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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a influência do crescimento econômico 

sobre a formulação e consecução das políticas públicas para o ensino superior durante os 

governos petistas, a se saber, no período 2003-2015. A pesquisa caracteriza-se como 

exploratória e discursiva e a estratégia utilizada foi a revisão bibliográfica. Os dados foram 

coletados através de pesquisas em periódicos especializados, nos sítios digitais dos órgãos 

responsáveis pela educação superior brasileira e nos sítios digitais do Congresso Nacional. 

Estes posteriormente foram unidos a dados acerca da situação econômica nacional ao longo 

do período pesquisado. O estudo dos dados coletados mostra o expressivo crescimento da 

modalidade pública federal de ensino superior durante os governos petistas, o advento de 

novas diretrizes para a consecução das políticas públicas no período e a impossibilidade da 

manutenção da expansão devido à insuficiência do financiamento estatal. Ainda traz 

apontamentos acerca do caráter descontinuísta das políticas públicas para a educação no país.  
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O ano de 2003 marca a chegada dos governos petistas ao planalto central. De cunho 

nacional-desenvolvimentista, estes governos buscaram orientar suas ações para o 

fortalecimento dos meios endógenos de desenvolvimento em uma espécie de revisitação do 

modelo cepalino de interiorização dos centros decisórios, que norteou o debate sobre 

desenvolvimento no Brasil nas décadas do pós-Segunda Guerra até o advento da ditadura 

militar dos anos de 1960. A bibliografia especializada cunhou o termo neo-

desenvolvimentismo para se referir às políticas públicas realizadas no período, sobretudo a 

política econômica, e, em especial, ao longo do octano ano da presidência de Luís Inácio Lula 

da Silva. 

São marcas desse período as medidas adotadas para o fortalecimento da indústria, do 

comércio nacional e do Brasil como ator relevante no cenário geopolítico mundial. A 

facilitação do acesso às linhas de créditos e sua expansão via financiamento por intermédio de 

bancos públicos, as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, somadas a 

outras iniciativas proporcionaram o fortalecimento da circulação interna de capitais, bens de 

capitais e o crescimento industrial. Além disso, proporcionaram a incorporação de parcela 

significativa da população à dinâmica do capital em um modelo de cidadania regulada pelo 

consumo. Aliam-se a esse conjunto de medidas, as edições do Programa de Aceleração do 

Crescimento – programa que criado em 2007 assumia o compromisso de retomar o 

planejamento e a execução de grandes obras de infraestrutura e logística e nas áreas 

energética, social e urbana do país – e que em 2015 alcançou R$ 1,9 trilhão de investimentos 

executados, e R$ 1,4 trilhão em empreendimentos concluídos (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2016). 

Destacam-se nesse período outras medidas que focalizaram em duas áreas primordiais 

para esse estudo: política econômica e educação. No primeiro caso, podemos localizar uma 

série de medidas com uma carga simbólica significativa, compreendidas no conjunto de ideias 

que nortearam os governos petistas. Evidencia-se nesse contexto as tentativas de 

fortalecimento do comércio regional com as mudanças e a expansões implementadas no 
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Mercado Comum do Sul (Mercosul), que desde de 2013 congrega todos os países da América 

do Sul – como membros plenos ou associados. No segundo caso, é possível verificar no 

período um conjunto de medidas que objetivaram a expansão do ensino no país, em especial o 

ensino superior.  

Ressalta-se, no entanto, que mudanças significativas na educação brasileira, 

principalmente, na educação superior, podem ser identificadas ainda no final da década de 

noventa do século XX com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 

9.394/96). O início do século XXI, nos anos anteriores a 2003, registram também iniciativas 

importantes. Enfatiza-se de forma mais significativa à elaboração do Plano Nacional de 

Educação 2001-2010 (PNE) e a criação do Fundo de Financiamento ao Estudante ao Ensino 

Superior (FIES - Lei n° 10.260/2001), ambos em 2001. 

O período entre 2003 e 2007, antes do advento do Plano de Desenvolvimento da 

Educação e consequentemente da unificação das políticas públicas para área, registra ainda a 

criação do PROUNI (Lei n° 11.096/2005). Entretanto, é apenas em 2009 que o PNE, mudado 

pela Emenda Constitucional n° 59/2009, passa de disposição transitória da Lei de Diretrizes 

Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996) para exigência constitucional com 

periodicidade decenal que passa a orientar também a construção do Plano Plurianual (PPA), 

propiciando a formulação do novo PNE 2014-2024 em um novo contexto jurídico. 

Em 2007, com o surgimento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), as 

políticas públicas para educação brasileira são unificadas num único projeto. Data do mesmo 

ano a formulação e implementação do Reuni – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais. Como consequência das transformações nas políticas 

públicas desse período, percebe-se um aumento expressivo da estrutura educacional superior e 

do acesso a mesma. No período supracitado, podemos contabilizar 18 novas universidades e 

100 novos campi, fazendo o número de munícipios atendidos saltar de 114 em 2003 para 237 

no final de 2011. No mesmo período, a Rede Federal concretizou a construção de 500 novas 

unidades referentes ao plano de expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em 

funcionamento, segundo dados oficiais (MEC, 2012). 

As políticas públicas para o Ensino Superior no Brasil ao longo dos últimos sete anos 

da década passada ensejaram uma mudança no quadro geral de acesso da população a esse 

nível da educação. Segundo dados do Resumo Técnico – Censo da Educação Superior 2013, 

extraído do mais recente Censo da Educação Superior disponível, somente no ano de 2013, 
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1.951.696 pessoas ingressaram em cursos de graduação. Apesar do expressivo número de 

ingressantes no período compreendido entre 2010 e 2013, a taxa de crescimento do número de 

matrículas tem desacelerado, passando de 5,6% no período 2010 – 2011, para 3,8% no 

período 2012 – 2013. O censo, ao desenhar um panorama do Ensino Superior no país, ressalta 

o expressivo aumento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) que entre 2001 e 

2010 cresceram 71,0%, e traz ainda dados que cabe ressaltar.  

Todavia, nos investimentos na expansão da estrutura pública federal, citados 

anteriormente, segundo o Censo da Educação Superior 2013, as IES públicas representam 

apenas 12,6% do total de IES existente no país – em 2013, das 2.391 IES, 2.090 eram 

privadas –, enquanto as IES privadas são responsáveis por 66,1% dos cursos de graduação 

oferecidos e no ano de 2013 concentraram 76,6% do total do número de ingressantes.  

Porém, apesar do expressivo número de ingressantes no Ensino Superior (E.S), 

observa-se uma desaceleração do crescimento no número de concluintes. De 2012 para 2013, 

por exemplo, houve uma queda no número de concluintes em todas as organizações 

acadêmicas, representando uma redução de 6,4% para as faculdades, 6,8% para os centros 

universitários, 4,4% para as universidades e 26,0% para os Institutos Federais e Cefets. Ainda 

que a oscilação do número global entre 2008 e 2015 seja notável, o número global de 

concluintes nas IES federais registra aumento contínuo. 

A conjuntura econômica e de investimento em educação nas primeiras décadas do 

século XXI, aproximam-se da conjuntura de alguns países europeus e dos EUA entre 1930 e 

1960 operados pelo Welfare State, não obstante as ressalvas. Maria Alice Nogueira e Cláudio 

Martins Nogueira (2002), nos capítulos introdutórios do livro Bourdieu e a Educação, trazem 

um quadro geral da construção simbólica em torno da educação e suas estruturas durante as 

primeiras décadas do século XX.  

Aponta os autores que nas décadas anteriores a 1960 predominava a crença na 

educação imparcial e promotora de uma disputa igualitária entre os sujeitos das mais 

diferentes classes e extratos sociais. Acreditava-se que através da escola pública e gratuita 

seria resolvido o problema do acesso à educação, e, assim resolvido o problema do acesso e 

garantido o princípio de igualdade, os indivíduos competiriam entre si, dentro do sistema de 

ensino, em igualdade e que posteriormente os mais destacados seriam selecionados para 

ocupar os cargos mais altos da hierarquia social.  
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Destacam-se nessa crença duas características fundamentais; a) a crença em uma 

educação imparcial e emancipadora capaz de distanciar o sujeito de sua realidade material e 

b) o papel do estado restrito a promotor do acesso escolar e maximizador das estruturas 

educacionais. Na primeira é clara o entendimento da educação como um campo autônomo das 

dinâmicas e disputas sociais. As estruturas de poder e dominação, o papel do estado, a origem 

social do indivíduo e a própria prática pedagógica são fatores relegados a lugar subalterno na 

discussão em detrimento da manutenção da propriedade emancipadora da educação. Nesse 

entendimento, as unidades escolares seriam capazes de eliminar, mesmo não 

intencionalmente, os fatores supracitados, promovendo igualdade nas disputas entre os 

sujeitos. Na segunda, há uma restrição da ação estatal. O Estado seria apenas um órgão gestor 

responsável pela maximização do acesso ao ensino. Assim sendo, as disputas políticas no seio 

do Estado e na conjuntura econômica vigente são fatores que não entram nessa equação, o que 

implica na desconsideração dos métodos utilizados para consecução de políticas públicas 

objetivando a democratização do acesso à educação.  

A conjuntura na qual se sustentou esse mito era a da recuperação econômica após a 

crise de superprodução de 1929 e pós-Segunda Guerra (1939-1945), de um EUA e uma 

Europa marcados pelo acesso desigual à educação. O Welfare State, a reestruturação 

econômica e a nova divisão social do trabalho dos pós-guerras, aliados a especialização 

exigida pelo modelo de produção fordista constituíam uma conjuntura específica que 

proporcionava a maximização dos usos que poderiam ser dados à posse do diploma na disputa 

por outros capitais, até mesmo pelos sujeitos dos extratos sociais mais baixos. Nesse contexto, 

a posse do diploma era um mecanismo de mobilidade social. (BOURDIEU, 2012)  

O que ocorre na década de 1960 é uma ruptura radical com a concepção das 

instituições de ensino como autônomas, imparciais e capazes de proporcionar uma disputa 

igualitária entre os sujeitos, e, portanto, uma reinterpretação radical do papel dos sistemas de 

ensino:  

Em primeiro lugar, tem-se, a partir do final dos anos de 1950, a divulgação de uma 

série de grandes pesquisas quantitativas patrocinadas pelos governos inglês, 

americano e francês (a “Aritmética Política” na Inglaterra; o Relatório Coleman nos 

EUA; os estudos do INED na França) que, em resumo, mostraram, de forma clara, o 

peso da origem social sobre os destinos escolares. Embora os resultados dessas 

pesquisas não tenham conduzido imediatamente à rejeição da perspectiva 

funcionalista – visto que foram interpretados como indicadores de deficiências 

passageiras do sistema de ensino que poderiam ser superadas com maiores 

investimentos – contribuíram para minar, a médio prazo, a confiança na tão 

propalada igualdade de oportunidades diante da escola. A partir deles, tornou-se 

imperativo reconhecer que os desempenho escolar não dependia, tão simplesmente, 
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dos dons individuais, mas da origem social dos alunos (classe, etnia, sexo, local de 

moradia e etc). (NOGUEIRA, Maria Alice. NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. 

Bourdieu e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica. 2009)  

O período de reinterpretação dos sistemas de ensino é também o período de 

transformações geopolíticas e econômicas.  

No campo da economia e da geopolítica, a década de 1960 representa uma inflexão 

nas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, com desvantagem para URSS – data 

desse período o afastamento entre a China revolucionária e Moscou e a consequente entrada 

do primeiro na balança de poder mundial. As maiores expressões do desequilíbrio gradual da 

disputa são as reformas neoliberais da década de 1970, que proporcionaram aos EUA a 

possibilidade de impor aos seus aliados uma nova agenda econômica. É também desse 

período o advento da acumulação flexível do capital com um novo paradigma de produção; o 

toyotismo.  

No contexto de mudanças pós-1960, o valor do diploma como ferramenta a disposição 

dos sujeitos para a disputa e acumulação de outros capitais é minorada. As mudanças 

impostas pelo sistema toyotista de produção impõe ao sujeito o entendimento global dos 

processos de produção que culmina em uma especialização para o trabalho. Também nesse 

período a reconversão de bens públicos em espaços para o capital – mudança proporcionada 

pela reconversão capitalista – acaba com o estado de bem-estar social vigente nas décadas 

anteriores. Cabe ressaltar ainda as transformações culturais operadas durante a década de 

1960 que propiciaram aos movimentos sociais operacionalizar demandas sociais reprimidas.  

 Como no período anterior a 1960, a conjuntura econômica e internacional tem um 

papel fundamental para pensar a educação no Brasil durante os governos petistas.  

No Brasil, a expansão do sistema de E.S durante os governos petistas coincide com a 

ascensão dos BRICS (Brasil, Rússia, China e África do Sul) – conjunto de países em 

desenvolvimento que representou uma alternativa ao modelo de comércio mundial até então 

vigente – crescendo acima da média mundial. Soma-se a ascensão dos BRICS, a valorização 

do barril de petróleo, a crise financeira de 2008 que tardou a afetar a economia desses países, 

e a ascensão do bloco no cenário geopolítico mundial. Todavia, os fatores endógenos fizeram 

da expansão do E.S no Brasil, uma expansão sui generis.  

Ao contrário da conjuntura vigente entre 1930 e 1960 nos países europeus e nos EUA, 

os meios que possibilitariam aos sujeitos maximizar o uso do diploma no Brasil para 

aquisição de outros capitais não perdurou. O modo petista de governar tornou-se um entrave 
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para a prosperidade das políticas educacionais. O aumento do investimento no sistema público 

de educação nesse período foi precedido e acompanhado pela implementação de políticas 

públicas que fortaleceram o setor privado, como o FIES e o PROUNI. 

O crescimento de ambos setores causou uma popularização da posse do diploma de 

nível superior com efeitos não calculados. Uma dessas mudanças diz respeito ao valor 

conferido ao diploma. Sobre isso diz Pierre Bourdieu e Patrick Champagne:  

É claro que não se pode fazer com que as crianças oriundas das famílias mais 

desprovidas econômica e culturalmente tenham acesso aos diferentes níveis do 

sistema escolar e, em particular, aos mais elevados, sem modificar profundamente o 

valor econômico e simbólico dos diplomas [...]. Os alunos ou estudantes 

provenientes das famílias mais desprovidas culturalmente têm todas as chances de 

obter, ao fim de uma longa escolaridade, muitas vezes paga com pesados sacrifícios, 

um diploma desvalorizado (BOURDIEU; CHAMPGNE. Os excluídos do interior. 

In: BOURDIEU, P. Escritos da Educação. Petrópolis: Vozes, 1998).  

Verifica-se no período 2003–2015 uma mudança negativa no valor do diploma. Essa 

mudança se deve, sobretudo, a massificação da posse do diploma aliada a impossibilidade dos 

sujeitos maximizarem seu uso na disputa por outros capitais. Contudo, o status de signo de 

classe que assume o diploma de E.S foi pouco afetado, apesar da popularização da posse do 

diploma.  O que muda são as estratégias escolares dos sujeitos de diferentes classes sociais. A 

massificação do ensino tende a acirrar a concorrência pela posse do capital cultural e escolar, 

fazendo com que os antigos detentores desses bens tendam a deslocar suas estratégias, ao que 

Pierre Bourdieu chama “translação global das distâncias” (BOURDIEU, 1998. CHAMPGNE, 

1998). 

A presente pesquisa é motivada pela necessidade de compreender com maior 

profundidade as recentes transformações ocorridas no E.S brasileiro e a influência da 

conjuntura econômica sobre estas. A bibliografia especializada ratifica a impressão de que as 

recentes políticas públicas para a E.S foram as maiores na história recente no Brasil. Apesar 

disso, observa-se a partir de 2012, ano de desaceleração econômica, oscilações no número de 

formandos. Não obstante, é possível dividir o período do governo petista quanto aos 

investimentos em educação em três momentos. Primeiro, a partir de 2003 e até 2007 

(Primeiro Período), quando os investimentos para a área não possuíam diretrizes claras. 

Segundo, a partir de 2007 e até 2012 (Segundo Período), com o advento do PDE e do Reuni, 

quando as políticas públicas para área passaram a obedecer normas e objetivos mais claros. 

Desse período são também as medidas mais significativas para área econômica como o PAC 1 

e PAC 2, momento também de franco crescimento econômico. E por fim, a partir de 2012 até 

2015 (Terceiro Período), quando a queda dos indicadores econômicos foi acompanhada de 
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inflexões nas políticas educacionais. A partir disso, a questão de pesquisa foi formulada: 

durante os governos petistas, em que medida as conjunturas econômicas influenciaram na 

formulação de políticas públicas para o E.S? 
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2 METODOLOGIA  

 

Com o intuito de analisar a influência do crescimento econômico na formulação e na 

implementação das políticas públicas para o E.S no Brasil durante o período de governo 

petista, o presente trabalho apresenta um estudo a respeito das iniciativas públicas para as 

áreas implementadas no período 2003 – 2015 e analisa em conjunto os indicadores 

econômicos aferidos no mesmo período. O objetivo aqui é analisar as formulações iniciais 

contidas datadas do inicio da implementação das politicas públicas no período e precisar até 

que ponto as mesmas foram influenciadas pela conjuntura econômica. 

Nesse trabalho foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de 

caracterizar as formulações iniciais contidas nas políticas públicas para o E.S implementadas 

durante os governos petistas. Concomitantemente, foi realizado um levantamento de dados 

acerca do crescimento econômico do país nos últimos treze anos, com objetivo de construir 

um panorama comparativo entre a criação de políticas públicas e o crescimento econômico do 

respectivo período. Pretende-se, assim, analisar a existência e a extensão do crescimento 

econômico aferido e a formulação de políticas públicas para educação. A fim de se construir 

uma descrição coerente da conjuntura política e econômica, este trabalho também utilizou 

materiais de mídia, como material veiculado em veículos de comunicação físicos e digitais, 

sobretudo na seção acerca do período 2012-2015 devido à insuficiência dos dados e da 

proximidade do período.  

Inicialmente foi feita uma busca por material bibliográfico que se dedicasse ao estudo 

da expansão do E.S brasileiro entre os anos 2003 – 2015, por meio da plataforma digital 

Scielo, única plataforma utilizada durante a pesquisa. Ainda nessa etapa, foram recolhidos 

materiais do Portal do Ministério da Educação, no sítio do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e nos portais das duas casas legislativas do 

Congresso Nacional. Como resultado desse esforço inicial foram escolhidos sessenta e três 

artigos.  

Posteriormente passou-se a leitura detida do resumo de cada artigo com o objetivo de 

selecionar os materiais utilizados nesta pesquisa. Foram preteridos trabalhos de conclusão de 
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curso, trabalhos confeccionados anteriores ao prazo máximo de dez anos do ano de realização 

da pesquisa e trabalhos que não estivessem disponíveis em português. Foram preteridos 

também pesquisas realizadas por graduandos e/ou graduados. Obteve-se um total de dezessete 

artigos.  

  Soma-se a esse total de artigos os materiais recolhidos nos portais supracitados, sendo 

eles: Plano Nacional de Educação, referente ao decênio 2001 – 2011; Plano Nacional de 

Educação, referente ao decênio 2014 – 2024; Plano de Desenvolvimento da Educação (2007); 

Relatório Educação Para Todos 2000 – 2015; Lei Federal n°010172 de 09 de Janeiro de 

2001; Lei Federal 11.096 de 13 Janeiro de 2005 e Lei Federal 10.260 de 2001; Sinopse 

Estatística da Educação Superior dos anos entre 2006 e 2015; Os Censo da Educação 

Superior do período 2003-2015, os dados sobre a educação superior no país entre 1980-2002, 

e série histórica Estimativa do Percentual do Investimento Público Total em Educação em 

Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino - Brasil 2000-2014, todos 

disponíveis no sítio digital do INEP; Os decretos presidenciais e demais documentos da 

Presidência da República acerca do E.S no período; Os documentos da Coligação Lula 

Presidente acerca da educação e, por fim, material coletado em veículos de mídia. Todos estes 

foram utilizados, não carecendo seleção posterior a inicial, dada a fonte do material. 

Finalmente, foram também utilizados três livros: Escritos da Educação 

(BOURDIEU.Petrópolis: Vozes, 1998), A sociologia da educação de Pierre Bourdieu: limites 

e contribuições. (NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins e NOGUEIRA, Maria Alice. 2002), 

A Distinção: crítica social do julgamento (BOURDIEU, Pierre. São Paulo: EDUSP, 2008), 

todos utilizados na formulação do Projeto Monográfico. 

Após o estudo dos materiais supracitados, passou-se ao tratamento dos dados 

coletados na Receita Federal, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). O objetivo nessa 

etapa foi a construção de um quadro estatístico que refletisse a conjuntura econômica do 

período e os investimentos em educação. Para tanto, foram utilizados também os Relatórios 

Técnicos dos Censos da Educação disponíveis até a data de realização da pesquisa e 

realizados pelo Ministério da Educação.  

Esta investigação permitiu dividir o período de treze anos compreendido entre 2003 e 

2015 em três períodos: 2003 a 2007, 2007 a 2012, e de 2012 a 2015. Assim, a pesquisa foi 

dividida em quatro seções, contendo na última as conclusões desta investigação. As outras 

seções tratam cada qual de um período específico. Cada seção é iniciada com a caracterização 
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da conjuntura econômica e política do período através da apresentação dos dados e discussão 

bibliográfica.  

A primeira seção contém análise da conjuntura econômica e política do período 2003–

2007 e a caracterização do conjunto de políticas públicas formuladas para o E.S no período, 

sublinhando duas características: a expansão da estrutura pública de educação superior através 

da interiorização dos campi, e a preferência pelo setor privado como fator de democratização 

do acesso ao ensino.  

A segunda seção analisa como a conjuntura de crescimento econômico e o 

fortalecimento político do petismo entre os anos de 2007 e 2012 propiciou um aumento dos 

investimentos e iniciativas que favoreceram a modalidade pública do E.S e o surgimento das 

primeiras iniciativas que conferiram diretrizes claras ao processo de expansão iniciado em 

2003. Para tal, há o estudo do advento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do 

Reuni e finaliza a seção com a descrição das mudanças na legislação para área no final do 

período.  

A terceira seção além da caracterização da conjuntura econômica e política para o 

período (2012 – 2015) debruça-se sobre a análise da piora qualitativa dos indicativos para o 

E.S e de como a crise econômica e o enfraquecimento político, este provocado pela ascensão 

da presidenta Dilma Rousseff ao poder, ensejaram o desinvestimento nas políticas públicas 

para a área como forma de contenção de gastos públicos. Através do auxílio de material 

divulgado em diferentes meios de comunicação do período, buscamos esboçar a turbulência 

política do período e a consequente afetação das políticas públicas no período. Devido à 

insuficiência dos dados e a proximidade do período, fatores que não permitem a leitura clara 

dos desdobramentos das iniciativas públicas desse recorte de tempo, buscou-se construir 

apontamentos acerca das tendências para o E.S que se projetaram nessa fase.  

Por fim, a quarta seção, fundamentada no que foi exposto anteriormente, traz o olhar 

acurado sobre a situação da educação superior no Brasil e a influência das diversas 

conjunturas em seu desenvolvimento. Passemos, pois, à análise do desenvolvimento do E.S 

brasileiro durante os governos petistas.  
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3 DISCUSSÃO 

3.1 O PRIMEIRO PERÍODO (2003 – 2006) 

 Ângelo Panebianco, citado por André Singer (2010, A Segunda Alma do Partido dos 

Trabalhadores) diz que “poucos aspectos da fisionomia atual e das tensões que se 

desenvolvem diante dos nossos olhos em tantas organizações parecem compreensíveis se não 

se retroceder à sua fase constitutiva” (apud André Singer, 2010). Antes de proceder à 

caracterização da conjuntura econômica vigente em ocasião da chegada do petismo ao 

Planalto Central, é necessária uma breve análise das transformações ocorridas no interior do 

partido nos anos anteriores a eleição de Luís Inácio Lula da Silva como Presidente da 

República.  

 É possível localizar as raízes das transmutações pelas quais passou o Partido dos 

Trabalhadores (PT) a partir do início da década de 1990 nas mudanças econômicas que 

atingiram as periferias do mundo do qual o Consenso de Washington (1989) é a expressão 

máxima, e que encetaram as reformas nos Estados Nacionais dessas regiões e, evidentemente, 

nas iniciativas tomadas pelo partido com fim de assegurar vitórias eleitorais e consolidar o 

crescimento constante do partido até 2006.  

 As primeiras mudanças significativas são percebidas no Primeiro Congresso do PT, 

em 1991. As resoluções congressuais derivadas desse encontro vaticinaram a 

institucionalização como forma de ampliar e consolidar a participação do partido na dinâmica 

da política nacional. Em verdade, a institucionalização encetada a partir de 1991 pode também 

ser entendida como uma estratégia de resistência às reformas neoliberais do período.  

 No Brasil pós-1989 do Consenso de Washington e ainda em uma dinâmica de 

redemocratização de luta política acentuada entre diversas forças políticas e em uma luta pela 

hegemonia na dinâmica de reconstrução da democracia, a implementação das políticas 

neoliberais logrou êxito em reformar aspectos progressistas da Constituição Federal recém-

promulgada, conferindo conteúdo liberal à recém-democracia e expropriando direitos 

conquistados na década anterior. Tais reformas, iniciadas pela presidência de Fernando Color 

de Melo em 1991, e levada a cabo na presidência de Fernando Henrique Cardoso pelo Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho Estatal (1995-1998), derivaram em recessão, desemprego e 
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quebra da cadeia produtiva (SINGER, 2010). Como resultado das mudanças implementadas, 

do aumento substancial do exército nacional de reserva e da camada de pobres na sociedade 

brasileira, o poder dos sindicatos arrefeceu exponencialmente, obrigando-os a recuar. O PT 

perdera a força política que ensejou seu surgimento e sustentou seu crescimento durante a 

década de 1980.  

 A guinada eleitoral iniciada em 1991 após o Primeiro Congresso do PT como forma de 

resistência às transformações econômicas e sociopolíticas do período continuou e ampliou sua 

abrangência nos anos seguintes. Além disso, cabe ressaltar nesse período a aliança com o 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). O ponto alto dessa transformação ocorreu em 2002, 

ano da eleição de Lula da Silva, com a publicação da Carta ao Povo Brasileiro (LULA, 

2002), através da qual o então candidato buscava acalmar os ânimos dos setores mais 

conservadores da sociedade e a volatilidade dos mercados. Soma-se a essa iniciativa a 

composição da chapa com o Partido Liberal (PL), antagonista ideológico do PT, e as 

iniciativas tomadas no ano de 2003, como a reunião do Diretório do Nacional em Anhembi, 

São Paulo, que transformou as concessões feitas em 2002 em diretrizes partidárias, e a 

expulsão em dezembro do mesmo ano da ala do partido contrária a Reforma da Previdência 

de caráter liberal.  

 Em artigo intitulado A Segunda Alma do Partido dos Trabalhadores (Novos Estudos, 

2010), o cientista político André Singer acompanha as mudanças no PT desde sua fundação 

na década de 1980 até ao fim do segundo mandato presidencial de Lula da Silva e à eleição de 

Dilma Rousseff em 2010. O teórico defende a hipótese de que as mudanças programáticas 

ocorridas, sobretudo a partir de 1998, não causaram uma ruptura com a ideologia fundadora 

do partido, mas encetou o convívio de ambas no seio da dinâmica partidária. Ou seja, o 

partido é constituído tanto pelas diretrizes ideológicas que proporcionaram sua fundação, 

essas próximas ao socialismo utópico, quanto pelas diretrizes advindas dos acordos eleitorais 

e concessões programáticas pós-1991.  

 Singer (2010) observa ainda as transformações ocorridas na base de sustentação do 

partido na sociedade. Para isso, lança mão de dados empíricos aferidos através de pesquisas 

de survey realizadas entre 1989 e 2010 a respeito da simpatia da população pelos partidos 

políticos. O PT que em 1989 figurava em segundo lugar na preferência do eleitor, perdendo 

em sete pontos percentuais para o primeiro colocado, o PMDB, 12% e 19% respectivamente, 

iguala a pontuação em 1998, em que ambos aparecem com 12% da preferência do eleitorado. 

Evidencia-se que entre 1989 e 1998 o PT varia dentro da margem de erro, não registrando 



21 
 

 

crescimento na preferência do eleitorado, aferindo nesses anos uma média de 12,5%. 

Registra-se ainda que é no interregno entre 1998 e 2002, anos de profunda mudança 

programática, que o partido registra o maior crescimento saltando de 12% para 21%, contra 

apenas 8% do PMDB. 

 No entanto, observa o autor que esse não é um movimento homogêneo de 

crescimento, mas de transformação na base de apoio do partido. Diz Singer que: 

O realinhamento ocorrido com o PT vai na mesma direção que o lulismo: afluxo de um público 

pobre e perda de apoio na classe média. Na sua versão atual, a composição do grupo de 

apoiadores do partido ficou parecida com a da sociedade. Segundo a amostra usada pelo 

Datafolha em marco de 2010, 52% dos eleitores do Brasil, e 47% dos simpatizantes do PT, 

estavam na faixa de até dois salários mínimos de renda familiar mensal; 33% dos eleitores, e 

38% dos apoiadores do PT, na faixa de dois a cinco salários mínimos; 5 e 8%, respectivamente, 

na camada de cinco a dez salários mínimos; e 4%, para ambos, na faixa superior a dez salários 

mínimos (SINGER, André. A Segunda Alma do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Novos 

Estudos, 2010. pp. 89 – 111.)  

 

Singer anota ainda que a renda mensal média dos apoiadores do PT entre 2002 e 2006, 

ano da primeira eleição de Lula da Silva e ano posterior ao esquema de corrupção conhecido 

como “mensalão” e da reeleição, a renda mensal dos apoiadores do partido caiu de R$ 1.349 

para R$ 985,00. No mesmo período, houve a redução do apoio do partido entre os que têm 

acesso a universidade “indo de 29% para 22% entre os que chegaram à universidade e de 28% 

para 20% entre os que tinham acesso ao ensino médio”. (SINGER, 2010) 

Ao analisar a preferência pelo PT por renda mensal, é possível perceber uma drástica 

mudança na composição do grupo de apoiadores do partido. Em 1996, 30% dos apoiadores do 

partido tinham renda mensal acima de dez salários mínimos, percentual que em 2006 atinge a 

marca de 4%. No mesmo período, o percentual de apoiadores que ganhavam até dois salários 

mínimos salta de 17% para 42%, e dos que ganhavam entre dois e cinco salários salta de 23% 

para 43%, o que significa dizer que em 2006 86% dos apoiadores do PT ganhavam até cinco 

salários mínimos, como demonstrado a seguir nas tabelas 1 e 2.  

 

Tabela 1 

Preferência pelo PT por renda familiar mensal, 1996-2010. 
 

 

Renda  

Familiar  

Ano 

1996 1998 2002 2006 2007 2010 

Até 2 SM 8% 8% 15% 17% 21% 22% 
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+ de 2 SM a 5 

SM 

11% 12% 23% 21% 21% 27% 

+ de 5 a 10 

SM 

15% 17% 28% 22% 19% 21% 

+ de 10 SM 19% 15% 32% 17% 21% 24% 

Total  13% 12% 22% 19% 21% 24% 

Fontes: Datafolha. Junho de 1996, via S. Mainwaring, T. Power e R. Meneguello, op. cit., p. 70; setembro de 1998, 

setembro de 2002, janeiro de 2006, marco de 2007, via Cesop (Unicamp); 2010, via <www.datafolha.com.br>, 
consultado em 29/6/2010. In: SINGER, André. A Segunda Alma do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Novos Estudos, 2010. 

 

Tabela 2 

Renda familiar mensal dos que preferem o PT, 1996-2010. 
 

 

 

Ano 

 

Renda Familiar 

 

Até 2 SM + de 2 a 5 SM + de 5 a 10 SM + de 10 SM TOTAL 

1996 17% 23% 28% 30% 100% * 

2002 27% 40% 18% 15% 100% 

2006 42% 43% 10% 4% 100% 

2007 48% 37% 10% 5% 100% 

2010 47% 38% 0% 4% 100% ** 

*A porcentagem não totaliza 100% porque alguns respondentes não forneceram um nível salarial. 

** A porcentagem não totaliza 100%, pois 3% dos respondentes não forneceram um nível salarial. 

Fontes: Datafolha. Junho de 1996, via S. Mainwaring, T. Power e R. Meneguello, op. cit. p. 70; setembro de 2002, janeiro de 
2006, marco de 2007, via Cesop (Unicamp); marco de 2010, via <www.datafolha.com.br>,consultado em 24/4/2010. In: 

SINGER, André. A Segunda Alma do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Novos Estudos, 2010. 

 

  O autor sugere sobre as mudanças no grupo de apoio ao PT encetadas pelas mudanças 

programáticas que “como mostram estudos de comportamento político em diversos países, 

eleitores de maior escolaridade decodificam mensagens ideológicas com menor esforço” 

(SINGER, 2010. p. 96 ). Isto é, a diminuição do eleitorado do partido que ganha acima de 

cinco salários mínimos e a diminuição do eleitorado de maior instrução está relacionada às 

mudanças ideológicas sofridas pelo partido ao longo dos anos.  

 A análise das mudanças programáticas do PT constitui-se importante instrumento 

analítico para a compreensão do modo de governar do grupo enquanto esteve no poder, das 

disputas econômicas e políticas no seio do governo e de como este afetou e foi afetado pela 
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dinâmica vigente. Isto permitirá, posteriormente, compreender com mais clareza a elaboração 

das políticas públicas para a educação superior no Brasil entre 2003-2015 e da mudança 

destas nos três períodos proposto neste trabalho.  

 

3.1.1 A conjuntura econômica do Primeiro Período 

 

 A conjuntura econômica herdada pelo petismo em 2003 com a eleição de Lula da 

Silva (TEIXEIRA; PINTO, 2012) foi o desdobramento das imposições pós-Consenso de 

Washington, em 1989, por meio das novas políticas elaboradas pelos principais órgãos 

reguladores das finanças e da economia mundial, a saber: Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial. 

  A reconversão capitalista iniciada ainda na década de 1970, sobretudo a partir do 

Reino Unido e dos E.U.A sob Margareth Thatcher e Ronald Reagan respectivamente, logrou a 

partir da década de 1980 impor reformas estruturais aos estados da periferia capitalista. Na 

América Latina, essas mudanças manifestaram-se sobre a forma de uma política econômica 

baseada no controle inflacionário aliada às reformas estruturais no aparato estatal e a 

desregulação dos mercados. São marcas desse período o aumento substancial do exército 

nacional de reserva, a consequente desvalorização da força de trabalho nacional e a recessão. 

No Brasil, a política econômica sob o marco neoliberal manifestou-se sobre a forma do tripé 

econômico instituído na presidência de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e mantido por 

Lula da Silva, “composto por uma política monetária determinada pelas metas de inflação, 

câmbio flutuante e uma política fiscal visando manter um superávit primário que compensasse 

o déficit nominal das contas públicas” (MORAIS; SAAD-FILHO, 2011). 

 A crise econômica na América Latina durante a década de 1980 perpetuou a 

paralisação ou o retrocesso da renda por habitante, a estagnação econômica e as altas taxas de 

inflação. Entre 1980 e 1990, a inflação mensal superou a taxa de 50% mensais em alguns 

países como Bolívia (1985), Peru (1988/90), Nicarágua (1988/90), Argentina (1989/90) e no 

Brasil (1990). A média da inflação para os países latino-americanos saltou de 54,9% em 1980 

para 1.157,6% em 1989. Verifica-se também que durante o período houve o aumento do 

endividamento dos Estados e a manutenção dos baixos níveis de poupança, como mostra a 

Tabela 3.  
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Tabela 3 

Investimento, poupança e déficit público na América Latina – países selecionados. 

 

 

 

  

Investimento Público (% PIB)¹ Poupança Pública (% PIB)¹ Déficit Público  (% PIB)² 

1980 1988 1980 1988 1980 1988 

Argentina  8,9 7,9 2,8 2,2 -2,6  

Brasil 2,4 3 1,1 -12,6 -6,7 -4,3 

Bolívia  1,2 2,7 -6,7 -2 -9,1 -4,2 

Chile  2,6 3,5 6,4 11,4 3,5 3,9 

Colômbia  6,6 7,7 0,7 1,1 -2 -1,5 

México  9,6 4,4 1,5 -0,9 -3,6 -3,5 

Peru 3 0,5 2 -3,6 -2,4 -4,8 

Venezuela  1,3 3,2 7,3 -0,4 0 -7,4 

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para as NFSP, também Banco Central do Brasil e Banco de México. 
¹ Bolivia Peru e Venezuela: apenas governo central; Chile: governo central, entidades descentralizadas e municípios; Brasil: não inclui 

empresas estatais; Argentina, Bolívia, Chile e Venezuela: investimento público não inclui transferências de capital. 

² Bolívia, Colômbia e Venezuela: apenas governo central. 
In: Bresser-Pereira, Luiz Carlos. A crise da América Latina: consenso de Washington ou crise fiscal?; Brasília: Pesquisa e Desenvolvimento 

Econômico, 1991. pp. 3-23.  

 

 A principal consequência do aumento do endividamento e do déficit estatal é a 

diminuição da capacidade de investimento do Estado. Como explica Bresser-Pereira (1991), 

existem duas fontes de financiamento dos investimentos estatais: poupança pública ou déficit 

público. A poupança pública são as receitas correntes menos as despesas correntes, incluindo 

os juros da dívida, enquanto o déficit público é a receita corrente do governo menos todos 

seus gastos, incluindo investimentos. Ou seja, o financiamento do investimento estatal é igual 

a soma da poupança e do déficit público. Esse cálculo nos permite compreender com mais 

clareza a natureza da crise e as medidas propostas na época como solução.  

 Em artigo intitulado A crise da América Latina: consenso de Washington ou crise 

fiscal?, Luiz Carlos Bresser-Pereira (1991) disserta acerca de duas teorias explicativas sobre 

as causas da crise e as respectivas medidas a serem adotadas. São elas: o consenso de 

Washington e a “abordagem da crise fiscal”.  

 Ambas as teorias advogavam que a crise na América Latina era fruto do populismo 

econômico definido pela incapacidade de controlar o déficit público e de manter sob controle 
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as demandas salariais (op. cit. pp. 4) e o crescimento excessivo do Estado expresso em forma 

de regulação no número elevado de empresas estatais e protecionismo econômico. A leitura 

em comum das duas teorias pregava o esgotamento do modelo de desenvolvimento de 

orientação cepalina, de substituição das importações hegemônico entre os países latino-

americanos entre o período 1930-1980 e uma nova política em oposição a anterior.  

 Apesar das semelhanças, cabe ressaltar as diferenças entre as teorias explicativas 

expostas, quanto as medidas necessárias para a superação da crise. Pode-se traduzir a 

prescrição de Washington no mote “liberalização, privatização e disciplina fiscal”. 

Williamson, segundo Bresser-Pereira, elenca dez reformas que compõe esta teoria:  

a) disciplina fiscal visando eliminar o déficit público; b) mudança das prioridades 

em relação às despesas públicas, eliminando subsídios e aumentando gastos com 

saúde e educação; c) reforma tributária, aumentando os impostos se isto for 

inevitável, mas “a base tributária deveria ser ampla e as taxas marginais deveriam 

ser moderadas”; d) as taxas de juros deveriam ser determinadas pelo mercado e 

positivas; e)a taxa de câmbio deveria ser também determinada pelo mercado, 

garantindo-se ao mesmo tempo em que fosse competitiva; f) o comércio deveria ser 

liberalizado e orientado para o exterior (não se atribui prioridade à liberalização dos 

fluxos de capitais); g) os investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; h) as 

empresas públicas deveriam ser privatizadas; i) as atividades econômicas deveriam 

ser desreguladas; j) o direito de propriedade deve ser tornado mais seguro (Bresser-

Pereira, Luiz Carlos. A crise da América Latina: consenso de Washington ou crise 

fiscal?; Brasília: Pesquisa e Desenvolvimento Econômico, 1991). 

 

Apesar das reformas estruturais implementadas na América Latina durante o período 

da crise, o que se verificou foi a persistência da estagnação econômica. Segundo o autor, esse 

fenômeno deve-se fundamentalmente ao fato de que a importância do investimento estatal 

como fator de promoção do crescimento econômico e de desenvolvimento foi ignorado por 

completo na leitura proposta pelos países da OCDE, criando, assim, uma espécie de economia 

guiada pelo mercado, uma distorção da estratégia de crescimento market oriented. A 

incapacidade das reformas prescritas pela OCDE em revitalizar o crescimento econômico 

latino-americano fortaleceu a “teoria da abordagem fiscal”.  

Explica o autor que a abordagem fiscal da crise latino-americana entende e reafirma a 

importância do Estado como ferramenta de promoção do crescimento e do desenvolvimento 

social e econômico, construindo, portanto, uma abordagem complementar a teoria explicativa 

do “Consenso de Washington”. Relembra ele que o desenvolvimento econômico aferido na 

América Latina entre 1930-1980 não teria sido possível sem a intervenção estatal na 

economia. Segundo Bresser-Pereira (1991), para os autores da “teoria da abordagem fiscal” a 

intervenção estatal é tanto a causa como a solução da crise. Nesse sentido, conclui defendendo 
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uma transformação quanti-qualitativa no modo de intervenção do estado sob o lema 

neoliberal.  Nessa leitura a ação do estado passa a ser complementar a do mercado.  

Para a superação da crise era necessário compreender a natureza da crise fiscal do 

estado e reverter esse quadro. Não era necessário apenas reformar o estado, mas preservar um 

nível saudável de endividamento do estado com o objetivo de preservar seu poder de 

investimento partindo da hipótese de que o crescimento não é retomado após a estabilização 

que foi alcançada sobre às custas da poupança pública. Ao longo das décadas de 1980/90, a 

hipótese de diminuição do déficit público através do aumento de impostos e da diminuição 

das despesas correntes recebeu pouca atenção, sendo a diminuição dos investimentos e a 

contração de empréstimos as medidas mais usualmente adotadas. (Tabela 3). Diz o autor 

acerca das semelhanças entre as prescrições de ambas as teorias: 

Os defensores do consenso de Washington certamente dirão que “o esforço não foi 

suficiente”, que políticas populistas afinal prevaleceram. O ajustamento fiscal 

deveria ter sido mais rígido e mais sistemático; a política monetária, mais firme; a 

taxa de juros, mais alta; a taxa de câmbio, mais desvalorizada; as falências, em 

maior número. 

A abordagem da crise fiscal concorda que os esforços poderiam e deveriam ser 

maiores e adota uma posição igualmente crítica do populismo econômico. É 

impossível estabilizar sem incorrer em custos. Mas os esforços devem ter um 

retorno. De acordo com a abordagem da crise fiscal esses esforços, particularmente 

as iniciativas de estabilização, demonstram-se na maioria dos casos perversos ou 

autoderrotantes (selfdefeating), na medida em que eles não foram acompanhados de 

um ataque direto ao coração da crise fiscal: às dívidas públicas internas e externas 

excessivamente altas, que implicam juros excessivamente elevados a serem pagos 

pelo setor público, e à insuficiência de poupança pública [Bresser-Pereira (1990a)]. 

Por outro lado, o outro núcleo duro da crise fiscal — o esgotamento da estratégia de 

substituição de importações — não foi devidamente enfrentado em função da 

própria imobilização do Estado (op. cit. pp. 11-12). 

 

Em outras palavras, as poucas diferenças quanto aos métodos das duas teorias pode ser 

resumida na preocupação com o nível de endividamento do estado e em sua forma de inserção 

no mercado. No entanto, o que se pode apreender é que a aplicação de ambas as teorias 

resultaria durante um período de tempo na redução dos gastos e investimentos estatais, e a 

adoção de outras medidas implicaria na inflexão dos gastos sociais do estado.  

 No Brasil, uma análise do período que se estende a partir da reabertura política em 

1985 e vai até o primeiro mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006) evidencia que as 

iniciativas tomadas para sanear a economia nacional se alinham as prescrições do “Consenso 

de Washington”, com maior ênfase para o período da presidência de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002). Esse entendimento parte da análise das medidas adotadas por Cardoso 

no período, como o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (1995-1998) e a 
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contração de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2001. Alia-se a 

isso o pressuposto da ausência de contradição entre Cardoso sociólogo e o presidente, ou seja, 

a versão do desenvolvimento dependente-associado desenvolvida por FHC e Faletto nas 

décadas de 1960/1970 permanece a mesma na década de 1990, e orientou aspectos da 

inserção externa brasileira como argumenta Rodrigo Alves Teixeira e Roberto Costa Pinto 

(2012).  

 A teoria de Cardoso e Faletto (2012) nasce da crítica a duas teorias econômicas: a) a 

teoria de orientação cepalina que ao não levar em consideração o conflito de classes 

pressupunha um estado esclarecido para guiar o processo de industrialização e b) a teoria do 

imperialismo que não enxergava na via capitalista possibilidade para o desenvolvimento 

econômico da periferia capitalista, partindo do pressuposto da capacidade de um país 

imperialista impor suas políticas econômicas a outros países.  

 Segundo os autores, era necessário considerar as relações entre sistema econômico e 

sistema social e político. Argumentavam que a dependência não é uma imposição externa, 

mas que a relação de dependência é reproduzida pelas relações de classes de grupos sociais 

domésticos e externos. Assim, a dependência tem raízes no interior da economia dependente. 

Ou seja, o problema era sociológico e não puramente econômico.  

 De acordo com o exposto por Cardoso e Faletto (2012), o aumento de investimentos 

estrangeiros no país proporcionaria o desenvolvimento da burguesia industrial nacional. Esse 

entendimento parte da hipótese de que a partir daquele período uma nova dinâmica 

econômica, diferente da anterior na qual os países periféricos se inseriam como exportadores 

de bens primários de acordo com a demanda dos países do centro, havia surgido. Nessa nova 

conjuntura, a burguesia nacional tornava-se sócia menor do capital estrangeiro. Essa 

perspectiva apoiava-se na hipótese que a linha política pós-1964, embora ainda 

desenvolvimentista, passara a agir de forma neutra no que diz respeito ao controle nacional ou 

estrangeiro da economia. Esse fenômeno teria acarretado no desenvolvimento industrial das 

periferias, minorando os efeitos da exploração das classes dominantes sobre os setores ligados 

a produção capitalista moderna. Abria-se a possibilidade do desenvolvimento dependente-

associado.  

  A hipótese da não existência de contradição entre a ação de FHC como sociólogo e 

posteriormente como presidente nesse aspecto teria ensejado uma convergência entre o 

desenvolvimento dependente-associado e o neoliberalismo. É preciso valer-se do conceito de 
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afinidades eletivas de Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para uma 

melhor compreensão deste cenário. Michel Lowy, citado por Teixeira e Pinto (2012) descreve 

assim o conceito weberiano: 

 
A partir de certas analogias, de certas afinidades, de certas correspondências, duas 

figuras culturais podem – em determinadas circunstâncias históricas – entrar em 

uma relação de atração, de escolha, de seleção, de eleição mútua. Não se trata de um 

processo unilateral de influência, mas de um movimento dinâmico, ativo, de 

interação dialética, conduzindo, em alguns casos, à simbiose ou mesmo fusão das 

duas estruturas significativas (LOWY, Michel. As aventuras de Karl Marx contra o 

Barão de Munchhausen. São Paulo: Cortez, 1989. In: TEIXEIRA; PINTO. A 

economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância financeira, bloco 

no poder e desenvolvimento econômico. Campinas: Economia e Sociedade, 2012. P. 

7). 

 

Em artigo denominado A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: 

dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico, Rodrigo Teixeira e 

Eduardo Costa Pinto (2012) defendem a existência de duas áreas de afinidade entre o 

desenvolvimento dependente-associado e o neoliberalismo: a) “à crença no progresso trazido 

pelo desenvolvimento capitalista da periferia” e b) “à crença na ideia de que o 

desenvolvimento capitalista da periferia só será trazido por meio da abertura do mercado 

interno ao capital estrangeiro”.(TEIXEIRA; PINTO, 2012. p. 915 ) Os autores elencam ainda 

a crise do socialismo real e a conjuntura de esgotamento do modelo de substituição das 

importações – ideia defendida também por outros autores. (ver: Bresser-Pereira, 1991).  

A conjuntura neoliberal de reconversão capitalista, as reformas na inserção do estado 

na economia e a convergência destas com as reformas implementadas na presidência de FHC 

ensejaram uma financeirização da economia nacional em proporções nunca vistas antes. As 

altas taxas de juros mantidas no período para atrair capitais ou desestimular sua fuga para o 

exterior conduziu ao aumento substancial da dívida pública, sobretudo a dívida interna. A 

teoria do desenvolvimento dependente-associado foi incapaz de antever as transformações do 

modo de acumulação capitalista e da liquidez dos capitais a partir de 1980, o que encetou a 

inserção subordinada do Brasil na nova dinâmica capitalista de predominância financeira. 

Ressaltam os autores: 

Enquanto o otimismo de FHC era visto como a principal fonte de dinamismo 

econômico para os países periféricos, nos anos 1990, a situação econômica mundial 

e o papel da periferia para os fluxos internacionais de capital havia mudado de modo 

radical. Diante da financeirização da acumulação capitalista, conceito que passa a 

existir  na interpretação dos acontecimentos da década de 1960 e 1970, quando os 

investimentos diretos das multinacionais têm presença cada vez mais forte nas 

análises econômicas marxistas e pós-keynesianas nos anos 1990 e 2000, os países 

periféricos não são mais vistos primordialmente como oportunidades  para 
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investimentos produtivos, mas como plataformas de valorização financeira, 

recebendo então a denominação de “mercados emergentes”. Em tal contexto, as 

reformas liberalizantes de FHC, baseadas em uma transposição de sua noção de 

desenvolvimento dependente-associado, formulado nos anos 1960 e 1970, para os 

anos 1990, conduziram não a um novo ciclo de investimentos e crescimento 

econômico, mas sim a uma dependência financeira externa ou, em termos pós-

keynesianos, a uma fragilidade financeira externa e à instabilidade macroeconômica 

permanentes, diante de fluxos internacionais de capitais cada vez mais expressivos e 

voláteis (Op.cit. p. 9). 

 

 

Cabe ressaltar, como citado anteriormente, os laços de dependência não são 

imposições exteriores, mas se reproduzem a partir da “articulação entre o sistema econômico 

e político e entre as classes e grupos sociais domésticos e externos”. Nesse aspecto, a 

hegemonia do bloco do poder passa a ser da facção bancário financeira. Destaca-se a 

solidariedade ideológica entre os interesses de grupos financeiros domésticos e internacionais. 

É nessa conjuntura que o grupo petista assume o poder em 2003.  

A hegemonia bancário-financeira do bloco no poder se manifestará nas formulações 

das políticas públicas, em especial nas políticas públicas para o E.S durante todo o período 

petista, sobretudo no Primeiro Período (2003-2006). Esta hipótese sustenta-se na análise das 

políticas públicas para o E.S durante o período 2003-2015 e nas formulações acerca do Estado 

e do Poder formuladas por Poulantzas (1977). 

 

3.1.2 A prioridade do público e a expansão privada. 

 

 

 Entender o conjunto de políticas públicas para a educação superior implementadas no 

período petista na Presidência da República significa compreender e ter em vista a história 

recente de expansão do ensino superior no país a partir da década de 1960 e a conjuntura 

econômica-política correspondente a cada variação na formulação das mesmas e as demandas 

sociais do período.  

 Segundo a professora Edineide Jezine (2010), a educação superior no país “formada a 

partir de instituições isoladas historicamente, destinou-se ao atendimento dos interesses de 

uma dada classe social” (JEZINE,2010. p, 144) que se expressavam por meio da confirmação 

do status social ou da profissionalização de quadros que atendessem a demanda do capital. 

Esse modelo de desenvolvimento fortaleceu a dicotomia alta-cultura/cultura-objeto entre os 

caminhos educacionais das camadas que compõe a sociedade: as mais pobres instruídas para o 

trabalho e atividades práticas do senso comum, enquanto os indivíduos originários das 

camadas mais altas trilhavam o caminho da alta-cultura voltada para a produção da teoria do 
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conhecimento científico. Entretanto, as mudanças encetadas pelo pós-Segunda Guerra 

Mundial alteraram as formas de pensar as relações humanas, políticas e econômicas e impôs 

aos países periféricos a superação do “atraso cultural”. Aponta a autora que na nova 

conjuntura capitalista a educação e suas instituições sociais “passa(m) a exercer um 

importante papel, na garantia dos processos hegemônicos (JEZINE,2010. p.116)” 

transformando-se em um instrumento de luta e reequilíbrio social. 

 Na América Latina do pós-guerra, a luta pelo desenvolvimento, modernização e 

independência busca inspiração no modelo dos países socialistas através da alternativa 

materializada pela aliança das classes populares e da pequena-burguesia, o que ocasiona uma 

série de iniciativas ditatoriais e militares como forma de conter a expansão da influência 

socialista. No Brasil a expressão dessas iniciativas é o a ditadura militar instaurada em 1964. 

 No Brasil, apesar da demanda popular pela democratização do acesso a educação em 

geral durante as décadas de 1950 e 60 consoantes com as reivindicações dos movimentos 

estudantis que eclodiam, sobretudo na Europa, mudanças significativas no E.S brasileiro 

somente ocorreram a partir do período ditatorial, quando é possível verificar um crescimento 

considerável entre 1960-80.  

 No Brasil até o início da ditadura militar registrava-se um contingente de apenas 

142.386 matrículas no E.S para um número 7.142.443 jovens com idade entre 15 e 19 anos, 

6.160.742 jovens com idade entre 25 e 29 anos, considerando dados do censo do IBGE de 

1960.  Do total de jovens com idade de 15 a 19 anos, metade possuía idade entre 18 e 19 anos, 

o que corresponde a um total de 9.731.964 jovens com idades entre 18 e 24 anos – período 

considerado adequado para que pessoas frequentem um curso de graduação – em 1960. 

Levando em consideração os dados apresentados, a taxa bruta na educação superior girava em 

torno de 1,5% (AMARAL, 2013). Em 1985, ano da abertura política, o número de matrículas 

no E.S atingia o total de 1.367.609, representando um crescimento acumulado em relação ao 

quantitativo de 1960 de 960,5%.  

 Não obstante, o expressivo crescimento do E.S brasileiro verificado durante as 

décadas de 1970 e 1980, e, apesar do modelo de desenvolvimento pregresso, o modelo de 

expansão adotado durante a ditadura militar favoreceu o modelo de instituições isoladas sob a 

predominância do modelo napoleônico de faculdades. Tal modelo surge como solução aos 

custos financeiros da expansão e a crescente demanda por qualificação profissional advinda 

do desenvolvimento da dinâmica de produção capitalista no país. No mesmo período, a 
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reforma universitária (Lei n°5.540/68), o favorecimento de concessão de bolsas de pós-

graduação no país e no exterior e o financiamento da produção científica através de órgãos 

públicos corroboraram para a expansão via setor privado e hierarquizaram a produção 

científica no país concentrando a pós-graduação no setor público e as vagas de graduação no 

setor privado. Em 1980, o Brasil registrou 1.377.286 matrículas, sendo 885.054, ou 64% do 

total, em instituições privadas. Ou seja, a expansão aferida no período não implicou em 

democratização do acesso (JEZINE, 2010. p. 7). 

 Os anos de 1980 trazem a crítica à centralidade do estado e das políticas públicas para 

o E.S no país no bojo de reinvindicações marcadas pelo processo de redemocratização. No 

entanto, é somente na década de 1990 que as políticas públicas para a educação superior 

ganham novo impulso.   

 A reconversão capitalista, neoliberal, iniciada nos países centrais do capitalismo, a 

partir do final da década de 1970, logra êxito em impor reformas estruturais às economias e 

aos estados periféricos, e em seus aparatos – o que inclui o E.S – a partir da década de 1990 

pelo impulso das transformações das relações globais de poder após a queda do Muro de 

Berlin (1989). No Brasil, a esse respeito diz Edineide Jezine: 

A reforma do estado brasileiro, iniciada no Governo Collor acontece sob a referência 

do modelo econômico-político traçado no Consenso de Washington, que definiu 

uma série de medidas pautadas na desregulamentação dos mercados, na abertura 

comercial e financeira, na privatização do setor público, na proclamação da 

superioridade do setor privado e nas políticas de ajuste neoliberais que promovem a 

redefinição das esferas pública e privada, com ampliação para o setor privado. Tais 

medidas se traduzem na redução do tamanho do estado a partir da eliminação dos 

direitos sociais e trabalhistas outrora conquistados pelas organizações civis, sociais e 

políticas, a favor dos mercados livres e da economia globalizada (JEZINE, Edineide. 

A Educação Brasileira em Questão. Paraíba: Revista Temas e Educação, 2010. p. 5-

6). 

 

 

 Nesse período, a implementação das reformas e princípios das políticas neoliberais 

ocorrem comprometidas com as propostas dos organismos internacionais.  

 No Brasil é possível destacar como marcos político-social das transformações mais 

recentes das políticas públicas sob a influência do consenso neoliberal o Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (1995) e a promulgação da Lei e Diretrizes Básicas da 

Educação (LDB, Lei 9.394/1996).   

 A reforma estatal iniciada a partir de 1994 apontava para a criação de organizações 

sociais em lugar das autarquias e fundações públicas mantenedoras das Instituições Federais 
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de Ensino Superior (Ifes), o que liberaria o Estado da obrigação constitucional de manutenção 

dos Ifes. Estes deveriam buscar, juntamente com órgãos públicos ou privados, recursos 

financeiros que não fossem garantidos por fundos públicos. A LDB, como conjunto de leis 

que regulamentam a educação em território nacional, estruturou e conferiu base legal para a 

expansão privada na educação ao mesmo tempo em que centralizou o controle e a gestão das 

políticas educacionais no Estado. Como é possível ver no dispositivo legal a seguir:  

 

Art. 7º: O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - 

cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de 

ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da 

Constituição Federal (Brasil, 1996). 

 

 A aprovação da LDB em 20 de dezembro de 1996 operacionalizou as reformas 

propostas pelos órgãos de financiamento mundial, na medida em que flexibilizou a educação 

superior, convertendo-a em parte em bem para o capital, como destaca Vera Lúcia Jacob 

Chaves (Educ. e Soci., 2010).  

 As bases legais para a fragmentação do E.S estão contidas no artigo 20 da LDB que 

define como três os tipos de instituições privadas: as particulares (empresariais); as 

comunitárias; e as confeccionais e filantrópicas. Estas por sua vez subdividem-se em duas 

subcategorias: lucrativas e não lucrativas. A aprovação da LDB e as medidas ensejadas por 

ela não só propiciaram a expansão privada, mas também permitiram a institucionalização de 

outras modalidades de IES que não precisam, necessariamente, atuar com a premissa 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão conferida às 

universidades por meio do artigo 207 da Constituição Federal de 1988. O favorecimento da 

expansão pela via da privatização prossegue ao ano subsequente ao da aprovação da LDB. Em 

1997, através dos decretos 2.207 e 2.306 o governo federal regulamenta a existência de 

empresas educacionais e a legalidade da cotação das mesmas na Bolsa de Valores.  Soma-se a 

esse quadro a promulgação da Lei 10.260/2001 que cria o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior, posteriormente o FIES.  

 As políticas públicas para o E.S durante a década de 1990 tiveram por objetivo 

institucionalizar e ampliar as possibilidades mercadológicas da educação em geral, sobretudo 

a superior, ao mesmo tempo em que ampliavam o acesso da população a esse segmento da 

educação e atendia as demandas da nova dinâmica capitalista sempre em consonância com os 

preceitos neoliberais. Tais medidas encontraram respaldo e ressonância em diversos 
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documentos elaborados por organismos internacionais que traçaram as teses para dar 

consequência ao ajuste neoliberal no campo educacional, como por exemplo: Financing 

education in developing countries – An exploration of policy options (WORLD BANK, 

1986), de 1986; Higher education: the lessons of experience (WORLD BANK, 1994), de 

1994; e The financing and management of higher education – A status report on worldwide 

reforms, (WORLD BANK, 1998). Todavia, é somente a partir dos anos 2000, especialmente a 

partir de 2003, que as medidas iniciadas no governo FHC radicalizam-se no sentido de 

atenderem as demandas do mercado de trabalho e as prescrições internacionais. 

As professoras Regina Michelotto, Rúbia Coelho e Maria Amélia Zainko discutem 

acerca das influências já durante o governo Lula dos documentos elaborados por órgãos 

internacionais de desenvolvimento e de educação. Em artigo intitulado A Política de 

Expansão da Educação Superior e a Proposta de Reforma Universitária do Governo Lula, as 

autoras baseiam-se nas prescrições contidas no documento Higher education in developing 

countries: Peril and promisses, fruto da participação conjunta do Banco Mundial e da Unesco 

na reunião do Grupo Especial sobre Educação Superior e Sociedade publicado em 2000 e 

traduzido para o espanhol no ano seguinte.  

 O documento ressalta a importância do conhecimento na atual dinâmica capitalista de 

uma economia baseada em conhecimento e em que a demanda por força de trabalho 

especializada é sobremaneira maior e diferente de períodos anteriores, convertendo capital 

humano em fonte de riqueza. Além disso, afirma a necessidade da expansão do sistema de E.S 

nos países em desenvolvimento, ressaltando, portanto, que é esta a única forma dos mesmos 

participarem da dinâmica econômica mundial em paridade com outros países e aponta, por 

fim, os caminhos para tal realização.  

 Ao longo da análise do documento fica patente o aspecto mercadológico que adquire a 

educação superior. As autoras dizem a esse respeito que: 

 

É inegável o caráter positivo e progressista de tais orientações e uma leitura um 

pouco mais descuidada e rápida pode indicar que está sendo proposta uma 

verdadeira democratização da Educação Superior aos países devedores. Porém (e já 

se esperava que houvesse um “porém”), o encaminhamento de tais propostas, que 

vem a seguir, indica o real objetivo desse grupo para os países devedores: a 

expansão da educação superior, segundo o diagnóstico realizado pelo Grupo, 

encontra uma série de dificuldades, dentre elas a grande demanda de financiamento 

público necessária para tanto. Defende, então, que é preciso que as ações sejam 

“criativas” e “consistentes” e que sejam baseadas em uma “nova visão” de ensino 

superior, melhor planificação e padrões mais altos de gestão. Além disto, alega que é 

primordial que as forças de todos os atores – públicos e privados – sejam utilizadas 
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para que a expansão seja concretizada. Tendo em vista que, para o Grupo, um 

sistema puramente estatal não se mostra apropriado para satisfazer as demandas de 

excelência e acesso, propõe que o modelo de financiamento seja misto para elevar 

ao máximo os ingressos provenientes do setor privado, de instituições e indivíduos 

que levem a cabo missões filantrópicas, bem como dos estudantes (GRUPO 

ESPECIAL..., 2000, p. 12- 13). 

(MICHELOTTO, R. M; COELHO, R.H; ZAINKO, M.A.S. A política de expansão 

da educação superior e a proposta de reforma universitária do governo Lula. 

Curitiba: Editora UFPR, Educar, n 28, p. 9). 

 

 Dessa forma, segundo o documento, a educação superior passa a ser constituída por 

um sistema estatal, um sistema privado e um híbrido. Seria, assim, um sistema diferenciado, 

composto por instituições que se diferenciam quanto aos seus fins e estaria apto a suprir a 

necessidade de demanda “sempre nova” de diversificação profissional em países em 

desenvolvimento, o que permitiria também adaptação rápida as mudanças. O documento 

incentiva ainda a estratificação do E.S através da desregulação estatal sobre a área, da 

diferenciação administrativa das instituições de E.S e da expansão da educação à distância. 

Sugere também a criação de cursos de curta duração e o fortalecimento de institutos 

profissionais e técnicos em consonância com as demandas do mercado.  

 Quando Luís Inácio Lula da Silva assume a Presidência da República em 2003, o país 

contava com um total de 1.859 instituições de ensino superior (IES) e um quantitativo de 

3.887.022 de matrículas. Do número de IES 1.652 eram privadas, representando 88,9% do 

total e do quantitativo de matrículas 70,8% ou 2.750.652 eram em instituições privadas. No 

entanto, ao observar somente o crescimento das IES federais é possível constatar uma tímida 

evolução. Em 1994, o Brasil contava com 57 IES federais e em 2002 o número era de 73, o 

que representou um crescimento de 28,1% durante a presidência tucana. Porém, o maior 

percentual de crescimento observado entre 2000 e 2002, representando um crescimento de 

19%. Entre 1994 e 2000, o total de IES federais cresce apenas 7%, fazendo o número saltar de 

57 em 1994 para 61 em 2000. O mesmo ocorre com o número de matrículas que entre 1994 e 

2002 cresce de 363.543 para 531.634, representando um crescimento de 46% em oito anos, 

com uma média anual de crescimento de 5%. No período, o maior crescimento percentual é 

observado entre os anos 2000 e 2002, correspondendo a 10,1%.  

 As reformas iniciadas em 1995, acrescidas da promulgação da LDB em 1996 e as 

mudanças encetadas por esta – como a estratificação do ensino e a diversificação 

administrativa das IES – e a criação do FIES (Lei 10.260 de Julho de 2001) proporcionaram 

um crescimento espantoso do setor privado no E.S. Segundo o Censo da Educação Superior 

de 2004, as IES privadas respondiam por 68% do número de concluintes. O período 1994-
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2002 é marcado também pelo desinvestimento no E.S público (AMARAL, 2013; GOERGEN, 

2010). Esse quadro confere ao Brasil o título de país com o maior sistema privado de E.S do 

mundo.  

 Apesar do petismo se diferenciar do tucanato na cena política e na disputa 

programática, a presidência de Lula da Silva caracteriza-se pela implementação de um 

conjunto de medidas conflitivas na expansão ensejada a partir de 2003. Em parte priorizou a 

expansão pública e a recuperação das universidades federais, ao mesmo tempo em que 

programou políticas focais de curto alcance, das quais o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI, 2005) é a maior expressão que favoreceram a expansão da modalidade privada de 

ensino. A ausência de diretrizes claras que orientassem a expansão ensejada na primeira 

presidência petista também marca o período.  

 Durante a vigência da primeira presidência petista, os documentos Uma Escola do 

Tamanho do Brasil (Fundação Perseu Abramo, 2002) e Bases para o Enfrentamento da Crise 

Emergencial das Universidades e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira, este 

último fruto do esforço do Grupo de Trabalho Interministerial (GIT, 2003) instituído por 

decreto presidencial de 20 de outubro, buscaram expressar as diretrizes para as reformas 

pretendidas, embora sem grande êxito. Nestes, como em documentos anteriores, ficava 

patente a preocupação com a necessidade de expansão do E.S como parte constituinte do 

processo de desenvolvimento e como forma de atender as demandas do mercado. Porém, 

ambos documentos expressavam também as marcas da preocupação com o crescimento 

exorbitante do E.S privado e a crescente inadimplência do alunado, o que culminaria em crise, 

e as preocupações no campo socioeconômico, tais como as diferenças regionais e a 

possibilidade dos indivíduos manterem-se no E.S, tornando-se a expressão da contradição do 

conjunto de políticas públicas implementadas no período.  

 Em Uma Escola do Tamanho do Brasil, a coligação Lula Presidente reconhece que a 

expansão universitária tem um papel destacado no projeto de desenvolvimento do país devido 

ao seu “papel estratégico”. Nele o E.S surge em uma relação dialética com o projeto nacional 

de desenvolvimento sendo uma de suas forças motrizes ao mesmo tempo em que dele 

necessita para seu sucesso e sustentação.  

 Ainda assim, o conteúdo liberal presente em algumas formulações e a críticas das 

políticas públicas do período anterior permeiam o documento: 
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O total de estudantes matriculados na educação superior no Brasil (7,7% dos jovens 

na faixa etária de 18 a 24 anos) continua sendo um dos menores da América Latina. 

Desses estudantes, 1/3 está matriculado em instituições públicas e 2/3 em 

instituições privadas. 

O aumento no número total de instituições nos últimos oito anos foi de 38%, mas o 

setor privado cresceu 51%. O número de universidades federais (IFES) permaneceu 

estável no período, enquanto o das privadas cresceu 44%. Concluindo: as 

instituições de ensino superior (IES) privadas, que em 1994 correspondiam a 74% 

do total, em 2000 já correspondiam a 85%. 

No mesmo período, o aumento total das matrículas foi de 02%, mas o do setor 

privado foi de 80%, e o do setor público de apenas 28%. A matrícula nas 

universidades cresceu 74% no total, mas 121% no setor privado e apenas 30% no 

setor público. Nesse período, as matrículas no setor privado cresceram duas vezes 

mais que as das estaduais e quase três vezes mais que as das federais. Segundo 

dados do Banco Mundial, já em 94 o Brasil situava-se entre os países do mundo com 

maior taxa de privatização da educação superior, no extremo oposto de países como 

França, Alemanha, Estados Unidos, Tailândia, México, Venezuela, Argentina, 

Honduras, Bolívia, Itália, Espanha, Quênia, Panamá, Áustria, Suécia, Paquistão, 

cujo montante de matrículas garantidas pelo poder público é superior a 75%. 

Os cortes orçamentários promovidos pelo atual governo federal ao longo dos 

últimos anos reduziram o financiamento para as 52 IFES a apenas 0,61% do PIB 

(ano 2001), um terço a menos do percentual de sete anos antes (1994) quando era de 

0,91% do PIB.  

Os recursos das IFES em relação ao PIB caíram de 0,97%, em 1989, para 0,61%, em 

2001 (redução de 35,8%). Se tomarmos o ano de 1994 como referência, a redução de 

0,91 para 0,61 foi de exatos 33%.  

Esse quadro de redução do financiamento público à educação superior do país é um 

processo que se inicia paradoxalmente com a redemocratização pós-ditadura militar, 

aprofunda-se com o ajuste do governo Collor e atinge seu clímax nos dois mandatos 

presidenciais de Fernando Henrique Cardoso. Ele compromete o presente e o futuro 

do sistema universitário brasileiro (Op. Cit. p. 24-25). 

  

 O documento ainda sublinha a preocupação com as diferenças socioeconômicas 

existentes, a prioridade à universidade pública e a busca pelos parâmetros expressos no PNE 

2001 – 2010.  

As ideias expressas ao longo da campanha surgem novamente na criação do Grupo 

Interministerial de Trabalho. O documento final do GIT em suas linhas iniciais reconhece a 

destacada política de desarticulação do setor público brasileiro e das IFES e o caráter 

marcadamente privatista da expansão do E.S entre 1994-2002 e sublinha o quadro geral de 

crise das universidades federais em 2003. O documento registra ainda que em 2003 o E.S 

privado respondia por 63,5% do total de cursos de graduação e 70% das matrículas, atingindo 

um vertiginoso crescimento, que entre 1996 e 2004 atingiria 151,6%, segundo análise de 

todos os indicadores disponibilizados pelo INEP da época.   

 O trabalho composto por quatro partes compreendidas por apresentação do “elenco de 

ações emergenciais para o enfrentamento imediato da crítica situação das universidades 

federais”, propostas para a implementação de “autonomia à universidade federal”, seguida 

pela apresentação de ações acerca da complementação dos recursos e do “redesenho do 
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quadro das universidades federais” (GIT, 2003) e, por último, a indicação das etapas para a 

reformulação e implantação da reforma universitária pode ser sintetizada pelo seguinte 

conjunto de medidas e propostas: 

[...] fazer avançar sua produção acadêmica no ritmo imposto atualmente pela 

velocidade do avanço do conhecimento em todas as áreas;  adaptar-se a realidade de 

um tempo onde o conhecimento se espalha no mundo, por Internet, televisão e 

outras modernas formas de mídia, sem respeitar o tradicional locus histórico do 

aprendizado em sala de aula; participar da solução dos novos problemas, 

especialmente os éticos, ecológicos, sociais, científicos e tecnológicos, da 

civilização contemporânea; zelar pela credibilidade e legitimidade dos diplomas 

universitários; e conviver com o saber internacional no mundo globalizado, ao 

mesmo tempo em que não se desliga da realidade ao redor; ampliar a oferta de 

cursos e vagas nas universidades públicas, federais, estaduais e municipais, sem 

sacrificar a qualidade, em um tempo de escassez de recursos financeiros; [...] 

possibilitar, para milhões de jovens sem possibilidade de vaga nas universidades 

públicas, e sem recursos pessoais para pagar seus cursos nas instituições 

particulares, o sonho de concluir um curso superior; promover a responsabilidade 

social da universidade, em compromisso com o desenvolvimento inclusivo da 

economia e da sociedade brasileiras; (Grupo de Trabalho Interministerial – GIT. 

Bases para o Enfrentamento da Crise Emergencial das Universidades Federais e 

Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira. Brasil: Governo Federal, 2003). 

 

  

 A fim de se atingir todos os objetivos formulados, o GIT propôs regulamentar as 

relações entre universidades e as Fundações de Apoio Institucional (FAI) e ainda garantir e 

regulamentar a autonomia de gestão financeira, patrimonial e político-pedagógico das 

universidades federais, conforme previsto em lei (Artigo 207 da CF), como forma de garantir 

e regulamentar a captação de recursos privados por parte das IES federais. Propôs ainda a 

criação de um “Programa Emergencial” para a recuperação das universidades federais, que 

entre outras medidas, previa o gradativo aumento do número de funções-docentes até que 

alcançasse o total de 67.000 em 2007, contando com a substituição dos professores-

substitutos por professores-adjuntos ou similar equivalente. Além disso, registra o intento do 

incremento da Educação Superior a Distância (EAD) por meio da criação do Instituto Darcy 

Ribeiro de Educação a Distância como medida para auxiliar a expansão universitária.  

 O documento apresentado ainda em 2003 a Presidência da República, e que segundo 

os idealizadores objetivava ser transformado em projeto de lei já em 2004, não logrou êxito 

em implementar todas as suas propostas. Caracterizou também o documento sua 

superficialidade e a ausência de propostas concretas e os meios necessários para sua 

implantação. Em temáticas essenciais, como a questão do financiamento do E.S, o documento 

sequer registraria proposições. Cabe ressaltar ainda que apesar de todas as críticas acerca do 

tamanho do E.S privado no Brasil, as formulações contidas no documento tinham presente a 

importância que essa categoria administrativa havia assumido na configuração no E.S 
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nacional, como fica claro nas passagens acerca do Pacto de Educação Superior para o 

Desenvolvimento Inclusivo: 

Como primeiro passo nesse rumo, o MEC se propõe a assegurar um fluxo regular 

adicional de recursos para aquelas instituições universitários que aceitem aderir a um 

Pacto de Educação para o Desenvolvimento Inclusivo.  

As metas e objetivos das ações vinculadas a tal Pacto serão especificados em Edital 

Público, onde será detalhado tanto o número de vagas a serem abertas nas 

instituições interessadas, como a distribuição regional desejada para a alocação dos 

egressos. Essa indução visa formar profissionais de nível superior em áreas 

estratégicas identificadas como carentes de capacitação imediata de quadros [...] 

As vagas abertas pelos Editais do Pacto de Educação Superior para o 

Desenvolvimento Inclusivo contemplarão, prioritariamente, as Universidades 

Federais e em seguida, as públicas estaduais e municipais. O Pacto inclui 

instituições comunitárias ou particulares, quando o setor público não for capaz de 

atender a toda a demanda. Contará também como critério de elegibilidade aos 

Editais do Pacto a localização das instituições que estejam dispostas a oferecer os 

cursos demandados, de forma a que sejam atendidas regiões e localidades 

estrategicamente determinadas. Fará parte do Pacto um compromisso firmado com 

metas da instituição para a ampliação do número de vagas em horário noturno. 

O Governo, por intermédio do MEC, pagará à instituição contratada com base na 

concorrência pública promovida segundo os termos dos Editais, um valor mensal 

por aluno, a título de taxa escolar, ao longo do período correspondente à sua 

formação, e um valor adicional no momento em que concluir o curso. Para todo o 

alunado, os cursos oferecidos pelo Pacto de Educação Superior para o 

Desenvolvimento Inclusivo serão gratuitos. Os alunos oriundos de famílias com 

renda mensal inferior a meio salário mínimo por pessoa poderão ter preferência para 

receberem as bolsas fornecidas pelo Programa de Apoio ao Estudante PAE, ora em 

debate no Congresso Nacional (Presidência da República. Bases para o 

Enfrentamento da Crise Emergencial das Universidades Federais e Roteiro para a 

Reforma Universitária Brasileira . Brasil: GIT – Reforma Universitária. 2003. p. 10 

e 11). 

 

Reconhece ainda a necessidade da expansão universitária no novo contexto capitalista: 
 

É hora do Brasil democrático, industrializado e com um sistema social de apartação, 

marcado por profundas desigualdades, enfrentar o desafio de reinventar sua 

universidade, em meio às grandes transformações que marcam o início do século 

XXI. Essas mudanças permitirão à universidade:  fazer avançar sua produção 

acadêmica no ritmo imposto atualmente pela velocidade do avanço do conhecimento 

em todas as áreas; adaptar-se a realidade de um tempo onde o conhecimento se 

espalha no mundo, por Internet, televisão e outras modernas formas de mídia, sem 

respeitar o tradicional locus histórico do aprendizado em sala de aula; participar da 

solução dos novos problemas, especialmente os éticos, ecológicos, sociais, 

científicos e tecnológicos, da civilização contemporânea; zelar pela credibilidade e 

legitimidade dos diplomas universitários; e  conviver com o saber internacional no 

mundo globalizado, ao mesmo tempo em que não se desliga da realidade ao redor 

(Op. Cit. p. 12). 
 

  Apesar das falhas contidas no documento, bem como o fracasso de sua tramitação 

dentro do planejado e sua natureza superficial, o trabalho logrou êxito em fomentar a 

discussão acerca da reforma do E.S, o que ensejou em 2004 a realização de uma série de 

debates, seminários e congressos. 
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 Já a partir de 2003, o Governo Federal, através do Ministério da Educação com o 

programa Expandir I (2003-2007) iniciou o a expansão das universidades federais com a 

principal meta de interiorizar os campi. O projeto inicial previa a criação de dez universidades 

federais (duas a partir do zero, duas através do desmembramento de universidades existentes e 

seis a partir de escolas e faculdades especializadas) e 43 campi universitários em diversas 

regiões do país. Ao final de 2007, o número de vagas ofertadas havia evoluído de 109.184 

para 139.875; o número de matrículas de 527.610 em 2003 para 578.536. No entanto, a 

mudança mais expressiva ocorreu no orçamento das universidades federais. Segundo dados 

corrigidos pelo IPCA 2012 e divulgados no relatório Análise sobre a Expansão das 

Universidades Federais 2003 a 2012, o orçamento das universidades evoluiu 

aproximadamente 5 bilhões de reais, saltando de 10,3 bilhões em 2003 para 15,2 bilhões em 

2007. 

Apesar da expansão pública aferida no período, a busca por se aproximar da meta do 

PNE de 30% da população de 18 a 24 anos o E.S, levou o governo Lula a adotar medidas que 

conflitavam com as próprias prioridades estabelecidas para o período 2003-2006.  

 As formulações contidas nos documentos supracitados e nas produções acerca do 

assunto, fruto dos encontros promovidos pelo MEC no ano de 2004, deveria fornecer 

substratos que apontassem os meios para a realização da Reforma Universitária atendendo aos 

anseios nestes expressos. Sobre isso diz Michelotto (Educar, 2006): 

Não é isso o que se observa nas propostas em desenvolvimento. Tanto a expansão, 

sem um projeto pedagógico inovador, carece de qualidade e desperdiça a 

oportunidade de expandir o acesso com a garantia da permanência e da pertinência 

dos processos de formação do cidadão e do profissional demandado pela sociedade 

contemporânea, quanto a redução da ociosidade nas instituições privadas por meio 

da destinação de vagas ao PROUNI, representam um incremento no número de 

universitários, mas não avançam no que concerne à democratização do acesso ao 

ensino superior e à tão almejada justiça social (MICHELOTTO, Regina Maria; 

COELHO, Rúbia Helena; ZAINKO, Maria Helena. A política de expansão... 

Curitiba: Educar, nº 28, 2006). 

 

 No final do Primeiro Período o número de matrículas no E.S brasileiro registrou um 

crescimento de 25%, o número de concluintes cresceu 43%, percentual próximo do número de 

vagas oferecidas, que saltou de 2.002.793 em 2003 para 2.823.942, registrando um 

crescimento de 41%. O número de instituições registrou no período um forte crescimento de 

22%, chegando em 2007 ao número de 2281 IES. No entanto, no que diz respeito da 

distribuição administrativa do E.S brasileiro, pouca coisa mudou. Apesar do crescimento das 

IES federais, em 2007 estas representavam apenas 4,6% do total de IES. O ensino privado 
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respondia por 74,5% do número de matrículas, a 88,3% do número de vagas oferecidas e por 

74,4% dos concluintes naquele ano.  

 

3.2 O SEGUNDO PERÍODO (2007-2012) 

 

 Escrevia Lula em 2002 que “as recentes turbulências do mercado financeiro devem ser 

compreendidas nesse contexto de fragilidade do atual modelo e de clamor popular pela 

superação”. Nas linhas da Carta ao Povo Brasileiro (Op. cit.), o então candidato petista 

assumia não apenas um compromisso eleitoral com a população, mas fazia um aceno ao 

mercado financeiro com as mudanças nos anos anteriores que empurraram o partido para o 

centro do espectro político e que agora o catapultava a Presidência da República. O petismo 

havia entendido que não bastava ganhar a eleição para obter o poder, era necessário ser a 

facção hegemônica do bloco no poder. O compromisso havia sido assumido: manter as 

políticas implementadas no governo anterior.  

 Não obstantes os compromissos eleitorais assumidos com as classes dominantes 

durante suas duas eleições (2002 e 2006), a partir do último ano do primeiro mandato de Lula 

da Silva, a correlação de força das facções que compunham o bloco no poder começam a se 

alterar, o que possibilitou o governo implementar algumas das reivindicações históricas dos 

principais grupos de apoio de suas bases.  

3.2.1 Ventos favoráveis: a conjuntura econômica do Segundo Período 

 

 Há duas teorias explicativas para a inflexão nas políticas públicas ortodoxas mantidas 

durante o primeiro mandato de Luís Inácio Lula da Silva: a) os avanços econômicos expressos 

na manutenção e na expansão dos superávits primários oportunizou a diminuição da dívida 

pública em termos de porcentagem do PIB, os desdobramentos disso e a ampla liquidez de 

capitais no período e b) as mudanças nas bases de apoio popular do governo expressas na 

pressão através dos debates dos tradicionais setores de apoio ao PT pertencentes à classe 

média intelectualizada e a recuperação partidária em 2006, após a explosão do escândalo de 

corrupção que passou aos anais como “mensalão” que aumentou as bases de apoio do partido 

entre as camadas mais pobres da sociedade. As duas teorias em parte são complementares, em 

partes alternativas.  

 Os avanços econômicos da presidência de Lula da Silva, anterior a crise econômica de 

2008, ocorrem em uma conjuntura econômica mundial favorável caracterizada pela elevação 
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do preço das commodities e a queda dos preços das manufaturas. A modificação dos preços 

ensejou um aumento positivo nos termos de troca do Brasil que entre janeiro de 2003 e 

dezembro de 2010 elevaram-se 39,9%. Soma-se a essa conjuntura favorável a elevação das 

exportações que sustentaram a manutenção dos superávits primários – que no mesmo período 

totalizou US$ 231,8 bilhões no acumulado – o que viabilizou o país a liquidar sua dívida com 

o FMI, aumentar a poupança pública diminuindo a relação PIB/Dívida e alcançar a posição de 

credor internacional.  

 Ao longo do período 2003-2010, o PIB brasileiro cresceu quase o dobro do observado 

entre 1980-2012, 4,1% e 2,4% respectivamente. As taxas médias de crescimento do PIB ao 

longo do governo Lula superaram as do seu antecessor: 3,5% entre 2003 e 2006 e 4,6% entre 

2007-2010 contra 2,4% entre 1995 e 1998 e 2,1% entre 1999 e 2002. Apesar dos números 

expressivos acerca do crescimento do PIB, as taxas de inflação (IPCA) durante o período 

2003-2010 gravitacionaram perto do centro da meta ficando abaixo da meta nos anos de 2006, 

2007 e 2009, como apontam Teixeira e Pinto (2012). 

 A teoria de inflexão na política econômica a partir do segundo mantado do Lula são 

corroboradas pelas medidas adotadas no período 2005-2007 e pelas estatísticas acerca do 

consumo das famílias e do investimento dos setores público e privado. No período 2003-

2010, a “Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) – elevaram-se em 4,5% e 7,5% ao ano em 

média, respectivamente. A expansão do investimento acima do PIB implicou na elevação da 

FBKF de 15,3% PIB em 2003 para 19,5% em 2010”. (TEIXEIRA; PINTO, 2012. p. 924) 

Observam-se também dois períodos distintos acerca do número de desempregados no país e 

sobre o poder de compra dos trabalhadores: 

 
No que tange ao mercado de trabalho, verificaram-se dois padrões diferenciados 

durante o governo Lula, a saber: i) entre 2003 e 2006, quando ocorreu uma pequena 

redução na taxa de desemprego das Regiões Metropolitanas (RM’s) (de 12,3% em 

2003 para 10% em 2006) e uma queda real de 5,0% na massa de rendimentos 

médios dos ocupados nas RM´s; ii) entre 2007 e 2010, quando se verificou uma 

redução expressiva das taxas médias de desemprego na RM’s (de 9,3% em 2007 

para 6,7% em 2010) e uma melhora significativa da massa real de rendimentos dos 

ocupados (crescimento de cerca de 20%). Cabe destacar ainda o crescimento real do 

salário mínimo ao longo do governo Lula (expansão média de 5,9% a.a.) que teve 

efeitos positivos para demanda agregada e para a distribuição de renda (TEIXEIRA; 

PINTO. A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância 

financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico. Campinas: Economia e 

Sociedade, 2012. p. 17). 

 

 No que tange a dívida pública é possível observar dois fenômenos: a diminuição da 

dívida liquida externa e o aumento da dívida interna. O primeiro fenômeno foi impulsionado 
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pelos elevados saldos da balança comercial – entre 2003 e 2006 as exportações elevaram-se 

23% a.a contra 18% a.a das importações – saneando as contas públicas e resgatando a 

capacidade de investimento estatal. Por outro lado, a elevação da dívida interna deveu-se 

sobretudo as elevadas taxas de juros da SELIC “expressa pelo fator de capitalização composta 

de juros reais sobre o estoque da dívida líquida interna do setor público consolidado”. 

(PEREIRA; BRUNO, 2010). Nesse aspecto os superávits configuram-se insuficientes, como 

explica Teixeira e Pinto (2012): 

 
Os elevados superávits primários durante o governo Lula (R$ 758,8 bilhões no 

acumulado entre 2003 e 2010) foram menores do que os montantes pagos de juros 

no mesmo período (R$ 1.491,4 bilhões). Os superávits não foram pequenos, o que o 

correu foi que a manutenção de taxa de juros elevada gerou grandes custos ficais e o 

contínuo aumento da dívida interna em termos absolutos. Os juros – que caíram em 

% PIB, mas se elevaram em termos absolutos – alimentaram os segmentos 

financeirizados, em especial a fração hegemônica do bloco no poder, a bancário-

financeira (Idem, ibid. p. 18). 

  

 Em resumo, a primeira teoria parte do pressuposto de que o desempenho favorável da 

econômica durante os anos do primeiro mandato permitiu ao estado quitar a dívida externa e 

aumentar a poupança pública recuperando o seu poder de investimento, o que ensejou novas 

medidas. A criação de programas de transferência direta de renda (lei n° 10.836 de 9 de 

janeiro de 2004) do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (lei n° 11.578 de 26 de 

novembro de 2007) e a ampliação da atuação do BNDE para estimular investimento no país, 

aliado a valorização real do salário mínio, fortaleceu o comércio interno aumentando o 

consumo e facilitou o fortalecimento da burguesia nacional, diminuindo o poder da facção 

bancário-financeira do bloco no poder, todavia sem encerrar sua hegemonia. A preservação 

das medidas econômicas instituídas ainda na presidência de FHC e a adoção no âmbito 

doméstico de medidas inovadoras proporcionaram o surgimento de um modo heterodoxo de 

gestão da política econômica e das políticas públicas no período.  

 Em contrapartida, há a  hipótese de que as mudanças nas bases de apoio do PT e as 

pressões através dos debates realizados pela classe média intelectualizada sustentam as 

mudanças ocorridas a partir de 2006 na gestão das políticas públicas e da política econômica.  

 Como já observado, a composição da base de apoio do petismo no poder foi alterada 

drasticamente após a explosão do escândalo de corrupção do “mensalão” e a posterior 

recuperação do partido em 2006. A partir de 2006, o nível de escolaridade dos apoiadores do 

PT diminuiu sensivelmente, contrariando a tendência até 2002 de apoio entre a população 

com maior grau de escolaridade – nicho pronunciadamente ideológico. Em 2007, ano após a 
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reeleição do Lula, esse quadro se pronuncia de maneira mais contundente: o apoio daqueles 

que só possuíam o Ensino Médio torna-se maior do que aqueles com Ensino Superior, como 

aponta a Tabela 4.  

 

Tabela 4 

Preferência pelo PT por escolaridade 1989-2010 
 

Fontes: Datafolha. Setembro de 1998, junho de 2000, via Y. S. Carreirao e M. D. Kinzo, op. cit., pp. 148-9; setembro de 2002, janeiro de 

2006 e marco de 2007, via Cesop (Unicamp); marco de 2010, via <www.datafolha.com.br>, acessado em 24/4/2010. In: Singer, André. 

A segunda alma do partido dos trabalhadores. São Paulo: Novos Estudos, 2010.  

 

Observa-se ainda que o pronunciado aumento de apoio entre os menos instruídos 

aferido em 2007 é consoante com o aumento da formulação de política pública que 

favorecessem o Ensino Superior Público, a se saber: PDE (2007) e Reuni (2007). A mudança 

da gestão das políticas públicas em decorrência das alterações nas bases de apoio ao partido é 

um dos argumentos que sustenta a segunda teoria a respeito das mudanças na gestão das 

políticas públicas a partir do fim do primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva.  

Complementar a análise que André Singer (2010), Lécio Morais e Alfredo Saad-Filho 

(2011) propõem que  as mudanças na condução da política econômica iniciada a partir do fim 

do primeiro mandato Lula da Silva são frutos de debates acadêmicos iniciados a partir da 

análise do período 2003-2005 no qual se verifica a continuidade da condução ortodoxa-

neoliberal da economia.  

 

 

Escolaridade 

 

 

Ano 

1998 

 

2000 

 

2002 

 

2006 

 

2007 

 

2010 

 

 

1°Grau/Fundamental 

 

8% 

 

12% 

 

17% 

 

18% 

 

19% 

 

20% 

 

 

Ensino Médio 

 

17% 

 

21% 

 

28% 

 

20% 

 

23% 

 

27% 

 

 

Ensino Superior 

20% 

 

24% 

 

29% 

 

22% 

 

18% 

 

24% 

 

 

Total 

12% 15% 22% 19% 21% 24% 
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Segundo os autores, os debates iniciados por teóricos de diferentes matrizes 

ideológicas nessa época frutificaram em um conjunto heterodoxo de pressupostos acerca da 

condução econômica afigurando-se uma alternativa aos pressupostos neoliberais e do “velho 

desenvolvimentismo”, o que passou a chamar-se “neo-desenvolvimentismo”. 

Defendiam os autores que o modelo de desenvolvimento no Brasil de substituição das 

importações “falhou por não ter sido acompanhada de absorção tecnológica e por ter incutido 

no empresariado doméstico uma mentalidade protecionista, devido ao fato do protecionismo 

tarifário ter sido generalizado e temporalmente ilimitado” (MORAIS; SAAD-FILHO, 2011. 

p. 512.) Neste aspecto, as questões da competitividade nacional e da equidade social interna 

ganham importância, uma vez que fortalecem as medidas que favorecem a incorporação do 

progresso técnico. Assim sendo, o fortalecimento das políticas públicas para o E.S são fruto 

de um contexto sui generis de gestão das políticas públicas e da política econômica pós-1989.  

 

3.2.2 O fortalecimento da Educação Superior Pública 

 

 Na esteira do desenvolvimento encetado a partir de 2003 por meio do Programa 

Expandir I (MEC, 2003-2007) e das políticas públicas implementadas no período anterior – 

das quais destaca-se o PROUNI e as mudanças no FIES – preconizado no documento Bases 

para o Enfretamento da Crise Emergencial das Universidade Federais e Roteiro para a 

Reforma Universitária Brasileira (GIT, 2003) o Segundo Período caracteriza-se por intensas 

transformações de caráter estrutural e do surgimento de diretrizes claras para o novo momento 

de expansão do E.S. Antes, porém, é necessário ressaltar a conjuntura em que tais mudanças 

ocorreram. A hipótese defendida aqui é a de que as reformas na educação superior brasileira 

do Segundo Período são reflexos do que ficou conhecido na literatura especializada como 

“novo-desenvolvimentismo”. 

 Em artigo intitulado Um perfil sobre a expansão do ensino superior recente no Brasil: 

aspectos democráticos e inclusivos, Vera Cepêda e Antônio Carlos Marques (2012) analisam 

os diferentes momentos do E.S brasileiro à luz das respectivas conjunturas econômicas e 

defendem a hipótese de que o momento de expansão aferido entre 2007-2012, com o advento 

do PDE e do REUNI, é fruto do novo modelo de relação entre política e economia, a se saber 

o “novo-desenvolvimentismo”, e também pilar estruturante do desenvolvimento nacional, 

assumindo assim um duplo caráter.  
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Na história econômica do Brasil, assim como na maioria dos países latino-americanos, 

o projeto nacional-desenvolvimentista foi a fórmula para a tentativa de superação dos entraves 

herdados pela situação colonial que legou aos países periféricos uma inserção subordinada-

dependente na dinâmica global. Seu foco era a superação desses entraves históricos e “a 

aposta na passagem à etapa urbano industrial como deflagradora das virtudes do progresso”. 

(CEPÊDA; MARQUES, 2012. p. 165) É possível identificar dois momentos distintos do 

modelo desenvolvimentista; O primeiro, próximo da orientação cepalina, é o de interiorização 

dos centros decisórios, diminuição das importações e prioridade ao setor nacional industrial-

exportador, originou, assim, um bloco histórico capaz de aglutinar interesses diversos sob a 

batuta de um pacto nacional em oposição aos interesses de uma economia modelada e dos 

países do centro capitalista. A segunda onda desenvolvimentista desfez a dinâmica anterior da 

aliança nacional entre classes e estruturou-se sob a dinâmica burocrático/autoritária optando 

pelo crescimento econômico industrial como meta. Destaca-se nesse período os altos custos 

sociais do modelo de desenvolvimento, como a subalternização da democracia e da cidadania 

e opção pelo crescimento em detrimento da distribuição expressa no mote “primeiro o bolo 

cresce e depois é dividido”.  

 O esgotamento do segundo momento desenvolvimentista (autoritário), com origem na 

crise fiscal do Estado, foi sucedido pelo hiato neoliberal entre a década de 1980 e o final da 

década de 1990. Cepêda (2012) e Marques (2012) alertam para a diferença na natureza das 

medidas que o neoliberalismo ensejou nos países centrais e na periferia capitalista. Nos países 

centrais, o conjunto de medidas estruturou-se com o objetivo de reduzir a ação estatal na 

transferência de riqueza em oposição a fórmula operada pelo Welfare State do Estado 

Providência nas décadas anteriores. Na periferia, devido a natureza de sua inserção na 

dinâmica global, o conjunto de medidas neoliberais pode ser sintetizada na liberação de novos 

setores para a economia privada. Dizem os autores que: 

Na periferia – que não viveu o momento social-democrata e nem teve o Estado 

como protetor dos interesses sociais (na verdade, em posição contrária) – a redução 

do tamanho das atividades estatais esteve ligada diretamente à abertura de mercados 

nacionais (parcialmente protegidos no desenvolvimentismo), a liberação de setores 

econômicos para iniciativa privada, a redução do impacto fiscal, tributário e de 

direitos do trabalho sobre o custo da produção e a dívida (interna e externa) que 

debilitava a dimensão monetária. Este foi o custo de estabilização e saneamento 

econômico, baseado em grande medida na higidez da moeda e no controle 

inflacionário (CEPÊDA; MARQUES. Um perfil sobre a expansão do ensino 

superior recente no Brasil: aspectos democráticos e inclusivos. São Paulo: 

Perspectivas, v.42. 2012). 
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 Em oposição ao período anterior, o terceiro período desenvolvimentista identificado 

nos anos dos mandatos Lula da Silva e no primeiro mandato Dilma Rousseff operacionaliza 

não apenas a questão da produção, mas também a repartição da riqueza “como forma de 

inclusão e como motor de autossustentação econômica e fiscal”. (CEPÊDA; MARQUES, 

2012. p. 166) Este novo período desenvolvimentista, que surge do pacto social pós-

redemocratização – elementos derivados da nova Constituição Federal de 1988 e da Reforma 

do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1995) – , do fôlego permitido pelo saldo positivo da 

Balança Comercial, dos efeitos das medidas de gerenciamento da moeda e da reestruturação 

produtiva do período neoliberal, pode ser resumida da seguinte forma: 

 
a) desenvolvimento com base em commodities; b) desenvolvimento com base na 

Sustentabilidade e Meio Ambiente; c) desenvolvimento com base na Economia da 

Inovação; d) desenvolvimento com base no Consumo de Massa; e) desenvolvimento 

com base na Redistribuição de Renda (políticas sociais focais e diretas de 

transferência de capacidade de consumo); f) desenvolvimento com base na 

Sociedade do Conhecimento (Idem, ibid.). 
 

 

 Em outras palavras, o “novo-desenvolvimentismo” resgata alguns elementos do 

modelo original, mas afasta-se quanto aos seus propósitos e nas determinações conjunturais a 

que tem que responder. Caracteriza-se por uma intervenção econômica menos totalizante e 

direta e se submete ao controle da sociedade como resultado da pactuação democrático-

participativa pós-1988. É um modelo mais fraco do ponto de vista da posição do Estado. 

Destaca-se ainda a noção de responsabilidade e de eficácia, que situa a redistribuição como 

eixo estratégico do projeto nacional de desenvolvimento, assim, mantendo “o foco em 

mudanças econômicas ligadas ao mundo da produção, mas incluem-se como fundamentais 

aquelas ligadas ao tema da distribuição”. (CEPÊDA; MARQUES, 2012)  

 Nesse período o E.S assim como as outras vias de desenvolvimento assumem papel 

nuclear no projeto de crescimento como forma de atuar sobre a diminuição das desigualdades 

e alavancar a dinâmica econômica em um modelo de distribuição via inclusão.  

 3.2.2.1 As primeiras diretrizes: PDE (2007) 

 

 O ano de 2007 marca o surgimento de um conjunto de documentos que estabelecem 

mais claramente o propósito, as orientações e as medidas a serem adotadas acerca da 

educação como um todo e da educação superior em especial. Em abril, a Presidência da 

República, através do Ministério da Educação (MEC), publica o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) por meio do qual define as iniciativas públicas para o período 2007-2012, 
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evocando as bases teóricas de sustentação do projeto educacional petista e tece críticas às 

políticas educacionais da década anterior. Tal documento ressaltava as iniciativas que compõe 

o Programa, registrando um total de 40 medidas, e sublinhava as iniciativas já adotadas pela 

pasta a luz da visão teórica que orienta o projeto com o objetivo de “enfrentar estruturalmente 

a desigualdade de oportunidades educacionais”. (PDE, 2007) Inscreve ainda o REUNI, que 

registra a mesma data de edição, como uma de suas medidas.   

 Segundo o constante no PDE, os ajustes fiscais e a Reforma do Aparelho do Estado 

favoreceram a prosperidade de uma visão fragmentada da educação e a disseminação de falsas 

oposições. A primeira destas foi a oposição entre educação básica e educação superior. O 

documento ressalta que durante o período da gestão tucana o gestor público era encorajado a 

optar pela educação básica em detrimento da educação superior, sem entanto que a União 

aumentasse o investimento na educação básica, o que serviu para: 

 
[...] asfixiar a rede federal de educação superior, cujo custeio foi reduzido em 50% 

em dez anos, e inviabilizar uma expansão significativa da rede. Nesse particular, é 

forçoso lembrar a revogação, em 1996, do parágrafo único do artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelecia: “Nos dez primeiros anos 

da promulgação da Constituição, as universidades públicas descentralizarão suas 

atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de maior 

densidade populacional”. O resultado para a educação básica: falta de professores 

com licenciatura para exercer o magistério e alunos do ensino médio desmotivados 

pela insuficiência de oferta de ensino gratuito nas universidades públicas. Era uma 

oposição, além de tudo, irracional. 

Como se pode pensar em reforçar a educação básica se a educação superior, 

debilitada, não lhe oferecer suporte mediante formação de bons professores em 

número sufi ciente? (Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da 

Educação. Brasil: 2007). 

 

 A segunda oposição estabeleceu-se no nível da educação básica e propiciou o 

favorecimento do ensino fundamental em detrimento das outras duas modalidades que 

compõe este nível da educação, sendo o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério).  

 A terceira oposição deu-se no ensino médio e na educação profissional desarticulando 

esses dois níveis de ensino e congelando a expansão da rede federal de educação profissional 

e tecnológica nos seguintes termos: 

 
A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 

unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com 

estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos 

estabelecimentos de ensino (Cf. art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 

1994, com a redação dada pela Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998). 
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  O PDE registra, como outras duas falsas oposições estabelecidas no período, a 

dissociação entre alfabetização e educação de jovens e adultos e da educação regular com a 

educação especial. Estas oposições, segundo o documento, diminuem as possibilidades 

educacionais dos sujeitos através da desarticulação da trajetória educacional, ao mesmo tempo 

em que impossibilitariam uma reforma educacional em todos os níveis educacionais. Como 

forma de superação dos entraves gerados no período, o documento propõe a adoção de uma 

visão sistêmica da educação em todas as suas etapas, gerando uma articulação entre todos 

seus níveis, o que implicaria em “reconhecer as conexões intrínsecas entre educação básica, 

educação superior, educação tecnológica e alfabetização e, a partir dessas conexões, 

potencializar as políticas de educação de forma a que se reforcem reciprocamente”. (PDE, 

2007) 

 No que concerne à educação superior as iniciativas encetadas pelo documento 

balizavam-se em: 

i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 11% de jovens, 

entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível educacional, ii) garantia de qualidade, 

pois não basta ampliar, é preciso fazê-lo com qualidade, iii) promoção de inclusão 

social pela educação, minorando nosso histórico de desperdício de talentos, 

considerando que dispomos comprovadamente de significativo contingente de 

jovens competentes e criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um 

filtro de natureza econômica, iv) ordenação territorial, permitindo que ensino de 

qualidade seja acessível às regiões mais remotas do País, e v) desenvolvimento 

econômico e social, fazendo da educação superior, seja enquanto formadora de 

recursos humanos altamente qualificados, seja como peça imprescindível na 

produção científico-tecnológica, elemento-chave da integração e da formação da 

Nação (Idem, ibid.). 

 

 É importante salientar que o PDE em oposição aos documentos anteriores sublinha o 

caráter inclusivo da educação como ferramenta de combate as desigualdades econômicas e 

sociais expressas em clivagens geográficas, contudo, sem perder de vista a condição da 

educação como eixo estruturante e promotor do desenvolvimento econômico evidente nos 

seguintes termos: 

A relação recíproca entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as ações do 

Estado são alinhadas e os nexos entre elas são fortalecidos, potencializando seus 

efeitos mútuos. Desse movimento de busca de sintonia das políticas públicas entre si 

depende a potencialidade dos planos setoriais, inclusive o educacional, que passam, 

nesses termos, à condição de exigência do desenvolvimento econômico e social, 

garantindo-se que o todo seja maior que a soma das partes (Idem, ibid). 

 

 Os princípios expressos no Plano norteiam a edição e implantação do REUNI, 

evidenciando o duplo caráter das propostas do Segundo Período. Se por um lado reafirmam o 
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caráter inclusivo da educação e sua importância como ferramenta de superação das 

desigualdades, por outro não perdem de vista a importância da difusão do conhecimento, 

condição vital para a superação do subdesenvolvimento, e a crescente demanda por força de 

trabalho especializada na dinâmica de crescimento econômico e ajustes necessários, típica de 

países em desenvolvimento.  A natureza das formulações constantes nos documentos e 

políticas públicas editadas no Segundo Período deixa patente a interferência da esfera 

econômica na esfera da educação, especialmente a educação superior, o que fortalece a 

hipótese da influência do crescimento econômico na formulação de políticas públicas para a 

educação. Vejamos.  

 

3.2.2.2 O REUNI. 

 

 Em 2007 o Brasil contava com 2.281 IES, deste total 106 instituições eram federais, 

número 27,7% maior do que o número registrado em 2003, que era de 83. Crescimento 

considerável tendo em vista que entre 1994 e 2002 as instituições federais registraram um 

crescimento de 28%, o que corresponde a um crescimento anual médio de 3,5% contra 7% no 

período 2003-2007. No mesmo período o país registrou um crescimento de 23% do número 

de instituições privadas, que em 2007 respondiam por 89% do total de instituições existentes 

no país. O aumento do número de IES refletiu no crescimento do número de matrículas, que 

no período registrou um acréscimo de 993.359 novas matrículas atingindo um total de 

4.880.381. Esse aumento ganha ainda mais importância se comparado ao aumento do número 

de matrículas registrado entre 1960 e 1980, período que registrou 1.225.223 novas matrículas. 

Uma média de 61.261 novas matrículas anuais no período 1960-1980 contra uma média anual 

de 248.339 matrículas ao longo do primeiro mandato Lula da Silva.  

 No que concerne apenas ao E.S federal o quadro é ainda mais expressivo e também de 

crescimento. Registra-se no período 8,5% de crescimento no número de matrículas; 5,8% no 

número de concluintes; 7,6% no número de vagas e um aumento de 25,7% no número de 

ingressos. Não obstante, os registros supracitados, o número de candidatos inscritos em todos 

os processos seletivos aferem ao período um crescimento de apenas 1,6% demonstrando que 

apesar da criação de novas universidades e da política de interiorização dos campi a demanda 

ainda pouco se alterara, o que pode ser explicado por um conjunto heterogêneo de possíveis 

causas. Aqui consideraremos especialmente as clivagens regionais e as assimetrias do sistema 

de E.S, moduladas historicamente. Cepêda (2012) e Marques (2012) registram: 
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As disparidades e desigualdades no sistema superior de ensino implicam repensar o 

desenho das regiões (caso clássico do Nordeste e Norte) e as assimetrias que 

envolvem contextos metropolitanos e periferias urbanas (caso fundamental do 

Sudeste). No caso do Sudeste, o quadro comparativo seria o seguinte: a região conta 

com 42,1% população nacional, 42,4% da população de egressos do ensino médio, 

32,8% vagas ofertadas em IES públicas e uma correlação aluno egresso/vaga IES 

pública de 5,04 por vaga. No Norte essa relação é de 3,89 egresso/vaga, no Nordeste 

4,13 egresso/vaga, no Sul 2,96 egresso/vaga e Centro-Oeste 2,49 egresso/vaga. 

Também é desconcertante a relação, no ensino público superior, entre a população 

total e número de vagas. Um exemplo não esperado é o da região Sudeste: com uma 

população total de 80.364.410 habitantes, conta com apenas com 150.649 vagas em 

IES públicas (federais, estaduais e municipais) mesmo com demanda de ingresso de 

760.133 formados no ensino médio/ano (dado válido para 2010). O excedente de 

vagas nessa região só acontece no setor privado de ensino que cobre, sozinho, mais 

que o dobro da demanda (CEPÊDA; MARQUES. Um perfil sobre a expansão do 

ensino superior recente no Brasil: aspectos democráticos e inclusivos. São Paulo: 

Perspectivas, v.42. 2012). 

 

 Apesar das transformações registradas no período 2003-2007, permaneciam as 

profundas assimetrias no E.S brasileiro constituído por um sistema público diminuto e por um 

sistema privado desregulado e voltado para o mercado. Em 2007, o E.S privado respondia por 

88,3% do número de vagas existentes no país nessa etapa do ensino. O Censo da Educação 

Superior de 2005 registra que naquele ano as vagas ofertadas pelas IES particulares, sozinha, 

já cobriam mais do que o demandado pelos egressos do Ensino Médio: 2.012.986 concluintes 

do Ensino Médio e 2.122.619 vagas em IES particulares. 

 Editado através do Decreto Presidencial n° 6.096 de 24 de Abril de 2007, o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

nascia com o objetivo de estimular a expansão do número de vagas nas universidades federais 

e, entre outras medidas, ensejar a criação de novos cursos e novas modalidades de formação. 

Previa como meta ao final do Programa “a elevação [...] da taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos da graduação 

em cursos presenciais por professor para dezoito” (REUNI, 2007).  Trata-se de uma iniciativa 

que consubstanciava o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e inscrevia-se no 

conjunto de esforços para a consolidação da meta de provimento da educação superior pelo 

menos 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, pelo papel atribuído ao Ministério da 

Educação pelo Plano Nacional de Educação (Lei n° 10.172/2001). 

 O documento Diretrizes Gerais do REUNI (2007), em complementação ao Decreto 

6.096/07, estabelece as bases e regras para execução do Programa. Destaca-se inicialmente a 

ressalta do caráter voluntário de participação das universidades e que o programa “não 

preconiza a adoção de um modelo único para a graduação das universidades federais, tendo 

em vista a autonomia outorgada às universidades pela Constituição Federal/1988.” 
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 Destaca-se ainda a preocupação com a qualidade da educação durante o processo de 

expansão e com o caráter de eixo estruturante do projeto nacional de desenvolvimento que a 

educação superior assume, nos seguintes termos: 

Ao lado da ampliação do acesso, com o melhor aproveitamento da estrutura física e 

do aumento do qualificado contingente de recursos humanos existente nas 

universidades federais, está também a preocupação de garantir a qualidade da 

graduação da educação pública. Ela é fundamental para que os diferentes percursos 

acadêmicos oferecidos possam levar à formação de pessoas aptas a enfrentar os 

desafios do mundo contemporâneo, em que a aceleração do processo de 

conhecimento exige profissionais com formação ampla e sólida. A educação 

superior, por outro lado, não deve se preocupar apenas em formar recursos humanos 

para o mundo do trabalho, mas também formar cidadãos com espírito crítico que 

possam contribuir para solução de problemas cada vez mais complexos da vida 

pública.  (Op. Cit, p.5) 

  

Como forma de atingir as metas estabelecidas, o Programa preconiza o redesenho 

curricular dos cursos nas universidades federais, valorizando a flexibilização e a 

interdisciplinaridade; a mobilidade estudantil como ferramenta de superação do entrave do 

distanciamento entra as instituições de ensino; e, por fim, a ampliação das políticas de 

inclusão e de assistência estudantil objetivando “a igualdade de oportunidades para o 

estudante que apresenta condições socioeconômicas desfavoráveis”. Neste aspecto, o REUNI 

consolida a expansão ensejada em 2003 com opção pela interiorização dos campi e marca a 

preocupação com os aspectos socioeconômicos através da implementação de políticas 

associadas à inclusão, democratização do acesso e permanência do estudante.  

 Não obstante, quanto aos aspectos inovadores do REUNI, o Programa preconiza e 

fortalece as formas de controle, supervisão e avaliação da educação superior pública federal, 

de caráter centralista, nos moldes ratificados pela LDB na década de 1990. Destacam-se o 

SINAES e o condicionamento do repasse de verbas da seguinte forma: 

 

Ao ser aprovada, a proposta dará origem a termo de pactuação de metas e de fixação 

de recursos humanos e financeiros adicionais destinados à universidade, cujos 

repasses estarão condicionados ao cumprimento das etapas previstas no projeto, 

conforme disposto no artigo 6º do Decreto nº 6.096/2007. Cada etapa apresentada 

deverá receber acompanhamento de equipe especifica da SESu, devendo as 

instituições observar estritamente os objetivos, metas e execução orçamentária para 

ela previstas (Idem, ibid.). 

 

  E ainda: 
 

Art. 6°- A proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, dará origem a 

instrumentos próprios, que fixarão os recursos financeiros adicionais destinados à 

universidade, vinculando os repasses ao cumprimento das etapas. (Presidência da 

República. Decreto nº 6.096. Brasil: MEC, 2007). 
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 Reside justamente neste ponto a grande novidade entre as políticas públicas do 

período: a questão do financiamento. O Ministério da Educação previa um injeção de 2 

bilhões de reais durante os cinco anos de vigência do Programa em oposição às medidas 

encetas ao longo da década de 1990 que ensejaram o desinvestimento na educação pública 

federal e favoreceram a expansão privada como forma de responder a demanda pelo E.S 

diante da insuficiência de recursos da União e da política econômica vigente. Além disso, 

oposição também ao documento do GIT (2003) acerca da reforma universitária que não previa 

vias para o financiamento da expansão. Tal medida caracteriza a nova forma “neo-

desenvolvimentista” de intervenção estatal e marca uma nova fase de relacionamento entre as 

esferas política e econômica.  

 No entanto, apesar da novidade do financiamento e das mudanças ensejadas pelo 

REUNI, o condicionamento dos repasses e o atrelamento da execução orçamentária pelo 

previsto e disponibilizado pelo Ministério da Fazenda instauram uma contradição entre 

expansão e qualidade. Tal mecanismo condicionou o REUNI à previsão orçamentaria 

concedida, não havendo garantia da efetividade, da continuidade e do cumprimento de 

desembolsos acordados inicialmente (BORGES; AQUINO, 2012). 

 Com a culminância do Programa no ano de 2012 o E.S brasileiro registrava um total 

de 5.923.838 matrículas, sendo 985.202 na modalidade pública federal. O número total de 

vagas ofertadas havia alcançado o patamar de 3.324.407, enquanto o número de candidatos 

somava 10.927.775 e o número de ingressos 1.970.382. Em comparação ao ano inicial o 

número de vagas cresceu 17%, o de matrículas 21%, o de ingressos 32% e o de concluintes 

15%. Na modalidade de E.S público federal, os números são sobremaneira expressivos: as 

matrículas cresceram 60%, o número de vagas cresceu 63% alcançando um total de 539.648, 

os ingressos registraram um aumento de 82% e o número de candidatos cresceu 280%.  

 Porém, o ano de 2012 aponta para falhas e equívocos do projeto. Inscreve-se nesses 

quesitos a diminuição do número de instituições federais, que registra o total de 106 em 2007, 

99 em 2010 e 103 em 2012. É possível constatar que o principal mecanismo de criação de 

novas universidades durante a vigência do Programa foi a aglutinação de instituições já 

existentes. 

 O Censo da Educação Superior de 2012 aponta ainda duas contradições entre o 

projeto inicial e suas metas e o quadro esboçado pela pesquisa. Primeiramente, a expressiva 

expansão do número de vagas não foi acompanhada de mudanças estruturais nas práticas 
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pedagógicas, nas estruturas dos cursos na maior parte das universidades participantes do 

Programa e dos recursos necessários para a manutenção do alunado vulnerável 

socioeconomicamente. Esta contradição expressa-se na Taxa de Conclusão dos Cursos de 

Graduação (TCG) que em 2007 era de 0.71 ou 71% e ao final do Programa registrava queda, 

atingindo o patamar de 0.62 ou 62%. 

 Em segundo lugar, o incremento do quadro de funcionários não foi satisfatório. O 

documento Diretrizes do REUNI previa como uma das principais metas o aumento da Relação 

de Matrículas dos Cursos de Graduação Presencial/Função Docente em Exercício até que 

atingisse 18. No entanto, em 2012 o país registrava 16,6 dessa relação no E.S como um todo e 

15,6 em universidades. Nas universidades federais esse registro era de 11,5 e de apenas 10,9 

nas instituições federais em geral.  

 No que concerne ao incremento dos investimentos na área, dados do INEP demostram 

que ao longo do Segundo Período o Percentual do Investimento Público Total em relação ao 

PIB para educação superior cresce apenas 0,1%, chegando em 2012 a 1,0% do PIB, enquanto 

o investimento em todos os níveis do ensino alcança o patamar de 5,9%. 

 A radiografia da expansão do ensino superior federal aponta para um potente 

incremento dos investimentos na área, mobilizando esse nível da educação como uma 

ferramenta de inclusão e a inserindo na dinâmica do projeto nacional de desenvolvimento 

como uma de suas principais vias, segundo o entendimento inscrito no que a literatura nomeia 

por “novo-desenvolvimentismo”. No entanto, aponta também para a insuficiência das 

políticas de amparo ao alunado vulnerável socioeconomicamente e de inclusão das minorias 

apontando para o fato de que a expansão verificada no período não se traduziu 

necessariamente em democratização do acesso a educação. Soma-se a isso, a descontinuidade 

das políticas públicas, em especial o REUNI, e o mecanismo de condicionamento dos 

repasses financeiros às instituições mediante o cumprimento das metas e ao repasse do 

Ministério da Fazenda, o que pode acarretar no endividamento das universidades federais, na 

descontinuidade da implementação do respectivo projeto de expansão e de forma mais 

incisiva atrela a política de educação ao desempenho econômico do país. 

 

3.3 O TERCEIRO PERÍODO (2012-2015) 

  



54 
 

 

O período entre 2012-2015 é marcado pela desaceleração do crescimento econômico 

nacional aferido na década anterior, e em grande parte, devido aos efeitos da crise mundial de 

2008 que tardaram para afetar as economias emergentes.  

O Terceiro Período é também marcado pela ascensão da presidenta Dilma Rousseff e 

sua incapacidade em lidar com os conflitos político deflagrados na época – o que culminou no 

seu impeachment –, enfraquecimento da fração bancário-financeira do bloco no poder e a 

revitalização das políticas ortodoxas-neoliberais como resposta a crise.  

 Em que pese à proximidade do período, a insuficiência dos dados e a crise política que 

ainda vigora – com desdobramentos incalculáveis – e, em decorrência dessas causas, a 

impossibilidade de construir um padrão analítico-interpretativo suficientemente claro, 

buscaremos nessa seção por meio da coleta e análise do escasso material apontar algumas 

tendências para o E.S brasileiro. 

 

3.3.1 Crise: a conjuntura econômica do Terceiro Período 

 

 O mandato da presidenta Dilma Rousseff iniciado em 2010 é marcado no setor 

econômico pelo aparecimento dos primeiros indícios de esgotamento do modelo de 

desenvolvimento que orientou a década anterior, sobretudo a partir de 2006. Estes indícios são 

expressos na retração dos investimentos privados a partir de 2011, na chamada 

desindustrialização e no aumento do desemprego.  

 O “neo-desenvolvimentismo” que mesclou políticas econômicas ortodoxas 

perpetradas ainda do governo FHC à transferência direta de renda e o aumento da atuação dos 

bancos públicos no governo Lula, em um novo modelo de intervenção estatal na economia, 

graças principalmente ao acúmulo de divisas que diminuíram a restrição internacional do 

estado brasileiro, aumentou o consumo das famílias brasileiras, criando uma espécie de 

inclusão pelo consumo. No entanto, o aumento do consumo foi acompanhado por baixo 

dinamismo industrial interno. Segundo especialistas, o processo de “desindustrialização”, que 

é perceptível a partir de 2011, se deve a uma acoplagem passiva a cadeia produtiva asiática 

após a crise mundial financeira de 2008 e ao aumento das importações no período. Sobre esse 

quadro diz TEIXEIRA (2012) e PINTO (2012):  

O consumo cresce sem expansão da produção industrial devido ao vazamento da 

renda para o exterior com o aumento das importações de manufaturas e 

desarticulação das cadeias produtivas domésticas (aumento do conteúdo importado). 
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Consequentemente, reduz-se o poder multiplicador das políticas sociais de 

transferência de renda e aumento do salário mínimo (TEIXEIRA, Rodrigo Alves; 

PINTO, Eduardo Costa.  A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: 

dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico. Campinas: 

Economia e Sociedade, 2012. P 28). 

 

 

 Apesar dos números desfavoráveis em setores importantes para o modelo de 

desenvolvimento ainda vigente, Teixeira (2012) e Pinto (2012) defendem a hipótese de que o 

mandato da presidenta Dilma abria a possibilidade de um novo modelo de desenvolvimento.  

 Argumenta-se que nos dois últimos anos do governo Lula a hegemonia da fração 

bancário-financeira do bloco no poder começa a apresentar fissuras em decorrência do 

fortalecimento de outros setores e da conquista de maior autonomia do Estado em relação a 

esses setores em virtude da política de acúmulo de divisas dos anos anteriores. Segundo os 

autores, o fim da hegemonia dessa fração é representado pelo discurso da presidenta no dia 1º 

de maio de 2012, ocasião em que se reduziu a taxa de juros adotada pela Caixa Econômica e 

pelo Banco do Brasil, e cobrou que o mesmo fosse feito pelos bancos privados. As mudanças 

nas relações entre o Estado e o setor bancário-financeiro caracterizava uma oportunidade de 

recuperação dos mecanismos de planejamento econômico a longo prazo e a ampliação da 

capacidade de investimento do Estado através da flexibilização da meta de superávit primário. 

Cabe ressaltar que a leitura oferecida pelos autores data de 2012.  

 

3.3.2 A crise econômica/fiscal e o desinvestimento no E.S: apontamentos e tendências. 

 

 O ano de 2012 marca o fim do processo de expansão do E.S público guiado pelo 

REUNI e o início da crise econômica/fiscal do Estado brasileiro que representa o fim do ciclo 

virtuoso de crescimento econômico da década anterior. Como desdobramento desse quadro é 

possível verificar a retomada da opção neoliberal e a adoção de políticas públicas restritivas 

que ressaltam a preocupação fiscal. Destaca-se ainda o retorno da consecução de políticas 

públicas para a educação, em especial a educação superior, sem diretrizes.  

 O fim do REUNI diminuiu o ritmo de crescimento da educação superior no país, 

porém não o interrompeu. Registra-se durante o período um crescimento de 61% no número 

global de vagas oferecidas em comparação a 2012. No mesmo período, as vagas em 

instituições federais registram um crescimento de 10,5%. Acompanham a tendência de 

crescimento o número global de candidatos, matrículas e concluintes, que registram no 

período crescimento de 28%, 11% e 4% respectivamente, e 37%, 15% e 29,4% 
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respectivamente no E.S público federal. No entanto, registra oscilações o número global de 

ingressos que cresce entre 2012 e 2014 de 1.970.392 para 2.110.776 e posteriormente 

decresce para 1.944.178 em 2015, registrando 1,33% menos ingressos em relação a 2012. A 

situação inverte-se quanto ao número de ingressos no E.S público federal que decresce para 

277.501 em 2012 e em 2014 para 275.318 e posteriormente registra, em 2015, evolução de 

3,1% em relação ao ano anterior atingindo o patamar de 284.060.  

Cabe ainda ressaltar os registros acerca do número de IES no país que assinalam a 

tendência de queda. Entre 2012 e 2015, o número de IES decresce de 2.416 para 2.364, 

registrando maior decrescimento entre as privadas que computam o fechamento de 43 

instituições. Apesar da tendência de decrescimento, as IES federais registram crescimento, 

voltando a patamares de 2007. Contavam-se 107 IES federais em 2015.  

Por meio da análise dos dados estatísticos do período é possível indicar duas 

tendências para o E.S brasileiro. A primeira, acerca da educação superior no país e a 

diminuição do número de IES privadas durante o Terceiro Período, indicam por um lado a 

possível afetação do E.S privado pela crise global de 2008 e por outro a formação de 

oligopólios educacionais. Apesar da diminuição do número de IES privadas no país entre 

2012 e 2015 o número de vagas ofertadas registra aumento de 29% no período 2007-2015 

saltando de 2.494.682 para 3.223.732. É possível aferir ainda avanços nos números de 

candidatos, matrículas e concluintes. Como registado, o número de ingressos oscila no 

período.  

Apesar do Decreto 2.036, que reconheceu a educação superior como bem ou serviço 

comercializável e regulamentou sua cotação na Bovespa datar de 19 de agosto de 1997, os 

anos recentes a contar a partir de 2007 são fundamentais para a compreensão do fenômeno de 

formação oligopólios educacionais. Data de 2007 a primeira cotação na bolsa de valores de 

uma empresa educacional, realizada pela Anhanguera Educacional, que contabilizou 

decorridos seis meses da primeira cotação uma valorização 70% em suas ações e de 76% no 

valor do seu patrimônio que se expandiu de 1,7 bilhões para 3 bilhões no período (CHAVES, 

2010).  

Acerca da desnacionalização do E.S, registra Vera Jacob Chaves: 

A abertura do capital dessas empresas ao mercado de ações e a valorização destas 

últimas possibilitam o aumento de seu capital, a compra de outras instituições 

menores, espalhadas no país, e, com isso, a formação de grandes grupos 

empresariais, também denominados “redes”. Como passam a adquirir materiais e 

equipamentos em grandes quantidades, conseguem reduzir seus custos operacionais 
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e aumentar suas margens de lucro e, assim, podem diminuir os valores das 

mensalidades. Com o crescimento desses grandes grupos empresariais e a redução 

das mensalidades cobradas por eles, as pequenas faculdades não conseguem se 

manter no mercado e acabam sendo vendidas. A maioria das instituições adquiridas 

por essas grandes empresas são de porte pequeno ou médio, estão localizadas no 

interior do país e endividadas (CHAVES, Vera Jacob. Expansão da 

Privatização/Mercantilização... Campinas: Educ. Soc., v .31, p. 491. 2010). 

  

 A segunda tendência diz respeito a continuidade da expansão federal e a insuficiência 

dos recursos destinados a educação superior. Apesar do final do REUNI, o período 2012-2015 

registra um quadro de crescimento constante no E.S federal, em parte pelos resultados 

remanescentes do Programa com a conclusão de obras atrasadas e pelo incentivo à expansão 

ao longo do primeiro mandato Dilma, em que se considere a criação de quatro novas 

universidades entre 2010-2014.  

 Entre 2007 e 2015, as instituições mais do que dobraram o número de vagas ofertadas 

saltando de 155.040 para 313.170, registraram um aumento de 84% no número de matrículas 

e a criação de 14 novas universidades. Entretanto, as verbas para o custeio e manutenção não 

se alteram de acordo com a demanda. Em entrevista após sua eleição ao jornal O Dia, o reitor 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre a crise das universidades federais, 

afirma que: 

 
A meta do Reuni era a expansão, não previam recursos após 2012, justamente 

o ano da plenitude da expansão. Os reitores foram imprudentes ao aceitar a 

expansão sem garantir a continuidade do financiamento. Não podia ser 

apenas aumentar 50% das vagas nas universidades federais. O segundo erro: 

vamos mudar o perfil do estudante, ótimo! Mas vamos dar condições para 

eles estudarem, se não é falsa expansão. Ele entra e a universidade fala, 

“olha, só fica aqui se tiver dinheiro”. Assim não dá. Houve falhas no 

planejamento, sem falar nas questões acadêmicas (O Dia, 2015). 

 

 A partir de 2012 com a “plenitude da expansão” as verbas para educação alteram-se 

modicamente. Entre 2012 e 2014, os valores destinados ao setor da educação valorizaram-se 

em média 10.9% e os destinados à educação superior especificamente valorizaram-se 14% em 

média, em que pese uma inflação média no período de 6.8% e de uma taxa SELIC de 10,9% 

em média vetores que atuam diretamente para a desvalorização do Real e do poder de compra. 

Destaca-se ainda o aumento das despesas com pessoal ativo que em 2015 atinge o patamar de 

R$ 12,5 bilhões.  

 O ano de 2015 marca uma inversão nas políticas públicas acerca da educação superior 

em uma espécie de retomada das diretrizes econômicas neoliberais que orientaram o governo 

FHC. É expressão dessa retomada o ajuste fiscal manifesto através dos cortes orçamentários 
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em 2015. O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano de 2015 (PLOA) registra um corte 

de aproximadamente 42% dos recursos destinados para a educação, que decrescem de R$ 81,7 

bilhões para R$ 46,9 bilhões. Ou seja, apesar do aumento de 15% do número de vagas entre 

2012-2015 a destinação de recursos registra um saldo negativo no período.  

 Apesar dos cortes orçamentários, sobretudo os destinados a educação pública, o 

ANDES –SN registra: 

 
Um dia após divulgar os detalhes do novo ajuste no orçamento, o Palácio do 

Planalto publicou uma nova medida provisória (MP 686), que “abre crédito 

extraordinário, em favor do Ministério da Educação, de Encargos Financeiros da 

União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 9.820.639.868,00, para os 

fins que especifica”.  

Dos R$ 9,82 bilhões liberados pela MP 686, mais da metade (R$ 5,2 bilhões) serão 

destinados ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies). O montante liberado 

pela MP ainda R$ 35,8 milhões, a serem utilizados na avaliação da Educação 

Superior e da Pós‑Graduação (GREVENACIONALANDES.com – Greve dos 

Docentes Federais 2015 – ANDESSN). 

                        

 

 As políticas públicas do Terceiro Período parecem apontar para a retomada da opção 

neoliberal com a consecução de políticas restritivas guiadas pela preocupação fiscalista, 

encerrando, assim, o ciclo anterior e inaugurando um novo modelo de intervenção estatal. 

Apesar de quadro semelhante ao verificado na década de 1990, há diferenças que cabem ser 

registradas. A primeira se trata do redesenho da esfera pública, que com o novo impulso 

neoliberal advindo da crise global de 2008, tende a estreitar os laços de relacionamento do 

setor privado com o Estado. Se outrora o Estado se limitava a regulamentar e liberalizar novas 

possibilidades para o setor privado, agora ele é o principal incentivador financeiro deste setor, 

transferindo assim os custos de investimento para o Estado. Outra situação possível é a da 

implantação de políticas públicas que de certa forma desafoga a estrutura estatal e em certa 

medida o desobriga da consecução de parte de suas obrigações constitucionais nos moldes do 

FIES e do PROUNI.  

 A segunda diferença diz respeito à conjuntura econômica. Na última década o país 

quitou sua dívida com FMI, tornou-se credor mundial e foi capitulado a posição de oitava 

maior economia do mundo. Soma-se a isso os esforços de adequação da estrutura produtiva e 

da infraestrutura nacional. Até novembro de 2015, o país registrava R$ 1,9 trilhão 

(GOVERNO FEDERAL, 2015) de obras de infraestrutura executada através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). O que representa uma diminuição drástica do quadro de 

crise de infraestrutura e expressa o potencial de investimento estatal.  
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 A terceira trata-se do tamanho da estrutura de educação superior. Quanto ao ensino 

federal, o número de IES de 2015 é 47% maior do que a existente no país em 1994, 32% do 

que a existente em 2002. Em que pese o número de matrículas em IES federais que evoluiu 

306%, expandindo-se para o interior e para periferias metropolitanas atraindo sobretudo 

indivíduos vulneráveis socioeconomicamente.  

 A nova orientação governamental, devido aos recorrentes cortes de verbas, coloca em 

suspenção o legado da expansão do E.S e enseja o sucateamento das IES públicas, ao mesmo 

tempo em que estreita os laços com o setor privado favorecendo sua expansão. A 

continuidade desse quadro pode fazer retroceder as conquistas recentes e retomar a tendência 

a assimetrias do E.S brasileiro. 

 

 

 

 

3.3.3. O setor privado como ferramenta de expansão do E.S: a desregulação e seus efeitos 

 

 Como demonstrado até agora a consecução das políticas públicas para o E.S durante 

os governos petistas caracterizou-se não somente pela adoção de medidas que encetaram o 

crescimento da modalidade público federal (Expandir I, PDE e REUNI), mas também pelo 

incentivo à expansão privada. A adoção de medidas aparentemente díspares, e certamente 

conflitantes, nasce do reconhecimento da incapacidade estatal de superar sozinho os entraves 

para a expansão e melhoramento do E.S brasileiro. No entanto, a relação do Estado com o 

setor privado acerca dessa matéria remonta há no mínimo quatro décadas.  

Moreira Lima e Pereira de Mello (2016) no livro O Ensino Superior Privado no Brasil: 

Um Negócio Comercial e Uma Relação Permissiva (Multifoco, 2016) remontam à gênese do 

E.S no Brasil, percorrem seu desenvolvimento desigual e apontam que até 1970 esta 

modalidade de ensino era extremamente elitista, desigual e registrava uma oferta 

extremamente rarefeita. A mudança desse quadro se inicia no final dos anos de 1960 com a 

explosão de intensos protestos em todo mundo pela democratização do ensino e o aumento 

expressivo dos anseios populares a esse respeito no Brasil. É nesse contexto que surge a 

opção privatista como resposta aos anseios populares. Dizem os autores: 

 O setor público ficou distanciado e divorciado da educação da segunda metade do 

século XX e por todo o início do século XXI. O ponto alto nesse processo ocorre com 

os governos militares a partir de 1964 que permitiram o início do massivo processo de 
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privatização da educação superior como forma de reduzir o clamor das famílias por 

maior acesso à educação superior bem como responder às suas expectativas de 

mobilidade social. Assim, como forma de educar e preparar para o trabalho, então 

responsabilidade das instituições públicas, os governos militares 60 iniciaram o 

processo de externalização dos custos da educação superior e da responsabilidade com 

suas atividades operacionais (LIMA, Luiz Paulo Moreira; MELLO, Marcelo Pereira 

de. O Ensino Superior Privado no Brasil: Um Negócio Comercial e Uma Relação 

Permissiva. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, Ágora 21, 2016.)  

 

Embora a exploração da educação superior como um produto/serviço comercializável 

em 1970 não fosse regulamentada, essa situação não perduraria muito. Os autores defendem 

que o crescimento privado aconteceu de forma marginal durante aproximadamente duas 

décadas entre 1970 e 1990, quando começa a adquirir contornos expressivos, e dividem o 

período de crescimento do setor em três etapas. A primeira etapa, que corresponde aos anos 

finais da década de 1960 e as décadas 1970 e 1980, é caracterizada pela flexibilização da 

legislação e o incentivo estatal a implantação de novas IESs. Durante este período as IESs 

privadas eram fundamentalmente de pequeno porte. A partir da década de 1980 com a 

identificação da grande demanda reprimida, alguns empresários do setor perceberam a 

possibilidade de transformar um negócio sem fins lucrativos e que aferia seus lucros de zonas 

marginais e adjacentes (bibliotecas, cantinas etc) em um negócio lucrativo. Datam deste 

período a criação da Universidade Estácio de Sá, Universidade Veiga de Almeida, 

Univercidade, Unigranrio, Uni Iguaçu, SUAM, Faculdade Gay Lussac, entre outras.  

A segunda etapa, contada a partir dos anos 1990 até o inicio do terceiro milênio, é 

caracterizada pelo crescimento acelerado das IESs privadas e a adoção de estratégias de 

marketing empresarial como ferramenta de atração de novos clientes. Observam os autores 

que data deste período a transmutação do aluno em cliente. Data também deste período a 

adoção/aprovação de dispositivos legais que regulamentaram a exploração da educação 

superior pela iniciativa privada, dos quais a nova LDB/1996 é a maior expressão. 

 Apesar do Decreto 2.207 que regulamenta o Sistema Federal de Ensino e entre outras 

medidas a exploração da educação superior pela iniciativa privada datar de 1997, é apenas 

após os anos 2000 que o setor privado de E.S ganha contornos gigantescos. A terceira etapa é 

marcada pelo ingresso de capital estrangeiro na educação superior brasileira através da 

aquisição de ações, incorporações, fusões e pelo surgimento de empresas holding no setor.  
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A profissionalização da administração do setor resulta na adoção da praxe empresarial 

na expansão privada no país. Esse fenômeno transmutou o status da relação 

instituição/alunos/funcionários. Para explicar essa transmutação os autores recorrem ao 

modelo proposto por Hoffman e Bateson (apud LIMA; MELLO, 2016) representado 

graficamente na figura de um triângulo. Cada ângulo do triângulo responde por um dos atores 

da relação, assim a triangulação ocorreria da seguinte forma: 

 [...] a empresa faz a promessa dirigida aos clientes e conta com funcionários para 

entregar a eles, a promessa (serviço). A maneira como a empresa se comunica com os 

clientes constitui o marketing externo. A maneira como a empresa cumpre a promessa 

deriva de um marketing interativo entre os clientes e os funcionários. Estes por sua 

vez para transmitir aos clientes o conteúdo da promessa dependem de um contato 

permanente e interativo com a empresa (direção) o que caracteriza o marketing 

interno. (Idem, ibid. p. 92) 

  O crescimento expressivo do setor foi acompanhado pela complacência estatal em 

relação à regulação das IES privadas e a criação de ferramentas eficientes para a aferição da 

qualidade do ensino nestas instituições. Os autores destacam:  

Concretamente, o que temos verificado em nossos estudos é que as empresas de 

ensino superior optaram por uma promessa simples (a entrega do diploma) pelo que 

não querem investir muito tempo, energia e recursos nos jovens – veja-se a forma 

como os estágios foram transformados em colocação de mão de obra de baixo custo. 

Da parte de quem “compra” o serviço (aluno), essa promessa é bastante razoável. A 

demanda se satisfaz com um treinamento rápido, de baixo custo e de aplicabilidade 

imediata o que é garantido pelo desejo imediatista de arrumar um emprego. O cliente 

(aluno) nesse caso não tem interesse no conteúdo lecionado em aprender e se tornar 

um membro competente da comunidade culta da sociedade. Ele quer a credencial que 

o habilite a tanto. Assim um dos lados do triângulo do serviço está concluído. O 

marketing externo dessas empresas é construído (...) em torno do ensino barato e da 

garantia do diploma. (idem, ibid. p. 93)  

 

É impossível não ressaltar a constatação de diversas pesquisas acerca das influências 

do crescimento econômico na modelação da educação superior em menor ou maior grau. No 

caso das IESs privadas estas influências materializam-se na preocupação do alunado com a 

preparação para o mercado de trabalho e o incremento de seus currículos: a busca pela 

credencial de mobilidade social (diploma) supera o anseio pelo incremento de um arcabouço 

cultural próprio. Ainda, fica patente as modificações pedagógicas ocorridas recentemente no 
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Brasil expressas nas modificações curriculares, em muitos casos uma construção de uma 

educação para o mercado.  

Cabe ressaltar que ao longo do período petista a expansão privada ganha fôlego, 

sobretudo em decorrência da expansão de políticas focais (FIES e PROUNI) de financiamento 

ou concessão de bolsas. Em 2003 quando Lula da Silva assumiu a Presidência da República a 

educação superior privada do país contava com 2.750.652 matrículas distribuídas em 1.652 

IESs, o que correspondia a aproximadamente 70% do número total de matrículas no país. Ao 

final de 2015, não obstante o crescimento do setor público federal, o setor privado 

contabilizava 2.069 IESs e 4.809.793 matrículas, ou aproximadamente 80% do total.  

Os autores ao longo do livro constroem um minucioso quadro da situação do ensino 

superior privado no país, indo desde os movimentos de expansão de diversas organizações até 

as implicações destes nos métodos de ensino, no exercício do magistério, no perfil do alunado 

62 e na relação aluno/professor. No entanto, não é de nosso interesse prosseguir na 

apresentação destas constatações.  

Mediante a apresentação do quadro histórico de desenvolvimento do ensino superior 

privado no Brasil e a relação permissiva com Estado, cabe ressaltar que o prosseguimento do 

atual quadro somado aos constantes cortes no orçamento das IES públicas pode agravar a 

situação da educação superior brasileira. 
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4 CONCLUSÃO  

 

 A título de reflexão, pondera-se com base no exposto anteriormente, as influências do 

crescimento econômico sob a formulação de políticas públicas para o E.S ao longo dos 

governos petistas.  

 Fica patente que a consecução das políticas que objetivaram a expansão do E.S no 

período 2003-2015 guarda as marcas históricas do momento econômico em que o país se 

encontrava, não obstante influências de outros campos. A heterogeneidade dos momentos 

econômicos ao longo desses doze anos encontra correspondência nos diferentes conjuntos de 

políticas que orientaram esse período e permitiram seu estudo em três partes que integram o 

todo das políticas petista para a área.  

 Diferentemente de outros momentos históricos a recente expansão do E.S no Brasil é 

marcado de forma indelével pelas preocupações de natureza socioeconômica e inclusiva que 

objetivou a diminuição da desigualdade e a redistribuição orientada pela noção de inclusão 

presente no que a literatura chamou por “neo-desenvolvimentismo”. Assim a educação, em 

especial a educação superior, adquire um duplo caráter: condição para o desenvolvimento e 

ferramenta de sua promoção. Assim sendo, a expansão da educação esteve intrinsecamente 

atada ao desenvolvimento nacional. Corrobora a essa hipótese a diferença dos resultados 

estatísticos acerca do E.S no Segundo Período em comparação ao Primeiro e Terceiro 

Período. 

 Todavia, apesar dos significativos avanços na expansão do E.S superior, em especial 

em sua modalidade federal, o aumento quantitativo não representa a almejada 

democratização. Atribui-se essa situação ao caráter descontinuístas das políticas públicas para 

a modalidade pública de ensino e o favorecimento, através de políticas de incentivo, da 

modalidade privada de ensino, o que coloca em xeque a soberania da União sobre a regulação 

e as modificações nesta etapa de ensino.  

 Ressalta-se ainda a perigosa ligação entre crescimento econômico e a expansão da 

educação superior verificada no período estudado. Prova evidente disso é a ausência de 
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alternativas para o financiamento da expansão no Primeiro Período, o surgimento de diretrizes 

claras para consecução e o financiamento de políticas públicas no Segundo Período e a 

revisitação de alternativas de caráter restritiva e fiscalista no Terceiro Período expressas nos 

recorrentes cortes orçamentários no ano de 2015.  

 Nesta análise, ao aproximar a discussão acerca do E.S brasileiro e seus diferentes 

períodos de expansão, em especial o período das presidências petistas, do debate econômico e 

do projeto nacional de desenvolvimento, ressalta-se os elos do crescimento econômico e a 

formulação de políticas públicas, o que propicia possibilidades para a superação da 

problematização ingênua acerca da educação no Brasil que historicamente favorece o 

crescimento assimétrico e desigual de qualquer etapa do ensino. 
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