimento social e econômico -  tal proposta se reforçou. Como 

exposto, a meta de elevação da relação aluno/professor de 1/18 foi considerada alcançada, assim 

como também as vagas autorizadas e nomeadas nos concursos para docentes. 

 

3.5 - A ANDIFES E O REUNI 

 

A Associação dos dirigentes das Instituições de Ensino Superior – ANDIFES, se 

consolidou na história da educação superior brasileira como uma entidade militante da expansão 

do ES público. Fora apontado no capítulo anterior a primeira tentativa formal da instituição de 

influenciar nos caminhos do ES público do país através de um Protocolo para a expansão do 

sistema público federal de ensino superior. Alan Barbiero, presidente da ANDIFES na gestão 

2009 – 2010, assinala que a expansão do ensino superior se deu em três fases, a primeira entre 

1998 e 2002. Essa expansão, segundo o presidente, voltou-se à criação de mais cursos nas sedes; 

a segunda, de 2003 a 2006, como já pontuado neste texto, é a fase da interiorização do ES, 

momento em que são criados os vários campi em diversos municípios do país e também novas 

universidades. A terceira fase, 2007 a 2012, é a de expansão com reestruturação. Fase marcada 

pelo surgimento do REUNI.  

A ANDIFES buscou a melhoria das condições de trabalho, infraestrutura das IFES, 

desde recursos humanos até as estruturas físicas como um todo. Em 2003, a instituição entregou 

diretamente nas mãos do Presidente da República uma proposta de expansão e modernização 

do sistema público federal de ensino superior. De forma hegemônica, essa proposta traz metas 

de caráter mais quantitativos como a duplicação do número de alunos na graduação e pós-

graduação, ocupação de 100% das vagas em cada semestre, a dobra o número de trabalhos 
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científicos publicados, ampliação da oferta de vagas em vestibulares, entre outras metas que 

neste mesmo sentido apontam a direção almejada com a expansão40. 

Essa proposta de expansão trazia em seu bojo, como requisitos para o cumprimento 

das metas, a contrapartida do Estado nas questões de cunho estruturais e de quadro de pessoal 

das IFES, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos, seguida de bandeiras de luta 

históricas da ANDIFES como a autonomia universitária. Mas a marca da proposta de expansão 

de 2003 foi a interiorização das ações das IFES em atendimento à meta da ANDIFES que 

previa, além da interiorização, “projetos de educação à distância e a criação de instituições de 

ensino superior federais” (ANDIFES, 2003). Três anos à frente, a expansão ganhou o predicado 

da reestruturação e esse período, a partir dos anseios do MEC, emerge com foco em mudanças 

acadêmicas, aproveitamento das estruturas físicas e dos recursos humanos já existentes nas 

instituições. 

Segundo Barbiero (2013), o REUNI demonstrou que a expansão do ensino superior 

se sobrepôs à reestruturação acadêmica. O autor, e então presidente da entidade, nos lembra 

que, em sua proposta inicial, o REUNI surgiu como um programa de reestruturação acadêmica 

e não como apoio a planos de reestruturação das IFES. Ao invés de REUNI sua denominação 

seria ‘Universidade Nova41’, tendo como tese central a construção de “estruturas curriculares 

                                                 
40 O referido documento contempla, na íntegra, as seguintes metas: “1. Promover as alterações que forem 

necessárias no ensino de graduação e de pós-graduação de modo a garantir 

aos estudantes a condição da formação cidadã, com ênfase nos valores éticos e cívicos que devem nortear a 

vida numa sociedade justa e democrática; 2. Duplicar o número de alunos na graduação (passar de 524.000 para 

1.048.000); 3. Duplicar o número de alunos na pós-graduação stricto sensu (essa ação deve levar em consideração 

a diminuição das desigualdades regionais, as vocações institucionais e o trabalho em rede); 

4. Ocupar 100% das vagas surgidas em cada semestre (combater a evasão e a retenção, implementar políticas 

assistenciais e acadêmicas adequadas), elevando o índice de diplomação; 5. Ofertar 25.000 novas vagas nos 

vestibulares em cursos noturnos; 6. Formar 50.000 professores, particularmente nos campos disciplinares que 

apresentam maior déficit; 7. Criar um programa para titular 250.000 professores sem graduação que atuam nas 

redes estadual e municipal para atender o estabelecido na LDB; 8. Valorizar academicamente, por meio da 

atribuição de créditos, as atividades curriculares dirigindo-as ao esforço nacional em favor da plena alfabetização 

da população brasileira; 9. Dobrar as atividades de extensão em áreas de grande pertinência social (alfabetização, 

nutrição, segurança pública, geração de emprego e renda, formação de agentes de políticas sociais); 10. Dobrar o 

número de trabalhos científicos publicados em periódicos indexados; 11. Quadruplicar o número de patentes 

licenciadas como forma de aumentar a interação com o setor produtivo nacional; 12. Buscar formas de superar a 

desigualdade de oferta de vagas em cada Estado da Federação, estabelecendo políticas que definam taxas de 

referência do ensino público por número de habitantes, mediante a interiorização das ações da universidade, 

projetos de educação a distância e a criação de instituições de ensino superior federais; 13. Estabelecer, entre as 

IFES, estados, DF e municípios, uma colaboração efetiva, dentro dos objetivos finais da 

universidade, ensino, pesquisa e extensão” (ANDIFES, 2003).  

 
41 Essa perspectiva trazia características da declaração de Bolonha como a flexibilização curricular e a mobilidade 

estudantil. O chamado processo de Bolonha é um fenômeno ocorrido inicialmente a partir do acordo firmado entre 
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mais flexíveis e de menor duração, dando ao acadêmico a possibilidade de criar o seu próprio 

itinerário de formação” (BARBIERO, 2013, p. 157). Reiterando sua afirmação, o autor 

acrescenta que “os bacharelados interdisciplinares se tornaram a referência para esse novo 

modelo” (Ibidem). Esse tema da flexibilização e reestruturação curricular teve sua necessidade 

de mudança justificada no fato de o país ainda seguir o modelo curricular oriundo da reforma 

universitária das décadas de 1960 e 1970. A pouca flexibilidade e o viés disciplinador dos 

currículos, característicos desse contexto, são compreendidas como mecanismos que 

distanciam o país da conjuntura mundial. Por esse motivo,  

 

                                         a manutenção da atual estrutura curricular de formação profissional e acadêmica, ao 

reforçar as lógicas da precocidade profissional e da compartimentação do saber, 

coloca o país em risco de isolamento nas esferas científica, tecnológica e intelectual 

de um mundo cada dia mais globalizado e inter-relacionado (SESU/MEC, 2007, p. 

07). 

 

 

Nesta perspectiva, a estratégia do MEC para implantar essa proposta ou modelo de 

reestruturação acadêmica, como nos assinala Barbiero (2013), foi motivar as IFES através da 

oferta de uma contrapartida que resultasse no ganho de adesão ao projeto. Desse modo, o 

REUNI surgia como uma grande oportunidade para os gestores das IFES. Nos termos do autor, 

 

                                         Depois de uma década sem políticas públicas estruturadas para o crescimento da 

educação superior no Brasil, financiar a expansão daquelas instituições que 

apresentassem uma proposta de reestruturação parecia ser o ideal. Nascia ali o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

(REUNI), cabendo aos Conselhos Universitários a aprovação e adesão institucional e 

de um Plano de Reestruturação e expansão (BARBIERO, 2013, p. 157-158). 

 

 

O intento do MEC foi afetado pela resistência estudantil e da classe docente. Neste 

sentido, as mudanças estruturais ficaram prejudicadas e isso resulta, segundo Barbiero, do 

debate gerado em todos os conselhos universitários do país no que tange ao que ele denomina 

de “gene da universidade nova, presente no REUNI” (idem). Essa última questão é a causa do 

emergir de planos de reestruturação pouco abertos às referidas inovações tendo como resultado, 

                                                 
29 países europeus com o intuito de unificar a Europa e fortalecê-la internacionalmente através de uma economia 

dinâmica cuja base é o conhecimento. O processo de Bolonha ganhou proporções mundiais e se estendeu aos 

países latino americanos e, com isso, as instituições de ensino superior latino-americanas entram “en la historia 

de los distintos procesos de transformación de la educación que se han generado a partir de los acuerdos de 

integración económica” (ABOITES, 2010, p. 27). 
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por sua vez, a ênfase, na maioria dos casos, em um foco hegemônico no que se refere à 

expansão.  

Essa realidade se expõe nos resultados apresentados pela ANDIFES no relatório 

publicado em 2010 no qual se evidencia o aumento da oferta de vagas, criação de cursos 

noturnos, ampliação de cursos, investimentos em infraestrutura e contratação de pessoal. 

Conforme descrito no relatório, tomando 2007 como ano de referência, “o incremento de novas 

vagas e cursos nas universidades federais participantes do Reuni (sic) em 2010, “[...], é de 

65.306 vagas, que representam um aumento de 49% e de 810 novos cursos” (ANDIFES, 2010). 

Há ainda o registro da “ampliação da oferta de vagas nos cursos noturnos, que foi de 79% e nas 

licenciaturas, que representou aproximadamente 34%” (Ibidem) de aumento. 

O relatório apresenta a evolução dos trinta cursos com maior oferta de vagas para 

2010 nas IFES, como se pode ver na tabela 08. Nela é possível verificar que quatro cursos 

obtiveram significativo aumento dentro do período. Esse aumento se expressa em maiores 

percentuais nos cursos de tecnólogos, 756,08%; serviço social, 116,19%; ciência da 

computação, 106,66%; nutrição, 102,34%. Porém, em termos numéricos, com exceção da 

engenharia que com 32.502 vagas correspondentes a 98,91%, com isso se destacando em ambas 

categorias, prevaleceram os cursos de letras, 19.348; matemática, 11.000; administração, 9.167. 

 

Tabela 08: Evolução dos cursos com maior oferta de vagas em 201042  

 

N. 

Ord. 

Curso 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

01 Engenharia 16.340 19.101 21.096 28.0296 32.502 98,91% 

02 Letras 12.184 13.439 14.434 18.883 19.348 58,80% 

03 Matemática 6.515 8.115 8.631 10.968 11.000 68,84% 

04 Administração 5.610 6.314 6.622 8.425 9.167 63,40 

05 Pedagogia 5.515 6.544 6.666 7.653 7.493 35,87% 

06 Biologia  4.480 5.276 5.582 6.841 7.177 60,20% 

07 Comunicação Social  5.093 5.399 5.571 6.662 6.916 35,79% 

08 Direito  5.284 5.503 5.685 6.359 6.702 26,84% 
09 Farmácia  4.074 4.478 4.963 5.819 6.385 56,73% 
10 Ciência da Computação  2.388 2.582 2.988 4.092 4.935 106,66% 
11 História 3.558 4.125 4.277 4.760 4.867 36,79% 
12 Ciências Contábeis  3.568 3.806 3.901 4.481 4.780 34,04% 
13 Física  3.225 3.556 3.676 4.594 4.734 46,79% 
14 Economia  3.758 4.073 4.130 4.524 4.709 25,31% 
15 Química  2.807 3.306 3.602 4.440 4.647 65,55% 
16 Educação Física  3.143 3.487 3.620 4.182 4.548 44,70% 

                                                 
42 Dados extraídos da Andifes (2010, p. 13). 
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17 Medicina  3.649 3.970 4.178 4.355 4.345 19,07% 
18 Enfermagem  2.978 3.318 3.595 4.306 4.237 42,28% 
19 Geografia  3.002 3.433 3.600 4.243 4.150 38,24% 
20 Artes  2.356 2.558 2.717 3.759 4.143 75,85% 
21 Agronomia  3.414 3.539 3.752 4.026 4.120 20,68% 
22 Sociologia  2.314 2.580 2.756 3.392 3.667 58,47% 
23 Tecnólogo  378 238 502 2.020 3.236 756,08% 
24 Serviço Social  1.421 1.896 2.086 2.701 3.072 116,19% 
25 Psicologia  1.864 2.300 2.445 2.792 3.065 64,43% 
26 Nutrição  1.370 1.798 1.743 2.524 2.772 102,34% 
27 Zootecnia  1.535 1.825 2.024 2.495 2.615 70,36% 
28 Veterinária  1.811 2.111 2.216 2.434 2.559 41,30% 
29 Filosofia  1.425 1.528 1.758 2.113 2.496 75,16% 
30 Arquitetura  1.630 1.749 1.831 2.146 2.462 51,04% 

Fonte: Andifes (2010, p.13) 

 

Para uma melhor ilustração, elegemos os cinco cursos com maior oferta de vagas, 

em termos percentuais, e os elencamos no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 01: Cinco cursos com maior percentual na oferta de vagas entre 2006-2010 

  

 

Fonte: Idem 

 

Os dados apresentados pela ANDIFES explicitam o posicionamento de otimismo 

da instituição quanto ao REUNI, no entanto, sobre esses cursos e sua oferta de vagas é preciso 

atentar que se trata de uma evolução percentual em si e que, por sua vez, não expressam que 

haja mais vagas para tecnólogos do que para engenheiros. Ora, se tomarmos os números 

comparativamente, em 2006, eram 16.340 vagas para engenheiros ao passo que para o curso de 

tecnólogo esse número era de 378. Mesmo este último chegando em 2010 com a oferta de 3.236 

vagas, a hegemonia da engenharia prevalece tendo em vista que neste ano foram 32.502 vagas. 
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Esta mesma perspectiva analítica se aplica aos demais quatro cursos em relação a engenharia 

que mesmo aparecendo em percentuais na quinta posição é o primeiro em termos numéricos. 

Podemos observar no gráfico 02, abaixo: 

 

Gráfico 02: Cinco cursos com maior número de vagas entre 2006 - 2010 

 

 

Fonte: Idem 

 

Ainda segundo o relatório da ANDIFES, no item reestruturação curricular, a 

instituição pontua que “das 53 universidades federais que aderiram ao Reuni, 45, ou seja, 85% 

delas responderam que estão realizando inovações acadêmicas” (ANDIFES, 2010, p. 18). São 

apresentadas as ações das várias instituições como a criação dos Bacharelados Interdisciplinares 

– BI na UFBA, o programa de mobilidade interna na UFAM, mudanças nos estatutos 

universitários de várias IFES, entre tantos outros pontos sobre os quais relatam as IFES, 

segundo a ANDIFES. 

As projeções para o REUNI seguiam em perspectiva até o ano de 2012. A 

estimativa até o referido ano era de 

 

                                         R$ 2,4 bilhões em investimentos, 93.319 novas vagas e 1.285 novos cursos de 

graduação. Destes, 696 são noturnos, 331 de licenciatura, 640 de mestrado e 428 de 

doutorado. O total de matrículas alcançará 1,1 milhão de alunos. Foram criados 25 

mil cargos e funções para ocupação escalonada nos quatro anos de implantação do 

programa” (ANDIFES, 2010, p. 08).  

 

 

É possível inferir, diante disso, que a posição da ANDIFES em relação ao REUNI 

é a de um objetivo alcançado, tendo em vista o percurso histórico da instituição que desde 1998, 

formalmente através do Protocolo para expansão do ensino superior, investiu forças através 

de propostas de expansão dessa esfera de ensino no Brasil. O episódio de 2003, segundo Panizzi 
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(2013), é o divisor de águas para a ANDIFES que, pela primeira vez, se reuniu pessoalmente 

com um Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e lhe entregou em mãos a nova 

proposta de expansão e modernização do ensino público federal. O presidente acolhe a proposta 

da ANDIFES e, em 2007, através de decreto, dá origem ao Programa de apoio ao Planos de 

Reestruturação das Universidades Federais -REUNI.  

A partir dos considerados bons resultados do programa neste primeiro relatório, um 

pano de fundo que emerge para a ANDIFES é a projeção do REUNI enquanto política 

permanente de expansão do ES, ou seja, uma política de Estado. Como assinala Panizzi (2013), 

para a ANDIFES, a educação é um bem público, o conhecimento, um patrimônio social e a 

educação superior, um componente estratégico de um projeto social de nação.   

 

3.6 - O ANDES SN e o REUNI 

 

No tópico anterior, buscamos uma aproximação dos posicionamentos da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES 

sobre o REUNI. A partir do que foi dito, é possível inferir que este programa está para aquela 

instituição enquanto um objetivo alcançado dentro de um projeto maior que é a expansão do 

ES público brasileiro. Se de um lado o REUNI está investido do protagonismo da ANDIFES 

enquanto ator social, de outro, enquanto parte de um processo de expansão, está também 

diretamente ligado a outro ator social que historicamente também é militante do ensino superior 

público do país, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – 

ANDES SN. 

Segundo afirma o ex-presidente da ANDIFES, Osvaldo Baptista Duarte Filho, o 

REUNI foi uma revolução imprevista para a instituição no processo de expansão. Em seus 

próprios termos: “nem no mais longínquo horizonte prevíamos a revolução que se iniciaria [...], 

com a criação em 2007, do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e expansão das 

Universidades Federais, o Reuni (sic)” (FILHO, 2013, p. 116). No entanto, para o ANDES SN, 

essa revolução não ocorreu como deveria, ou seja, através da participação democrática da 

comunidade acadêmica e do debate popular. 

O REUNI, juntamente com outros programas e iniciativas governamentais, é parte 

das diversas mudanças pelas quais a universidade brasileira vem passando ao longo dos anos e,  

na perspectiva do ANDES SN, desde o início da primeira década do atual século, além do 

aumento do ataque aos direitos conquistados pela classe trabalhadora,  



 

 

79 

 

 

                                         setores importantes da luta passaram a relativizar políticas e ações de governos 

favorecendo a adoção de medidas grosseiras contra a universidade pública: 

Reestruturação da Universidade, o Prouni, o Pronatec, o PNE do governo distante do 

PNE da Sociedade Brasileira, o Reuni, expansão quantitativa sem qualidade e 

condições necessárias para o ensino, a pesquisa e a extensão (ANDES SN, 2013, p. 9-

10). 

 

 

Essa citação acima expõe o posicionamento do ANDES SN a respeito do REUNI, 

bem como de outros programas de governo, além de apontar criticamente para segmentos que 

relativizaram suas posições43. A postura do sindicato é bem definida e outro indício latente 

disso é o acontecimento do 28º congresso do ANDES SN, em 2009, evento no qual se evidencia 

o distanciamento da instituição em relação a toda perspectiva que esteja vinculada às metas e 

intenções dos organismos internacionais, ou feitos que por ventura fortaleçam as ações do 

modelo neoliberal e do modo de produção capitalista. 

 Assim, uma das deliberações do congresso no eixo que aborda a educação é  

 
                                         combater a ofensiva capitalista contra os trabalhadores do mundo, encabeçada por 

entidades como FMI, Banco Mundial e OMC e inspirada pelo Consenso de 

Washington, o Fórum de Davos e outras convenções e fóruns de interesse do capital, 

intensificando as lutas contra o pagamento da dívida externa e os tratados de livre 

comércio que operam medidas econômicas e sociais responsáveis pela exploração dos 

trabalhadores e a promoção da miséria em larga escala em todo o mundo e 

fortalecendo os fóruns e as redes mundiais que se contrapõem ao processo de 

hegemonização do capital (ANDES SN, 2009, p. 04). 

 

 

Diante disso, considerando a trajetória que marca o surgimento do REUNI e seus 

matizes internacionais como o processo de Bolonha, as influências do Banco Mundial e da 

UNESCO, fica exposto que o Programa não se alinha aos propósitos do ANDES SN tendo em 

vista a forma como fora implantado. Isto se torna perceptível ao se observar a linguagem 

presente nas diretrizes do 28º Congresso do ANDES a respeito do REUNI. Há no uso da 

linguagem textual a constante presença de verbos como ‘denunciar’, ‘lutar’, ‘combater’, 

‘acompanhar’, ‘alertar’, entre outros, que remetem à ideia de um estado de tensão e riscos, no 

                                                 
43 Embora não seja feita menção direta a Andifes, desde 1997, quando essa instituição contraria, não só o ANDES 

SN, mas também outras entidades ao apresentar, no congresso, texto contendo elementos para aprovação 

constitucional parcial da Lei Orgânica das Universidades, cuja a proposta de lei fora aprovada no conselho pleno 

da Andifes em 1996, que se nota um distanciamento nas perspectivas de luta das entidades. José Ivonildo, ex-

presidente da Andifes, reconhece o episódio como “uma posição histórica – embora contrária às posições das 

entidades representativas dos docentes, dos estudantes e dos técnicos – de participar do debate no congresso 

nacional, apresentando propostas que constitucionalizavam parte de nossa Lei Orgânica das Universidades” 

(RÊGO, 2013, p.53). 
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caso, vividos pela universidade brasileira. Uma ilustração disso é a diretriz de Nº 87 na qual se 

pontua a seguinte ação: 

 

                                      denunciar à comunidade universitária e à sociedade em geral o REUNI como a mais 

profunda ação do Governo Federal, na atual conjuntura, para implementar a 

contrarreforma universitária nas IFES. O REUNI resultará na precarização do trabalho 

docente e no rebaixamento da qualidade da formação universitária (ANDES SN, 

2009, p. 12). 

 

 

Como ressaltam Tonegutti e Martinez, no primeiro artigo do decreto de criação do 

REUNI, há uma institucionalização da precarização do trabalho docente que direciona à 

geração de “sobrecarga de trabalho e a ausência de condições objetivas para garantir a qualidade 

do ensino” (TONEGUTTI e MARTINEZ, 2008, p. 65). Esse primeiro artigo, referido pelos 

autores, versa sobre o melhor aproveitamento tanto das ‘estruturas físicas’ das universidades, 

bem como dos ‘recursos humanos existentes’ e isso implica diretamente, para o corpo docente 

das IFES, na realização de mais trabalho; haja vista as metas de diplomação em 90% e da 

relação professor aluno de 1/18. Para esses autores, tais metas se contradizem e são 

inexequíveis, pois, o aumento no percentual de diplomação requer mais trabalho docente no 

acompanhamento dos alunos, o que implica “uma relação menor de alunos por professor” 

(idem).  

Essas metas, mencionadas, resultam também numa precarização das atividades 

acadêmicas na medida em que fragiliza a relação entre ensino, pesquisa e extensão, pois, o 

tempo dos docentes se dá mais fragmentado. Do ponto de vista institucional, essa situação 

coloca em cheque a legitimidade e a credibilidade das universidades no cenário nacional, tendo 

em vista que o objetivo traçado, 90% de diplomação, é uma meta que “não é atingida nem pelos 

países das OCDE, que gira, atualmente, em torno de 70%” (TONEGUTTI e MARTINEZ, 2008, 

p. 66). Isso somado ao aumento da relação aluno/professor nas proporções indicadas no REUNI, 

tornam, na perspectiva dos autores, tais objetivos inexequíveis. 

O ANDES SN emerge, pois, com uma postura de vigilância e atenção ao processo 

de implantação do REUNI. Nesta direção, dentre as recomendações advindas do 28º Congresso, 

destacam-se: 

 a criação em todas as IFES de um ‘observatório do REUNI’;  

 a exigência frente às reitorias de cópia do acordo de metas REUNI firmado em cada 

instituição; 
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 chamar a atenção da comunidade acadêmica sobre as características da Bolsa CAPES-

REUNI (Portaria MEC nº 582 de 14/5/08), que impõe “a obrigatoriedade de o aluno 

bolsista realizar atividades didáticas de graduação, chegando, em alguns casos, a 14 

horas semanais de trabalho” (ANDES SN, 2008, p. 41); 

 participação ativa nas reuniões dos conselhos superiores intervindo na implantação do 

REUNI em questões como a criação de novos cursos, abertura de vagas, alterações na 

estrutura curricular e na criação de cursos de bacharelado que abranjam grandes áreas; 

 acompanhar as execuções orçamentárias do REUNI; 

 o acompanhamento de tudo que envolva risco e precarização ao trabalho docente; 

 denunciar o REUNI como integrante da tentativa de enquadrar a educação superior 

pública brasileira aos moldes propostos pelo Banco Mundial, “compondo, no Brasil, a 

transformação da educação escolar em community no bojo do processo de Bolonha” 

(ANDES SN, 2008, p. 42). 

São, ao todo, 21 (vinte e uma) recomendações e acima enumeramos apenas algumas 

delas de forma abreviada. No entanto, dentre as presentes nas resoluções do 28º Congresso, a 

que melhor demarca e resume a posição do Sindicato Nacional é de Nº 49, qual seja, “lutar pela 

revogação do Decreto nº 6.096/07, denunciando que o aumento significativo de matrículas dar-

se-á por meio da precarização e sobrecarga do trabalho docente, bem como do rebaixamento da 

qualidade da educação superior pública” (ANDES SN, 2009, p. 44). 

Os dados advindos da realidade corroboram, em grande medida, com os 

posicionamentos do ANDES SN como os apresentados por Gregório (2011), sobre a 

Universidade Federal Fluminense. Segundo o autor, de 1995 até 2010, ocorreu um aumento 

indiscriminado no número de vagas na UFF, chegando a casa dos 137,5% e, ainda, uma ampla 

expansão dos cursos de graduação, 95,56%, no mesmo período mencionado. Ainda sobre a 

UFF, o autor relata que foram firmadas, dentro da expansão, REUNI e UAB, 517 vagas 

docentes. No entanto, tais vagas foram distribuídas em sua maioria entre os polos da 

universidade, ficando a sede prejudicada. O autor pontua que das 517, “323 foram para as 

unidades do interior” (GREGÓRIO, 2011, p. 232), isso expressa uma desproporção muito 

elevada em relação ao número de vagas ofertadas aos discentes e aos docentes ocasionando 

inequivocamente a precarização do trabalho docente. 

Outro aspecto crítico do REUNI são obras inacabadas nas IFES em todo país. 

Lisboa (2013) cita o caso do Polo Universitário de Rio das Ostras, também pertencente à UFF. 
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Segundo a autora, o Polo fora criado no ano de 2004 a partir de uma parceria entre o município 

e a universidade e, entre 2006 e 2007, ganhou impulso com a expansão, porém, deparou-se com 

diversos problemas a partir de 2010, ano em que os recursos provenientes do REUNI acabaram. 

A questão posta pela autora é que ao término dos recursos do programa faltavam muitas obras 

de infraestrutura a serem concluídas e com isso os cursos oferecidos pela instituição 

continuaram a ser ofertados, mas, “em espaços absolutamente inadequados” (LISBOA, 2013, 

p. 10). 

 A autora relata ainda que o Polo, constituído por dois departamentos, compostos 

por seis cursos de graduação, é sediado numa escola de ensino médio e, diante do quadro, a 

saída foi a aquisição de contêineres sendo esses utilizados para as demandas de salas de aula, 

professores, e ainda o almoxarifado. Tal situação apresenta um custo elevado para o campus, 

pois, “o valor do aluguel mensal de cada módulo escolar é de R$ 2.500,00. Como são usados 

22 contêineres, a universidade gasta, por mês, R$ 55 mil para funcionar” (Idem). Essa solução 

encontrada para suprir a deficiência de infraestrutura acarretou problemas de diversas naturezas 

para toda comunidade acadêmica, tais como o adoecimento de professores, a baixa na qualidade 

do processo pedagógico, apenas para citar alguns.  

Sobre o REUNI, é possível inferir, tomando como base o seu decreto de criação, 

que se trata de uma espécie de contrato nos moldes neoliberais, pois, sua constituição em ato se 

dá por meio do livre pacto de metas assumido entre as universidades e o Estado. A diretoria do 

ANDES SN publicou uma nota em 200944, na qual realiza uma análise do acordo de metas de 

cinco IFES, são elas as universidades: do Rio Grande, Rio Grande do Norte, Juiz de Fora, 

Pelotas, Fluminense, Paraná. Para o ANDES SN, o início do ano de 2009 já trazia em seu bojo 

as consequências dos acordos de metas entre as universidades e o governo como: 

 

                                         estudantes aprovados em vestibulares, mas que não cabem nas salas de aula 

disponíveis; turmas superlotadas por falta de professor das respectivas disciplinas; 

postergação da efetivação, mesmo que os concursos para contratação de docentes e 

técnicos estejam decididos ou, mesmo, já tenham sido realizados; falta de infra-

estrutura (sic), como laboratórios, bibliotecas, restaurante universitários etc. E, isto, 

no meio das notícias catastróficas sobre a atual crise mundial do capital, que 

prenunciam possibilidades pouco animadoras (ANDES SN, 2009, s/p). 

 

                                                 
44 A proposta do ANDES SN com esta nota é “construir possibilidades de intervenção junto à comunidade 

universitária” com vistas a evitar o rebaixamento da qualidade da educação superior nas IFES. Trata-se, também, 

de um chamamento à comunidade para avaliar as metas traçadas entre os governos e as IFES. 
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Uma postura crítica do ANDES SN, mas, condizente com a realidade. Implodida 

em 2008, a crise econômica norte-americana cedo ou tarde atingiria a todos os países, direta ou 

indiretamente. Harvey (2011), ao pontuar sobre as crises do capitalismo, chama a atenção para 

o fato de que estas não são em si, resolvidas, mas, deslocadas de um ponto a outro. Na 

perspectiva do autor, o que ocorre na crise de 2008 é que ela se inicia no mercado imobiliário 

dos Estados Unidos e sofre um duplo movimento, ou seja, é deslocada tanto geograficamente, 

dos EUA para a Europa, como de um setor para outro, do mercado imobiliário para o financeiro. 

Desse modo, a crise se metamorfoseia atingindo a todos na conjuntura de mundo global.  

Essa concepção do ANDES SN quanto à aligeirada implantação do REUNI, sem o 

debate anteriormente necessário com as categorias envolvidas nas IFES e o impacto latente 

desse acontecimento, são o suficiente para a compreensão de que “é a hora para a comunidade 

universitária apoderar-se das reais dimensões da problemática que está enfrentando” (ANDES 

SN, 2009, s/p). Neste sentido, o caminho proposto pelo Sindicato Nacional foi analisar 

criticamente os dados existentes nos acordos de metas. Assim é apresentado na nota do ANDES 

SN uma tabela na qual são apresentadas as projeções da expansão de matrículas de 2009 

relacionadas a 2008 e a projeção, dentro dos cinco anos, que é o tempo de vigência dos acordos. 

 

Tabela 09: Acordo do REUNI: expansão pactuada 

 

IFES Vagas 

2009/2008 

Docentes 

2009/2008 

Matrículas 

2012/2007 

Docentes 

2012/2007 

Rio Grande 35% 7,7% 78% 31% 

R.G. do Norte 42% 5,5% 63% 22% 

Juiz de Fora 14% 6,0% 71% 29% 

Pelotas 18% 8,4% 82% 48% 

Fluminense 66% 9,0% 101% 27% 

Paraná 23% 9,4% 33% 15% 
Fonte: Andes SN (2009) 

 

Essa primeira tabela nos apresenta números que possibilitam identificar a proporção 

da relação professor/aluno tanto nos dois anos iniciais, como nas proporções previstas dentro 

do tempo de vigência do programa. Desse modo, tomemos como exemplo o caso da UFF, que 

nos serve de ilustração ao caso anteriormente citado a partir das observações de Lisboa (2013) 

sobre o campus de Rio das Ostras e os dados trazidos a partir de Gregório (2011). Enquanto 

entre 2008 e 2009 a expansão das vagas foi de 66% com projeção de 101% ao término do ciclo 
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de cinco anos, a dos docentes fora efetivamente de apenas 9% nos dois primeiros anos com 

projeção de 27% ao fechamento do mesmo ciclo.  

De maneira geral, os dados apontam para o fato da menor expansão dos docentes 

nas metas das universidades, algo que não causa espanto quando se tem em mente que o REUNI 

pleiteia uma relação professor/aluno de 1/18. Porém, neste ano de 2009, o ANDES SN já 

sinalizava a preocupação com o lento ritmo de ocupação das vagas docentes nas IFES e, ainda, 

o temor de que a situação poderia caminhar para um rumo ainda mais complexo se os impactos 

da crise do capital em andamento naquele período se fizessem “sentir de forma mais marcante, 

diminuindo as contratações docentes e as possibilidades de investimento em infra-estrutura (sic) 

(ANDES SN, 2009, s/p) ”. 

Uma outra tabela trazida nesta mesma nota destaca em números a ampliação das 

vagas ingressantes e a diplomação. São comparados os dados de 2007 com as projeções das 

IFES para 2012. É preciso lembrar que a meta é ampliar em 90% a diplomação. 

 

Tabela 10: REUNI - Expansão prevista no acordo 

 

IFES Vagas 2007 Vagas 2012 Dipl. 2007 Dipl. 2012 

Rio Grande 1.342 2.466 853 1.734 

R. G. do Norte 4.183 7.112 2.679 5.145 

Juiz de Fora 2.140 3.790 1.899 2.282 

Pelotas 2.621 4.941 1.117 3.691 

Fluminense 4.818 9.958 2.730 4.354 

Paraná 4.219 5.727 2.074 4.150 
Fonte: Idem 

 

Nessa Tabela 10, é possível visualizar o crescimento expressivo de vagas e de 

diplomados, aspecto salientado pelo ANDES SN. As metas traçadas pelos reitores das IFES 

são, na concepção do ANDES SN (2009, s/p), “incompatíveis com a qualidade da educação 

superior”. Diante dos números, apresentados nesta tabela, fica evidente que as metas, uma vez 

relacionadas entre a quantidade de ingressantes e diplomados, indicam, na concepção do 

ANDES SN, para a “imposição de uma maior eficiência” na conclusão dos cursos e, ainda, no 

aligeiramento de alguns deles.  

Nos rumos da crítica do ANDES SN, Lima (2008, p. 75) pontua que “a adesão das 

universidades ao REUNI implica diretamente dois níveis de precarização: a da formação 

profissional e a do trabalho docente”. Segundo a autora, várias são as questões que ocasionam 
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a precarização da formação, como o atendimento a um grande número de alunos por turma, a 

aprovação automática cuja finalidade é a elevação da taxa de conclusão e os cursos de curta 

duração desvinculados da pesquisa e apenas com foco voltado ao mercado. Sobre a precarização 

do trabalho docente, Lima destaca o fato das contratações provisórias, sem vínculo de dedicação 

exclusiva, serem resultado do aumento das turmas discentes, dos cursos, aumento da relação 

professor/aluno e das limitações orçamentárias. Tais questões que levam à conclusão de que  

 

                                         na aparência, o Programa REUNI fortalece a universidade pública, especialmente as 

universidades federais, viabilizando a ampliação do acesso à educação superior. Em 

sua essência, o REUNI cria as condições objetivas para a precarização do trabalho 

docente, tanto dos substitutos, como dos professores em regime integral e dedicação 

exclusiva, a desqualificação da formação profissional, por meio do aligeiramento e da 

certificação e larga escala e, por fim, a realização de um completo reordenamento das 

funções da universidade públicas (sic), pela transformação das universidades federais 

em centros universitários, na medida em que privilegia a massificação do ensino nos 

cursos de graduação (LIMA, 2008, p. 75).  

 

 

O REUNI expressa-se, portanto, dialeticamente ao fazer emergir suas contradições 

no ambiente em que se propõe ser meio positivo de transformação, qual seja, a universidade. 

Neste sentido, o ANDES SN, enquanto ator social coletivo, por meio de suas ações, aparece 

como peça chave na vigilância e na mobilização da classe docente no que tange à luta política, 

em defesa, ao mesmo tempo da educação superior de qualidade e da classe docente. Uma de 

suas recomendações é o combate às intervenções de organismos internacionais como o Banco 

Mundial, e, diante dos apontamentos ora realizados como a recomendação de revogação do 

decreto 6.096/2007, está dada a posição do ANDES SN sobre o REUNI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As inquietações iniciais desta pesquisa sobre a relação do neoliberalismo com a 

expansão do ensino superior no Brasil foi sem dúvida o alavancar para a construção desta 

dissertação. Portanto, um primeiro aspecto que chegamos, à guisa de considerações finais, é 

que a questão em si não é compreender o processo de expansão, mas a política de educação 

superior, pois, é através dela que encontramos não a relação, mas a materialização formal do 

neoliberalismo. Neste sentido, a contribuição teórica de Hayek (2010), na qual foram 

identificados os princípios que fundamentam o neoliberalismo: a defesa da propriedade privada, 

flexibilização, da liberdade tanto nas esferas individuais quanto do mercado – livre 

concorrência, e, por fim, o Estado enquanto legitimador dessa estrutura, foi marco importante 

para a compreensão teórica do fenômeno. 

 É preciso pontuar a respeito do neoliberalismo, que o tratamos como fenômeno 

dada a compreensão de seu surgimento como um fato histórico. Neste sentido, o neoliberalismo 

aparece ao mundo como uma ideologia a partir do Consenso de Washington, como ressaltam 

os autores que ora utilizamos, Harvey (2008), Gentili (1998), Batista (1994). Através da teoria 

de Gentili, foi possível identificar como o neoliberalismo se assenta nas políticas de educação 

da América Latina, através do discurso da existência de uma crise na educação. Nesse discurso 

se apontam o Estado, na pessoa dos gestores educacionais, como os culpados, o projeto 

neoliberal como solução e os agentes do BM como os capazes de conduzir as mudanças. Cada 

país estava livre para caminhar rumo ao desenvolvimento e à “modernidade”, bastava seguir as 

prescrições apresentadas pelo BM. 

O Brasil entrou tardiamente nessa seara da “modernização”. Foi no primeiro 

governo de FHC, em 1995, através do Ministro Educação, Paulo Renato Costa Souza, ex-

dirigente do BM, que o documento do BM do ano de 1994 chega à política de educação 

brasileira. Através desse documento e suas diretrizes, iniciou-se a construção das políticas 

reformistas a partir da LDBEN Nº 9354/1996 que, como se viu, possibilitou a expansão do 

ensino superior privado e legitimou o lucro na prestação dos serviços de educação superior, 

conforme Sampaio (2000).  

Apontou-se também que, atrelado ao incentivo à iniciativa privada e o direcionado 

papel de “facilitador”, atribuído ao Estado no que se refere à condução da Educação Superior, 

estava, mais uma vez, em cena o BM com o novo documento de 1997, que tratava sobre a 
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reforma do Estado. Esse documento reforçou aquela posição atribuída ao Estado, enquanto 

parceiro e facilitador de uma realidade propícia aos negócios privados, o legitimador da 

estrutura/modelo neoliberal. Foi nesta conjuntura que se construíram as diversas legislações 

para o ensino superior chegando ao PNE – (2001-2010). Como se verifica ao longo do texto, as 

metas do PNE surgem influenciadas pelos organismos internacionais como ampliação da 

relação professor/aluno, aumento de 90% de titulação, a elevação de 30% dos jovens entre 18 

e 24 anos às universidades. 

Deste contexto, emergiu a expansão do ensino superior, nos moldes neoliberais, de 

forma que as políticas educacionais são, em grande proporção, a transcrição das metas do BM. 

Dito de outro modo, seria possível inferir que se trata de políticas educacionais do BM, não 

voltadas especificamente aos interesses do país, mas do mercado, algo já afirmado por Leher 

(1998). Neste sentido, políticas que dão margem à livre concorrência entre as instituições 

privadas e, consequentemente, destas em relação às instituições públicas de ensino superior.  

O REUNI, por se tratar de um livre acordo de metas entre as IFES e o Governo, nas 

quais estas são as responsáveis pela gestão dos recursos, acaba estabelecendo um modelo 

empresarial de gestão. Ou seja, já que sua lógica é a de que a expansão se dê mediante o maior 

aproveitamento possível dos recursos humanos existentes, como vimos em Gregório (2011), a 

pauta é a relação custo/benefício, produzir mais com a mesma estrutura, menor custo possível, 

dentro de um prazo estabelecido45.  

Assim, a elevação da relação professor/aluno de 1/18 aparece como o indicador de 

mais trabalho, para se utilizar de uma terminologia de Dal Rosso (2008). Ainda sobre o fator 

acordo de metas – “livremente aderido”, já que a escassez de recursos torna qualquer alternativa 

financeira atrativa para os reitores, que uma vez à frente das IFES precisam lhes dar movimento 

– é possível afirmar que o REUNI estabelece, entre tais instituições públicas, uma lógica de 

concorrência, pois, diante do cumprimento ou não das metas, as instituições são avaliadas no 

programa. 

Neste contexto, se inserem a ANDIFES e o ANDES SN. A partir da análise sobre 

a constituição de ambos nesse processo de expansão e constituição das políticas educacionais 

voltadas ao ensino superior, explicitam-se posições antitéticas. Os projetos, de ambas, para 

educação superior, são diferentes. Neste caso, sobre o REUNI, ANDES SN e ANDIFES 

                                                 
45 Não é possível negar que houve aberturas de novos concursos e investimentos em infraestrutura, embora, nem 

sempre bem-sucedidos, como pontuado no, Cap. 3, a partir de Lisboa (2013) no caso da UFF em Rio das Ostras 

RJ, para citar um exemplo. 
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assumem posições contrárias. Para o ANDES SN (2009), o REUNI é um programa que, da 

forma como fora implantado, precariza as condições de trabalho dos docentes, na medida em 

que os concursos públicos realizados são insuficientes para o atendimento da demanda. Haja 

vista, a meta de aumento da relação professor/aluno, para a qual cabe pontuar, vem 

progressivamente sendo aumentada desde 1994, conforme os interesses do BM. 

O REUNI, na perspectiva do Sindicato -  ao trazer em seu bojo questões como a 

flexibilização dos currículos e as reestruturações acadêmicas e, ainda, as construções de novas 

instalações físicas - apontava para riscos, diante da escassez de recursos que poderia se instaurar 

com os reflexos da crise de 2008, fato que vem se confirmando, a partir dos estudos de autores 

como Lisboa (2013) e Gregório (2011). As metas do REUNI deveriam ser cumpridas até 2011, 

porém, neste mesmo ano, a ANDIFES enviou à presidenta Dilma, o ofício de Nº 50, no qual se 

pedia a revisão das metas do programa, o que poderia ser um sinal de que as análises do ANDES 

SN não se deram tão equivocadas. 

A ANDIFES aparece como protagonista na luta pela expansão do ensino público 

desde a década de 1990. O REUNI resulta de uma reivindicação da instituição, conforme ficou 

evidenciado ao longo do texto, a partir das falas dos ex-presidentes. É uma constante a defesa 

do REUNI e da expansão do ensino superior, o que não quer dizer que não haja divergências 

entre uma gestão e outra, no que se refere ao modo como esse processo deva, ou devesse ser 

conduzido.  

A história que, com base nos documentos da ANDIFES, o REUNI é uma conquista 

da instituição junto ao governo federal – haja vista o aludido episódio de 2003, no qual foi feita 

a entrega, pela ANDIFES, ao Presidente Lula, do projeto que viria a se tornar o REUNI – é 

fruto de uma luta e construção coletivas dos reitores. Ainda assim, cabe pontuar que, embora o 

discurso e a clara defesa do ensino público, gratuito e de qualidade, a ANDIFES, em certa 

medida, desde sua proposta inicial de expansão, com o protocolo de 1998, acaba aderindo ao 

modelo neoliberal de educação. Isto, no ponto em que algumas de suas propostas ou seus 

resultados – como é o caso do REUNI – se vinculam aos interesses dos organismos 

internacionais materializados em metas estabelecidas nas políticas de governo ou de Estado. 

 O REUNI trouxe pontos positivos para o ensino superior, segundo ANDIFES 

(2010), como a ampliação de vagas, oferta de cursos, novas construções de campi, etc. No 

entanto, a implantação do programa, a partir da perspectiva do ANDES SN (2003), (2013), é 

de que, desde seu início, o REUNI feriu a participação popular democrática, pois, excluiu do 

debate a comunidade acadêmica, incluindo-se nesta, os trabalhadores das IFES. O REUNI e 
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todo processo de expansão, como configurado, precariza e intensifica o trabalho docente, 

através da ampliação de funções dentro das universidades, como é o exemplo da criação de 

contratos temporários de trabalho docente. 

Em suma, o REUNI e a expansão do ensino superior – na medida em que 

expressam, através da política de educação e suas legislações a materialização formal do 

neoliberalismo – inauguram o surgimento de um novo ethos para os docentes do ensino público 

superior, nossa tese, para aprofundamento num estudo futuro.  
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