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Resumo: Tendo em vista que o ordenamento neoliberal acomete 
influências mais amplas do que simplesmente a redução da 
intervenção estatal na economia, mas que está consubstanciado 
numa mudança cultural que coloca o mercado como principal 
provedor/regulador de políticas sociais, este trabalho objetiva 
problematizar o papel das universidades frente às novas 
conformações legislativas efetuadas no processo de reforma 
universitária. Embora não haja pretensão de promover uma análise 
comparativa entre as políticas efetivadas na era FHC com as do 
governo Lula, a abrangência temporal do trabalho abarca desde as 
políticas iniciadas nos anos 90 até as principais políticas realizadas 
atualmente. 
Palavras-chave: Reforma universitária, universidade, neoliberalismo. 
 
Abstract: As the neoliberal order affects influences broader than 
simply the reduction of state intervention in the economy, but that is 
embodied in a cultural change that puts the market as the main 
provider/regulator of social policies, this work aims to discuss the role 
of universities in front of the new legislative conformations made in the 
process of university reform. Although there is no intention to promote 
a comparative analysis between the policies performed in the 
government FHC and those of the government Lula, the temporal 
scope of this work covers from the policies initiated in the 90´s to the 
main policies implemented today. 
Key words: University reform, university, neoliberalism. 
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O estudo aqui apresentado intenta problematizar as representações sobre o papel 

das universidades frente às novas conformações legislativas efetuadas no atual processo de 

reforma da política universitária brasileira. Através de um breve panorama da educação 

superior no Brasil, a partir da década de 1990, pretendemos aferir os desafios herdados pela 

atual gestão presidencial para com o setor universitário, situando as mudanças operadas 

neste âmbito para além do enfoque pontual das reestruturações legislativas, ou seja, dentro 

de um projeto político definido assumido pelo governo Lula. 

A análise pretendida depende de uma recuperação histórica da implantação do 

neoliberalismo – doutrina sustentadora da nova fase do desenvolvimento capitalista exigente 

de um planeta globalizado econômica, política e culturalmente com submissão declarada 

dos países periféricos aos países centrais – no continente latino-americano e de seus 

impactos devastadores para as políticas sociais, entre as quais, destacamos a política de 

educação.   

Após as crises dos anos 1970 nos países centrais, o neoliberalismo surge como o 

grande ideário salvacionista capaz de retomar o equilíbrio das taxas de acumulação em 

decadência a partir do enfraquecido do Estado de Bem-estar social. Os defensores dessa 

ideologia acusavam a intervenção estatal como o centro daninho de todo ‘desordenamento’ 

da funcionalidade da economia; e, por sua vez, imputavam à dinâmica de mercado a 

posição de mediador potencial das relações econômicas, cujos desdobramentos 

desencadeariam virtudes sociais. Para isso, torna-se necessário um tipo de Estado que 

participe o quanto menos não apenas nas transações econômicas, mas também se 

presume que as políticas sociais se enquadrem na dinâmica empresarial, transmutando-as 

assim para o setor de serviços. 

Estas idéias tiveram seus impulsos iniciais nos países europeus e nos Estados 

Unidos, mas é na década de 90 que diversos autores tratarão do neoliberalismo na América 

Latina e não por acaso, haja vista o reconhecimento dos primeiros frutos de implantação 

destas medidas propulsoras do livre mercado, a saber: desmontagem dos serviços públicos 

combinada com privatização, refluxo do movimento sindical, crescimento massivo das taxas 

de desemprego e a ampliação da desigualdade social.  

As primeiras implementações neoliberais latino-americanas foram efetuadas no Chile 

durante a ditadura de Pinochet. O caso chileno foi uma experiência pioneira na 

transformação das funções do Estado, antes mesmo dos casos mais clássicos como a 

inglês (no período de Margareth Thatcher em 1979) e o norte americano (com Ronald 



 

Reagan em 1980). O projeto mais estruturado de implementação do neoliberalismo nos 

países da América Latina teve sua grande guinada a partir de 1989, após o Consenso de 

Washington. Em linhas gerais, a conferência propunha uma listagem de recomendações2 

aos países periféricos visando dar novos ares à política estatal de modo a auxiliá-los no 

combate às suas crises, bem como iniciar um processo de crescimento econômico e social.  

 No Brasil, o pontapé inicial foi no Governo Collor mediante as promessas de 

transformar o Brasil em um país de primeiro mundo, porém o projeto de diminuição do 

Estado ficou mais encorpado no primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique 

Cardoso. Uma das primeiras ações foi o projeto de Reforma do Estado (através do extinto 

Ministério da Administração e da Reforma do Estado), seguido das privatizações das 

empresas estatais e de uma brutal mudança nas políticas sociais. 

No caso da Educação, antes mesmo de pôr em vigor a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96 de 1996), o conjunto de leis, decretos, 

medidas provisórias, portarias e resoluções emitido pelo governo FHC já sinalizava os 

rumos destinados à educação superior. Shiroma (2004) aponta que, na época, uma das 

prioridades do Ministério da Educação era garantir as premissas definidas pela presidência 

para com as universidades a partir de três eixos objetivos: a avaliação, a autonomia e a 

melhoria do ensino. Estes três eixos eram tidos como condições primárias para o campo 

universitário, pois eles tinham como missão precípua associar à lógica de funcionamento 

das universidades – principalmente das públicas – aos valores de eficácia e produtividades. 

 
A melhoria da qualidade de ensino seria assegurada por meio de alterações 
na gestão administrativa e na capacidade de recursos humanos a ela 
adequados, e também pela renovação de equipamentos; a avaliação 
sinalizava um fortalecimento da função avaliadora do Estado, até então 
basicamente voltada ao credenciamento. Finalmente, a autonomia, “liberdade 
com responsabilidade”, deveria propiciar a eficácia gerencial e um maior nível 
de responsabilidade social do sistema (Shiroma, 2004, p. 94).  

 
 

 Neste caso, o direcionamento estipulado pelo governo ao (re)definir os parâmetros 

sobre o funcionamento das universidades coloca em evidência muito mais do que 

simplesmente a ineficácia e inoperância das universidades. O que está em jogo é também o 

deslocamento da forma participativa do Estado em relação às universidades. Vinculam-se 

os problemas das universidades às questões administrativas e gerenciais, deixando de lado 
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formas alternativas de definir e categorizar os espaços públicos e políticos, obscurecendo, 

desta forma, o avanço de formulações e realizações de políticas espelhadas em projetos 

antagônicos ao ideário societário que consubstanciaram as ações governamentais. 

Assuntos como justiça e responsabilidade social perdem espaços na agenda pública; em 

seu lugar ganham visibilidade noções como ‘eficiência’, ‘eficácia’, ‘produtividade’. A 

redefinição do caráter público destas instituições acaba por se redefinir em face às 

determinantes da globalização econômica e da nova fase do sistema produtivo. Resultado 

disso tudo é que a própria noção de qualidade – tão defendida pelos agentes 

governamentais – subvincula-se totalmente aos ditames do sistema produtivo, tanto no que 

diz respeito às projeções de desenvolvimento econômico quanto no trato estabelecido ao 

desenvolvimento social. 

Segundo Chauí (1999) a qualidade medida pela produtividade, no projeto sócio-

econômico dos governos FHC, foi na realidade orientada por três critérios: “[1] quanto uma 

universidade produz, [2] em quanto tempo produz e [3] o custo de que produz” (p. 216). Os 

indicadores de produtividade das universidades – elementos que definiriam seus contratos 

de gestão – são definidos pela quantidade, pelo tempo e pelo custo. Não se coloca em 

discussão aquilo que se produz, como é produzido ou para que e para quem se produz. 

Opera-se de fato um duvidoso critério de produtividade que instaura efetivamente uma 

lógica empresarial no interior das universidades públicas. 

 Todo esse processo de redefinição do espaço público no setor universitário foi 

acompanhado de perto por um forte mecanismo de cortes orçamentários destinados às 

políticas sociais. Isso atingiu principalmente as instituições federais de ensino superior, pois 

além de assistir o gradual desenvolvimento de precarização do setor, teve seu crescimento 

institucional praticamente estagnado. Uma dinâmica cruel foi desenhada para as 

universidades públicas, na medida em que o mesmo descaso do poder público – sobretudo 

com a falta de investimento financeiro e de recursos humanos –, que reprimiu a amplitude 

de ação das universidades, foi utilizado como justificativa para acelerar as privatizações. 

 Vale lembrar que processo de privatização deste setor se deu prioritariamente por 

duas vias. A primeira pelo incentivo do governo à expansão do setor privado, inclusive 

utilizando verbas públicas – vide a criação do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES). A segunda pela flexibilização na malha legislativa, que impulsionou 

um amplo esquema de liberalização de serviços no interior das universidades públicas. 

No primeiro caso os dados do Censo da Educação Superior denunciam um 

panorama desafiador. Chegamos a um determinado patamar que apenas 11,1% das 



 

instituições de ensino superior estão na qualificação de instituição pública. Na mesma 

publicação consta que, no último ano de mandato de FHC, em 2002, 63,5% dos cursos de 

graduação estavam situados em instituições privadas, comportando 70% do total de 

matrículas ativas. Somando este quadro com a não-criação de qualquer universidade 

federal, ou mesmo federalização de instituições de ensino superior, no segundo mandato, o 

governo FHC deixa um quadro desafiador para seu sucessor presidencial em relação ao 

setor universitário, principalmente no setor público.  

Outro desdobramento desta política é o aspecto de classe que pouco foi combatido. 

Nas universidades públicas, mesmo com todo processo de precarização em seu 

financiamento, a elitização ainda é um aspecto muito forte. Cunha (1999) alerta que uma 

intensa conseqüência disto foi a incapacidade das universidades públicas em acompanhar o 

crescimento da demanda de estudantes. Em pouco tempo, o número de concluintes do 

ensino médio aumentou exponencialmente, não sendo correspondido pelo setor público da 

educação superior. Em contrapartida, a nova LDB estabeleceu condições favoráveis ao 

crescimento do setor privado3. A resultante deste processo foi que o ensino público 

demonstrou um altíssimo grau de seletividade, devido a pouca oferta de matrículas, abrindo 

paralelamente à expansão do ensino privado de baixa qualidade. 

No que diz respeito à liberalização de serviços, além do crescimento desenfreado 

dos cursos de extensão e pós-graduação pagos, no contexto universitário, a ação de maior 

impacto ocorre com a multiplicação das fundações internas de direito privado. A justificativa 

governamental para seu funcionamento é de facilitar a captação de recursos externos, 

visando facilitar e agilizar procedimentos de pesquisa e extensão. Contudo, as fundações 

rapidamente perderam suas funções principais. Elas foram expandidas para todo tipo de 

transação econômica, de procedimentos administrativos e de burla da legislação vigente, 

consolidando um forte esquema de privatização (PINHEIRO, 2004). 

Todo rearranjo conjuntural na educação superior desenvolvido nos governos FHC 

deixa claro, pelo menos, dois elementos. O afastamento do Estado em assumir as 

demandas e necessidades do setor público; por outro lado, delegou ao setor privado a 

responsabilidade de ocupar o espaço descoberto pelo poder governamental. A privatização 

de determinados setores – educação, saúde, previdência etc. – tem suas particularidades, 
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autonomia semelhante às universidades, sem a exigência da correlação entre ensino, pesquisa e extensão, os 
centros universitários foram propícios mecanismos de privatização do ensino superior. Em amplitude nacional, 
chegamos ao ano de 2004 com apenas 3 Centros Universitários públicos; por outro lado 78 deles são de origem 
privada.  



 

que são requeridas pelas próprias características de cada setor. Não podemos encará-las 

da mesma forma como ocorreu com as empresas públicas – a exemplo das empresas de 

telecomunicações e as do primeiro setor – que foram leiloadas para a iniciativa privada. 

Mas, se seguirmos o princípio de totalidade, veremos que não há nada de contraditório na 

lógica governamental. Foi promovida, o quanto possível, a lógica empresarial no interior das 

instituições públicas, na qual a dinâmica de mercado assume a posição de força motriz para 

o seu desenvolvimento e aferimento da qualidade.  

Até que ponto essa lógica de mercado está inserida nas diretrizes da reforma 

universitária do governo Lula? Quais as projeções governamentais para com o setor 

universitário em relação ao desenvolvimento econômico e social do país? Será que estamos 

vivendo certa continuação das políticas promovidas no governo anterior ou a referida 

reforma aponta outros horizontes sociais? Nas palavras do ex-ministro da educação, Tarso 

Genro, “o governo do Presidente Lula, no Brasil, está se propondo fazer a primeira reforma 

fora do esquema ultraliberal adotado por uma série de outras reformas feitas nos anos 90” 

(Brasil/INEP, 2005, p. 10). Mas temos que questionar em que medida essas palavras são 

compromissos fidedignos com a população brasileira ou se são apenas impulsos 

ideológicos, ou seja, uma espécie de cortina de fumaça que ofusca a visão daqueles menos 

atentos sobre o conjunto de medidas realizadas ao longo do primeiro mandato de governo. 

Quatro pontualidades são colocadas como princípios no processo de elaboração da 

reforma: (1) autonomia, (2) financiamento, (3) avaliação e (4) ampliação do acesso. Todos 

eles estão associados entre si e devem ser vistos como partes integrantes das ações do 

governo federal atinentes à educação superior. Mas, em termos concretos, o marco inicial 

da Reforma Universitária foi instituído com a criação do Grupo de Trabalho Interministerial 

(GTI), em 20 de outubro de 2003, cujo encargo era analisar a situação da educação superior 

e traçar planos de ação visando à reestruturação, desenvolvimento e democratização das 

IFES (Mancebo (org.), 2006, p. 42). O GTI comenta que a década de 1990 foi marcada pela 

desarticulação do setor público brasileiro. A crise fiscal do Estado influenciou negativamente 

no quadro geral das universidades atingindo diretamente sobre seus recursos humanos, de 

manutenção e de investimento. Não apenas o setor público foi alvo das análises do GTI; 

apontamentos também foram feitos em relação às instituições privadas. Argumentou-se que 

o crescimento recorde das instituições privadas de ensino superior não teve o 

acompanhamento devido das agências governamentais, pois se encontram sob altos riscos 

frente à inadimplência generalizada do alunado e das constantes desconfianças em relação 

à validade de seus diplomas.  



 

Porém, por mais que o governo reconheça o processo de privatização desenvolvido 

nos anos 1990, será que está havendo correspondência na reversão deste quadro? Em 

relação à privatização interna às instituições públicas, mediante a liberalização de serviços, 

algumas implementações colocam em dúvidas uma afirmativa para esta questão. Pelo 

contrário, algumas evidências apontam para o aprofundamento desta política. A criação da 

Lei de Parceria Público Privado (PPP) e da Lei de Inovação Tecnológica (LIT) são exemplos 

disso. Alguns autores4 comentam que a influência dessas leis não se resume apenas aos 

mecanismos de arrecadação financeira destinada às pesquisas científicas e ao 

desenvolvimento tecnológico; elas acabam por implementar uma lógica essencialmente 

empresarial no interior das atividades das instituições universitárias públicas. O conjunto 

desses projetos subordina às universidades ao campo empresarial, uma vez que são as 

empresas, consoantes a seus interesses, quem determinam o que será pesquisado ou 

desenvolvido em termos de serviços e produtos. Em suma, é a iniciativa privada que induz 

os rumos da inovação, cabendo à universidade servir às querelas do setor privado, inclusive 

com apoio direto do governo (Leher, 2004). Além do mais, essas normas colocam em 

dúvidas até sua validade constitucional, visto os princípios de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. A LIT prevê que o pesquisador – no caso das universidades, 

os pesquisadores são os próprios professores universitários – pode se ausentar de seu 

ofício de origem para se dedicar exclusivamente aos projetos em desenvolvimento. O 

governo argumenta que essas políticas são intrínsecas a um projeto de desenvolvimento 

nacional, porém não se pode esquecer que todo aparato (conhecimento, tecnologia, produto 

etc.) derivado de investimento público constuti o patrimônio público; por isso, deve ser 

revertido em benefício de toda a sociedade. Subordiná-la à acumulação privada é um forte 

sinal de que as metas do atual governo para com a educação superior podem não estar tão 

díspares em relação ao governo anterior como se pretende evidenciar. 

Outro mecanismo de confluência entre o público e o privado na política de 

reestruturação da educação superior vem acontecendo com as projeções de ampliação da 

oferta de ensino superior. O Projeto de Universidade Para Todos (ProUni) foi uma das 

primeiras implementações neste sentido. Seu objetivo é contribuir para a ampliação do 

ensino superior, através de bolsas de estudos (25 a 50% do custo total), àqueles que têm 

dificuldades de acesso por vias regulares. As universidades privadas aderentes ao 

programa recebem determinadas isenções de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL). 
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O governo argumenta que sua missão principal não é apenas ampliar a educação superior, 

mas associá-la a um programa de justiça social. Ao ProUni associou-se o FIES visando 

garantir a permanência dos estudantes das camadas populares nas IES. Contudo, a soma 

dessas políticas também tem um desfecho muito ‘interessante’ aos empresários da 

educação superior. Sua taxa de lucratividade passa a ser garantida não apenas mediante a 

necessidade de ampliação do número de estudantes em sua rede, mas também pelo 

significativo alívio fiscal garantidos pela aderência a tais programas.   

Há de se reconhecer que o atual governo detectou os principais problemas da 

educação superior brasileira e tomou iniciativa através da Reforma para abordá-los. 

Todavia, no aspecto da privatização desta modalidade de ensino, temos fortes indícios de 

uma continuidade da política iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso, 

principalmente no setor de desenvolvimento tecnológico, conferindo novas atribuições às 

universidades públicas no setor produtivo e instaurando nelas uma feição empresarial 

mediante progressiva desresponsabilização do Estado em relação a estas atividades. Pode-

se verificar também o incentivo governamental para a expansão do setor privado com 

investimento direto de verbas públicas, deflagrando, desta forma, a educação como serviço 

prestado e não como direito universal. 
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