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Resumo 
 
O texto analisa a expansão e financiamento da educação 
superior brasileira a luz da reforma do Estado e do ajuste fiscal 
ocorrido a partir da crise dos anos 80, período que o 
neoliberalismo se instala no cenário nacional reconfigurando o 
papel do Estado e direcionando as politicas públicas de forma a 
atender a lógica das organizações internacionais. Assim, 
buscamos discutir de que forma a educação superior foi 
afetada nas últimas décadas pelas novas demandas da 
economia global, enfocando principalmente nas instituições 
estaduais de ensino superior e seu atual desafio: expandir 
matricula mas sem ampliação de recursos financeiros para 
esse fim.  
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ABSTRACT 
 
    The text analyzes the expansion 
and financing of Brazilian higher education , the light of 
government reform and fiscal adjustment occurred after the 
crisis of the 80s , a period that neoliberalism is installed on the 
national scene reconfiguring the role of the state and directing 
public policies accordingly to meet the logic of international 
organizations. Thus, we discuss how higher education has 
been affected in recent decades by the new demands of the 
global economy , focusing mainly in state institutions of higher 
education and its current challenge : to expand enrollment , but 
without expansion of the funding for this purpose. 
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                  I. INTRODUÇÃO 

 

 

A expansão da educação superior brasileira das últimas décadas tem orientado 

as ações governamentais, e, consequentemente, tem sido foco de discussões, 

principalmente pelo discurso pregado de democratização de seu acesso, dada a sempre 

crescente demanda de jovens que aspiram por esse nível. Para atendimento de uma 

parcela dessa demanda, os últimos governantes vêm adotando, prioritariamente, programas 

de ampliação de matriculas em instituições públicas, parcerias público-privada, adoção de 

novas modalidades de ensino, e diversificação das fontes de financiamentos. 

Tais ações estão relacionadas e influenciadas por um contexto político-

econômico internacional, orientadas por organismos multilaterais que defendem a 

interrelação entre educação e desenvolvimento/crescimento econômico, partindo de um 

sistema educacional que promova a inclusão da sociedade brasileira frente às mudanças do 

cenário global. Nessa direção, alguns elementos são indispensáveis, pois para haver 

desenvolvimento econômico requerer-se-á progresso tecnológico e qualificação de mão de 

obra, adequados para esse contexto. A educação superior, portanto, assume papel 

estratégico, na medida em que está diretamente relacionada às transformações econômicas 

da sociedade. 

Entretanto, é preciso refletir sobre os elementos chaves que efetiva a ação 

expansionista da educação superior, que são as formas de financiamento adotadas, 

principalmente os de orientação pública, haja vista que a própria educação superior é 

considerada um bem público e direito de todos, logo, necessita ser pensada por nossos 

governantes e sua viabilidade é essencial para as instituições de educação superiores (IES) 

públicas.   

Nessa direção, este trabalho objetiva, essencialmente, analisar e discutir a atual 

politica de expansão da educação superior após as mudanças do papel do Estado iniciadas 

na década de 1990, e os delineamentos do financiamento para as universidades estaduais 

brasileiras, que apresentam mais dificuldades de manutenção dessa lógica em face dos 

parcos recursos estaduais (prioritariamente) recebidos do governo estadual. Para tanto, 

realizamos levantamento bibliográfico para compor a discussão teórica da temática, bem 

como utilizamos a abordagem quanti-qualitativa, estabelecendo analises a partir dos dados 

do Censo da Educação Superior.  

O trabalho está dividido da seguinte maneira. Inicialmente contextualizamos as 

mudanças no aparelho do Estado iniciadas na década de 1990 e suas implicações para a 

educação superior, em seguida discutimos a politica de expansão da educação superior nas 

universidades estaduais e como vem se configurando o financiamento dessa expansão. Nas 



 
 
 

                  
considerações finais fazemos algumas reflexões acerca dos desafios enfrentados pelas 

universidades estaduais no contexto da atual sociabilidade capitalista. 

 

 

II. A Reforma do Aparelho do Estado e suas implicações na Educação de 

ensino superior. 

 

 

Para Anderson (1995) o cenário mundial dos anos 1980 é marcado por diversas 

mudanças no campo políticos, econômicos e social. Tais mudanças têm inicio nos países 

centrais. Na Europa, por exemplo, pode-se destacar no pós-guerra a quebra das doutrinas 

do que chamamos de Estado de bem estar social, que foi o momento que o capitalismo, a 

fim de garantir os seus lucros, passou a adotar políticas assistenciais para os trabalhadores, 

objetivando a afirmação do ideário corrente e evitando a desordem e indignação social. 

(ANDERSON, 1995; LESSA, 2013) 

No Brasil, há a crise do modelo de produção de importações no ano de 1970, 

trazendo para o seio do país o aumento das desigualdades, altas taxas de juros, então o 

cenário torna-se propicio para a incorporação do ideário neoliberal que já veiculava nos 

países centro do capitalismo, como forma de reorganizar a economia, mas para tanto, o 

Brasil seria submetido à uma nova logica de funcionamento, à uma Reforma no seu 

Aparelho de Estado. 

 

É nessa direção que convergem as principais reformas econômicas brasileiras na 

passagem da década de 1980 para 1990. Inúmeras medidas, leis, portarias, 

concretizaram a entrada do país neste circuito de valorização financeira. 

Desregulamentação financeira, securitização da divida externa, privatizações, 

reformas nas previdências privadas e públicas foram algumas das medidas 

adotadas pelos governos para tornar o Brasil atrativo do ponto de vista econômico e 

jurídico aos investimentos estrangeiros. (KATO, 2013, p.17). 

 

Então, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, é publicado o 

Plano Diretor da Reforma do Estado, esse manifesto político estabelece mudanças na 

política e na economia brasileira, e revela suas principais diretrizes norteadoras, quais 

sejam: privatização, a terceirização e a publicização CHAVES, 2010; KATO, 2013). De 

acordo com Dourado (2002): 

 



 
 
 

                  No caso brasileiro, demarcado historicamente por um Estado patrimonial as arenas 

tradicionais do poder político sofrem alguns ajustes na direção da mercantilização 

das condições societais, agravando ainda mais o horizonte das conquistas sociais, 

ao transformar direitos em bens, subjugando o seu usufruto ao poder de compra do 

usuário, mercantilizando as lutas em prol da cidadania pelo culto ás leis do mercado. 

Esse mote político e econômico, no caso brasileiro, implicou na última década uma 

maior concentração de riquezas, incremento da corrupção, privatização da esfera 

pública e, consequentemente, o alargamento das injustiças sociais e a diversificação 

e intensificação dos processos de exclusão social. ( p.236). 

 

Logo, a Reforma do Estado trouxe severas mudanças nos âmbitos econômicos e 

sociais, pois a partir de então o Estado passou a aderir ressignificações para o seu 

funcionamento e também ações impostas pelas organizações internacionais, como o Banco 

Mundial e o FMI, buscando auferir a crise do Estado. Dourado (2002) apresenta um estudo 

sobre o documento La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiência (1995), 

documento este que expõe as recomendações do Banco Mundial para a educação superior. 

Essa reforma, em acordo com as recomendações do Banco Mundial para os países 

da América Latina, fundamenta-se na lógica do mercado, na qualidade e na 

eficiência do sistema (produtividade e qualidade total), na avaliação quantitativa para 

concessão de recursos orçamentários, com controle finalístico, no empresariamento 

do ensino superior público, por meio da captação de recursos no setor privado. Ou 

seja, o mercado passa a assumir a centralidade, na reforma republicana neoliberal. 

(CHAVES, 2010, p.485). 

Para a educação superior pública, a Reforma do Estado trouxe sérias 

implicações, à medida que possibilitou a inserção de um terceiro setor, o público não estatal, 

onde reside toda a lógica de transformações no setor financeiro das universidades. Neste 

contexto se insere as grandes privatizações do setor estatal, a parceria entre o público e o 

privado, e a nova racionalidade das universidades brasileiras, um serviço público não 

exclusivo do Estado, com funcionamento mercadológico e competitivo. 

 Assim, as IES públicas vem paulatinamente se moldando sob a lógica da 

dinâmica neoliberal, e consequentemente reduzindo e/ou perdendo sua autonomia, sendo 

qualificadas como organizações sociais assim denominadas pelo Plano Diretor da Reforma 

do Estado e as diretrizes do Banco Mundial, com caráter gerencialista, que buscam atender 

as demandas do mercado, e satisfaze-lo. (CHAVES, 2008).  

Na contrapartida, as IES privadas vem se ampliando tanto em número de 

estabelecimentos quanto em matriculas, esta última tem representando pouco mais de 75% 

da oferta em todo país, além de serem fortalecidas por políticas do governo federal que 

garantem seus elevados lucros, como o PROUNI – Programa Universidade para Todos e o 

FIES – Financiamento Estudantil, que injetam recursos públicos diretos e indiretos nessas 



 
 
 

                  
instituições, em detrimento do fortalecimento das IES públicas, que historicamente sofrem 

com poucos recursos públicos para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

 

III. O financiamento das universidades estaduais brasileiras e algumas 

considerações sobre o caso do Estado do Pará. 

 

 

O horizonte da educação superior que se delineou, principalmente de 1990 para 

os dias atuas, é marcado pela fragilidade do financiamento público, o qual é orientado por 

indicadores ou metas de produtividade e concebido a partir da ideia de proteção do setor 

educacional, mediante vinculação orçamentária, e mais recentemente, destinação de 

vinculação a setores estratégicos, aonde a educação básica vem assumindo centralidade 

dos recursos públicos (PROTTI, LUQUE, CRUZ, 2012).  

Na contrapartida, as formas de financiamento que as IES públicas dispõem 

estão baseadas essencialmente nas transferências de recursos advindos do Tesouro 

Nacional (no caso das instituições federais de educação superior - IFES) e repasses 

estaduais e municipais dos impostos arrecadados (para as instituições estaduais e 

municipais de ensino superior – IEES, IMES).  

As reformas neoliberais materializadas nas reformulações do papel do Estado 

brasileiro e sua crescente desresponsabilização com a educação, vêm permitindo a 

ascensão da diversificação de fontes de financiamento como o autofinanciamento, seja 

mediante cobrança de mensalidades e taxas em cursos lato sensu, como em contratos 

estabelecidos com a iniciativa privada para desenvolvimento de pesquisa cientifica, ou 

outros serviços prestados. 

O cenário que identificamos atualmente demonstra duas formas de mecanismos 

de financiamento: aquele destinado pelos órgãos públicos, referenciado constitucionalmente 

e reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Le nº 9.394/96) e pelas 

constituições estaduais de cada unidade federativa, as quais vinculam para a educação 18% 

dos recursos da União e 25% dos recursos dos estados e municípios; ou, a partir de 

captação de fontes de financiamento, orientado pelas premissas de mercado, com a venda 

de serviços no interior das IES públicas. 

De acordo com Carvalho (2014), alguns poucos estados vinculam mais de 25% 

dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, como demonstra o 

mapa abaixo: 



 
 
 

                  Mapa 1 – Vinculação de impostos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 

por Estado da Federação 

Fonte: Constituições Estaduais brasileiras. In: CARVALHO, 2014. 

Verificamos que a grande maioria dos estados brasileiros vinculam 25% dos 

recursos para MDE (17 estados e o distrito federal), ou seja, o mínimo estabelecido pela 

CF/1988. Os estados do Acre, Paraná, São Paulo e Piauí são os estados que vinculam 30% 

dos impostos para MDE. Já o Amapá destina 28% dos recursos de impostos e Goiás 

28,25%. O Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os estados que mais 

destinam impostos, com 35%.  

Na aparência dos fatos, parece que esses estados que destinam mais de 25% 

dos recursos de impostos apresentam um percentual maior de recursos para a educação 

superior, entretanto, sabemos que o principal desafio enfrentado pelas universidades 

públicas brasileiras é expandir seu número de matriculas, sem haver expansão suficiente de 

recursos públicos que garantam a qualidade e manutenção destas.  

No caso das IEES, esse desafio torna-se mais árduo, dado a pouca participação 

federal (que se dá principalmente para financiar ações e programas determinados pelo MEC 

ou que esteja relacionado com ações da politica educacional nacional) e os parcos recursos 

transferidos pelos estados, somado ainda a orientação internacional dos organismos 

multilaterais de destinação à educação básica, onde os governantes estaduais destinam 

20% dos recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização da Educação 

Básica - FUNDEB. Na tabela 1, encontramos a evolução das matriculas em universidades 

estaduais, haja vista que estas instituições também estão inseridas na lógica da politica de 

expansão vigente. 



 
 
 

                  Tabela 1 – Evolução de Matrículas da Educação Superior, em Universidades 

Estaduais, no Brasil, Região Norte e Pará, de 1995 a 2013. 

ANO BRASIL NORTE PARÁ 
% 

Norte/Pará 

1995 201.974 5.931 3.168 53,4 

1996 204.819 6.384 3.108 48,7 

1997 226.149 7.581 3.852 50,8 

1998 239.908 8.466 3.960 46,8 

1999 302.380 12.536 4.043 32,2 

2000 332.104 12.714 4.635 36,4 

2001 357.015 14.382 5.215 36,3 

2002 415.569 35.994 7.571 21 

2003 442.706 34.304 7.628 22,3 

2004 471.661 38.171 8.950 23,4 

2005 477.349 32.533 9.047 27,8 

2006 481.756 37.378 10.345 27,7 

2007 482.814 43.603 11.081 25,4 

2008 490.235 42.735 12.544 29,3 

2009 480.145 31.928 8.205 25,7 

2010 524.698 39.349 12.440 31,6 

2011 619.354  89.164
3
 15.081 16,9 

2012 625.283  73.927  10.089  13,6 

2013 735.722 67.855 16.141 23,8 
     Fonte: INEP/Sinopses Estatísticas da Educação Superior 1995 a 2011. 

Verifica-se que houve um significativo aumento nas matrículas na educação 

superior, fenômeno não exclusivo nas IEES, mas em todas as IES públicas e privadas se for 

observado nos Censos da Educação Superior. Vale mencionar que a partir de 2002 o 

número de matriculas obteve um salto de crescimento em IEES no Brasil e na Região Norte. 

No tocante ao Pará, observa-se que também aumentou e quintuplicou-se entre 1995 e 2013, 

entretanto, sua participação em matriculas na região vem reduzindo, haja vista que havia 

representado 50% das matriculas. Apesar de numericamente ter aumentado 

significativamente, entretanto, vem reduzindo, em termos percentuais, o número de 

matriculas em relação a região Norte. 

O aumento vertiginoso das matriculas no ensino superior precisa ser entendido 

enquanto face das ações governamentais da última década e teve como marco as 

orientações materializadas no Plano Nacional de Educação 2001-2010, o qual estabelecia a 

expansão desse nível de ensino e definia diversas metas e estratégias para seu alcance. O 

resultado já podia ser evidenciado a partir de 2002 (Tabela 1), entretanto, a principal 

preocupação é quanto às condições objetivas para garantir o aumento dessas matriculas, 
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haja vista que não foram criadas novas IES públicas na mesma proporção do crescimento 

das matriculas4. 

Em âmbito nacional, a subvinculação de percentual específico para a educação 

superior pública é bastante variante. De acordo com Carvalho (2014), das 27 unidades 

federativas, apenas nove subvinculam um percentual mínimo para a educação superior, são 

os estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os percentuais variam entre 0,5% a 5% das receitas 

de impostos. 

A ausência de uma vinculação definida para o financiamento das IEES na sua 

grande maioria tem suscitado ampla discussão no país, principalmente no espaço dos 

movimentos docentes, os quais vêm imprimindo esforços mediante debates em seminários 

e mobilização conjunta de associações5, para que se efetivem recursos específicos que 

garantam a manutenção destas. A busca por mudanças no cenário das IEES culminou na 

recente criação da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Estaduais e 

Municipais6, visando ampliar e aprimorar as legislações referentes ao tema. 

É importante destacar que as universidades estaduais paulistas contam hoje 

com a destinação de 9,57%7 dos recursos arrecadados pelo Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, conquista essa efetivada desde 1995. O regime de 

vinculação orçamentária dessas IEES possibilitou a autonomia para gerir seus recursos sem 

necessitar ser dependente de orçamento do governo estadual, como acontece com a 

grande maioria das universidades estaduais.  

Ao aproximarmos tal realidade com o estado do Pará, identifica-se apenas uma 

universidade estadual, a Universidade do Estado do Pará – UEPA, criada em 1993, e se 

constitui enquanto autarquia de regime especial e está estruturada em multicampi presente 

em 15 municípios do estado (UEPA, 2014), e segundo dados do Censo da Educação 
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estaduais), na região Norte haviam 02 universidades estaduais.  Já em 2011 existiam 284 IES 
públicas e 110 eram estaduais, na Região Norte haviam 5 universidades estaduais (INEP, 
1995;2011). 
5
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40 associações docentes do país para discussões acerca do financiamento das instituições estaduais 
e municipais de educação superior (ADUSP, 2013). 
6
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do Senado e da Câmara dos Deputados Federais, e conta com o apoio da Associação dos Reitores 
de Universidades Estaduais e Municipais – ABRUEM. 
7
 Em 1989 as universidades estaduais: USP - Universidade de São Paulo. UNICAMP – Universidade 

Estadual de Campinas e UNESP – Universidade Estadual Paulista contavam com 8,4% da 
arrecadação do ICMS, em 1992 passou para 9% e a partir de 1995, 9,57%. Por essa razão, as 
universidades estaduais paulistas tornaram-se referencia em vinculação orçamentaria para as IEES. 



 
 
 

                  
Superior (INEP, 2011) é a terceira universidade estadual da Região Norte em número de 

matricula (de um total de 5), e  representa 25% das matriculas em IES públicas do Pará8.  

Apesar de ser a única universidade estadual do Pará, ainda assim, a mesma 

enfrenta sérios problemas para manter sua estrutura e funcionamento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. A solução mais utilizada para manter suas ações é a 

contenção dos gastos, materializada na redução de consumo de energia, pagamento de 

hora-extra aos professores, redução em 20% do valor originário dos contratos de aquisição, 

redução dos serviços de reprografia, redução do quantitativo de funcionários de vigilância e 

limpeza, entre tantas outras medidas de contingenciamento, como destacado em 

reportagem veiculada pelo Portal ORM (2009) e também na Portaria/UEPA n° 491/11, de 23 

de fevereiro de 2011, que visou atender ao Decreto nº 05 de 19/01/2011, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Pará nº 31.837. As ações de contenção dos gastos é uma 

recomendação do governo estadual, que de acordo com o então Pró-reitor de Gestão e 

Planejamento da UEPA,  

Do primeiro para o segundo quadrimestre deste ano fizemos um contingenciamento 

e a recomendação expressa do governo é a redução de gastos por conta da queda 

da arrecadação do estado. Hoje (em 2009), 98% de recursos são do Tesouro do 

Estado. A Uepa tem uma capacidade de captar verbas muito baixa, em torno de 2% 

(PORTAL ORM, 2009). 

Tais ações de redução de despesas se tornaram recorrentes na UEPA e 

comumente são reveladas no jornal local de Belém, e vem contribuindo diretamente para a 

precarização das atividades desenvolvidas nessa universidade. Tal fato se agrava se 

considerarmos as pressões vinculadas pelo projeto neoliberal de sociabilidade, as quais 

visam adequar os órgãos públicos aos critérios de eficácia, eficiência, qualidade e 

produtividade, haja vista que divergem desses critérios se não há as condições necessárias 

para efetivá-los. O cenário que se evidencia para as universidades públicas é de crise 

institucional, que de acordo com Santos (2010, p. 15-16): 

[...] A crise institucional era e é, desde há pelo menos dois séculos, o elo mais fraco 

da universidade pública porque a autonomia cientifica e pedagógica da universidade 

assenta na dependência financeira do Estado. Enquanto a universidade e os seus 

serviços foram um inequívoco bem público que competia ao Estado assegurar, esta 

dependência não foi problemática, à semelhança do que se passa, por exemplo, 

com o sistema judicial, em que a independência dos tribunas não é beliscada pelo 

fato de serem financiados pelo Estado. No entanto, ao contrário, do que se passou 

com a justiça, decidiu reduzir o seu compromisso político com as universidades e 

com a educação em geral, convertendo esta num bem que, sendo público, não tem 
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 Os 75% das matriculas estão distribuídas entre a Universidade Federal do Pará - UFPA 

(majoritariamente), Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA e a Universidade Federal do 
Oeste do Pará – UFOPA. 



 
 
 

                  de ser exclusivamente assegurado pelo Estado, a universidade pública entrou 

automaticamente em crise institucional. Se esta existia antes, aprofundou-se. Pode-

se dizer que nos últimos trinta anos a crise institucional da universidade na grande 

maioria dos países foi provocada ou induzida pela perda da prioridade do bem 

público universitário nas políticas públicas e pela consequente secagem financeira e 

descapitalização das universidades públicas. 

Portanto, a importância do financiamento por parte dos entes federados é 

indispensável para as universidades públicas, principalmente para as IEES e IMES. A 

ausência de regulação e regularidade na destinação de recursos públicos para essas 

instituições só aprofunda a crise institucional em que se encontram, agravada pela 

dependência de recursos dos governos estaduais em face da priorização da educação 

básica, colocando as IEES e IMES em estado de emergência.  

 

 

IV.  CONCLUSÃO 

 

 

Diante dos expostos, percebemos que a Reforma no Aparelho do Estado foi a 

grande motivadora das transformações sociais, politicas e econômicas no Brasil. Essa 

reforma fez eclodir um novo cenário no país, visto que as bases neoliberais as quais era 

fundamentada ocasionaram mudanças que vinham a reorganizar as estruturas antes 

firmadas no Estado brasileiro.   

Nesse contexto, a educação passa a atender os interesses neoliberais 

recomendados por organismos internacionais de grande influencia, como FMI e Banco 

Mundial, e com isso todos os níveis educacionais são afetados, inclusive o nível superior, 

que passa a ser visto como mercadoria, e assume um papel cada vez mais enraizado às 

recomendações destes organismos internacionais, e estes acarretam diretamente na perda 

da identidade da educação superior, principalmente, da Universidade, trazendo perdas 

irreparáveis para a história da educação no Brasil. 

No que toca ao financiamento das universidades estaduais pós reforma do 

estado, depreende-se que essas instituições são também afetadas por estas mudanças 

estabelecidas neste recorte temporal, haja vista que os recursos para seu sustento são 

advindos prioritariamente pelo governo estadual e municipal, e por suas parcerias com 

empresas privadas. 



 
 
 

                  
O cenário apresentado até aqui demonstra a fragilidade na captação de recursos 

para manutenção das IEES, que se agrava com a falta de destinação legalmente 

estabelecida na maioria das instituições estaduais de ensino superior. Somado a isso, 

sabemos da orientação internacional de priorização das ações governamentais para o 

ensino fundamental, que no caso dos governos estaduais, representa uma grande parcela 

dos recursos destinados para o FUNDEB. Nessa direção, o ensino superior estadual fica 

secundarizado e a resultante é a contenção de despesas para manutenção das atividades 

básicas das IEES. 

Aliado a isso, é possível perceber que as IEES vem sofrendo com a ausência de 

uma concepção que destaque a importância da educação superior dada pelos governos 

estaduais principalmente, e também pelo governo federal, este último essencialmente ao 

não fortalecer e apoiar a vinculação constitucional dos recursos em âmbito estadual ou 

mesmo complementar com recursos da União. A falta de concepção e importância das 

universidades estaduais é reforçada inclusive pela persistente crise institucional em que se 

encontram, mesmo estando alinhadas as orientações neoliberais, evidenciada 

fundamentalmente pela diversificação das fontes de financiamento.  

Para a UEPA, a adoção de práticas mercantis como a cobrança de taxas e 

mensalidades em cursos de pós-graduação lato sensu, convênios com empresas, entre 

outros serviços destinados para a captação de receitas próprias, mesmo assim não 

puderam/podem dar conta de garantir o financiamento das atividades fins que uma 

universidade multicampi necessita, e como consequência, o sucateamento dessa instituição 

social é inevitável e inegável.  

A estratégia propalada da lógica neoliberal é de expandir a educação superior 

via universidades estaduais sob o advento economicista, com a contenção de despesas, 

mas estimular a maior abertura para parcerias público-privadas, captação de receitas 

próprias, bem como qualquer estratégia que fortaleça a lógica mercantil no interior das 

universidades públicas estaduais, que permita o mínimo de utilização do produto interno 

bruto - PIB estadual. 

Portanto, é necessário romper com a lógica de priorização da educação básica e 

que emerja uma concepção de educação superior com vistas a dar continuidade ao 

processo de formação emancipadora aos sujeitos, para além de um nível básico de 

educação. É indispensável pensar na educação em todos os seus níveis, com destinação de 

recursos públicos exclusivos para a educação pública. 

 

 

V. REFERÊNCIAS  



 
 
 

                  
 
ADUSP. Associação dos Docentes da USP. Disponível em: 
http://www.adusp.org.br/index.php/defesa-da-universidade/1618-o-setor-das-iees-imes-se-
reune. Acesso em: 23 jul 2013. 
 
CARVALHO, Cristina H. Mapeamento do Financiamento à educação superior estadual 
no Brasil: da vinculação de recursos e da evolução dos gastos com pessoal, custeio e 
investimento. In: Anais do XXII Seminário Nacional Universitas/Br. 2014. Disponível em 
http://universitas.ce.ufrn.br/ANAIS_DO_XXII_SEMINARIO_NACIONAL_UNIVERSITAS.pdf. 
Acesso em: 12 jun 2014. 
 
CARVALHO, Renata R.S. Universidade Estadual de Goiás: Histórico, Realidade e 
Desafios. 2013 – Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Goiás. 

CHAVES, Vera Lúcia Jacob ; MEDEIROS, Luciene Miranda ; LIMA, Rosângela Novaes . 
Reforma da educação superior brasileira - de Fernando Henrique Cardoso à Luiz 
Inácio Lula da Silva: políticas de expansão, diversificação e privatização da educação 
superior brasileira. In: Mariluce Bittar; João Ferreira de Oliveira; Marília Morosini. (Org.). 
Educação Superior no Brasil - 10 anos pós LDB. 1ed.Brasília: INEP, 2008, v. 2, p. 329-348. 

CHAVES, Vera Lúcia Jacob. Expansão da privatização/mercantilização do ensino 
superior brasileiro: a formação dos Oligopólios. Educação & Sociedade (Impresso), v. 
31, p. 481-500, 2010. 
 
DOURADO, L.F. A reforma do estado e as políticas para a educação superior no Brasil 
nos anos 90. Campinas. Vol.23. n.80. 2002; p. 234-252. 

INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Superior. Disponível em: www.inep.gov.br. 
Acesso em: 24 jul 2013. 
 
KATO, Fabíola Bouth Grello. A nova politica de financiamento de pesquisas: Reforma 
no Estado e no novo papel do CNPq. São Carlos/SP. UFScar. 2013. 

LESSA, Sergio. Capital e o Estado de Bem Estar-Social: o caráter de classe das políticas 
públicas. 1a. ed. São Paulo: Instituto Lukács, 2013. v. 1000. 246p  
 
MAGALHÃES, Luciana. O financiamento da Universidade Estadual de Goiás: o 
Programa Bolsa Universitária e o custo aluno. 2009 – Dissertação (Mestrado em Educação) 
– Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás. 

PERRY, Anderson. Balanço do Neoliberalismo. In SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) 
Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro   ( Paz e 
Terra, 1995, p. 9-23.). 
 
PORTAL ORM. Corte de verba atinge a UEPA - Universidade opera no limite. A queda na 
arrecadação estadual influencia nos recursos destinados à educação. 2009. Disponível em: 
http://www.orm.com.br/plantao/imprimir.asp?id_noticia=444415. Aceso em: 25 jul 2013. 
 
PROTTI, Alberto Teixeira; LUQUE, Carlos Antônio; CRUZ, Hélio Nogueira da. Desafios do 
financiamento das universidades estaduais paulistas. Revista Gual, Florianópolis, v. 5, 
n. 4, p.2-20, 07 dez. 2012. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza. A Universidade no Século XXI: para uma reforma 
democrática e emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez. 2010. 
 

http://www.adusp.org.br/index.php/defesa-da-universidade/1618-o-setor-das-iees-imes-se-reune
http://www.adusp.org.br/index.php/defesa-da-universidade/1618-o-setor-das-iees-imes-se-reune
http://universitas.ce.ufrn.br/ANAIS_DO_XXII_SEMINARIO_NACIONAL_UNIVERSITAS.pdf
http://www.inep.gov.br/
http://www.orm.com.br/plantao/imprimir.asp?id_noticia=444415


 
 
 

                  SOUSA JUNIOR, L. Financiamento das universidades estaduais: o caso da 
Universidade estadual da Paraíba. In: 25ª reunião anual da ANPEd, 2002, Caxambu. 
Educação: manifestos, lutas e utopias. Rio de Janeiro: Anped, 2002. v. 1. 

UEPA. Portaria nº 491/11, de 23 de fevereiro de 2011. Medidas de Contingenciamento e 
Controle de gastos na UEPA. Disponível em: 
http://www.ioe.pa.gov.br/diarios/2011/02/28.02.caderno.04.pdf. Acesso em: 20 jul 2013. 
 
UEPA. Conheça a UEPA. Disponível em: 
http://www.uepa.br/portal/institucional/conheca_uepa2.php. Acesso em 10 07 2014. 

http://www.ioe.pa.gov.br/diarios/2011/02/28.02.caderno.04.pdf
http://www.uepa.br/portal/institucional/conheca_uepa2.php

