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RESUMO

A presente monografia pretende descrever e interpretar o processo de expansão universitária a partir

da implantação do Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

(REUNI) estabelecendo relações entre o contexto nacional da educação pública em nível superior e

o  contexto  do  Instituto  de  Ciências  da  Sociedade  e  Desenvolvimento  Regional  (ESR)  da

Universidade Federal Fluminense (UFF) em Campos dos Goytacazes. O REUNI foi proposto tendo

como objetivo central  o  aumento do número de matrículas nas Instituições Federais  de Ensino

Superior (IFES) e a elevação do índice de conclusão de curso à taxa de 90%. Para tal, priorizou-se a

criação de campi universitários pelo interior do país a fim de democratizar o acesso às camadas

sociais historicamente excluídas desse segmento de ensino. Objetivando captar e compreender as

relações entre os objetos escolhidos, através do método de estudo de caso, foi realizada revisão

bibliográfica e análise documental, a observação participante no contexto do ESR e realização de

entrevistas com todos os segmentos da comunidade acadêmica do referido Instituto, ações estas que

possibilitaram realizar uma descrição densa traçando as relações entre os objetos da monografia. As

considerações  finais  deste  trabalho  apontam  aproximações  entre  o  contexto  local  do  ESR  e

nacional,  genericamente  vociferados  em uníssono  pelos  diferentes  segmentos  das  comunidades

acadêmicas, no que diz respeito às questões das condições de trabalho para docentes e servidores e

de permanência para discentes captadas e analisadas ao longo da realização da presente pesquisa.

Palavras-chave: Educação Superior; REUNI; Políticas Públicas.



ABSTRACT

This monograph intends to describe and interpret the process of university expansion from the

implementation  of  the  Program  of  Support  to  the  Restructuring  and  Expansion  of  Federal

Universities (REUNI) establishing relationships between the national context of public education at

higher level and the context of the Institute of Science of Society and Regional Development (ESR)

of the Fluminense Federal University (UFF) in Campos dos Goytacazes. REUNI was proposed with

the main objective of increasing the number of enrollments in the Federal Institutions of Higher

Education  (IFES)  and raising  the  course  completion  rate  to  90%.  To this  end,  the  creation  of

university campuses was prioritized by the the interior of the country in order to democratize access

to  the  historically  excluded  social  strata  of  this  education  segment.  Aiming  at  capturing  and

understanding  the  relationships  between  the  chosen  objects,  through  the  case  study method,  a

literature review and document analysis were performed, the participant observation in the context

of the ESR and interviews with all segments of the academic community of that Institute, actions

These made it possible to make a dense description by tracing the relations between the objects of

the monograph. The final considerations of this work point to approximations between local and

national  contexts,  generically  vocalized  in  unison  by  the  different  segments  of  the  academic

communities,  regarding  the  questions  of  working  conditions  for  teachers  and  servants  and

permanence for students captured and analyzed during the realization of the study. present research.

Keywords: Higher Education; REUNI; Public Policies.
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Introdução

O objeto desta monografia é descrever e interpretar o processo de consolidação do Instituto

de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense

(UFF) localizado em Campos dos Goytacazes, aqui denominados respectivamente como ESR e

UFF, a partir  da adesão ao Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades

Federais  (REUNI),  implementado  pelo  Decreto  nº  6.096/2007,  mediante  o  Plano  de

Desenvolvimento da Educação (PDE) no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, a partir

de 2007, com dois objetivos centrais: o aumento de vagas de graduação e o aumento da conclusão

do curso.

A pesquisa descreve e interpreta o processo de expansão e consolidação da ESR e o seu

contexto  político,  estabelecendo  como  objeto  secundário  e  suporte  metodológico,  o  contexto

político nacional  quando da implantação do REUNI, com o objetivo de compreender  de forma

ampliada cada dimensão para, por fim, descrever e interpretar as conexões identificadas entre as

mesmas. Assim, foi realizado o levantamento bibliográfico, seguido de profunda análise documental

da bibliografia selecionada, também foi realizada a observação participante no contexto ESR e um

conjunto  de  entrevistas  semiestruturadas  com  diferentes  atores  de  todos  os  segmentos  da

comunidade acadêmica do instituto em questão, que desenvolveram papéis ativos e relevantes no

contexto local, utilizando-se da metodologia apresentada por Yin no estudo de caso único (YIN,

2001) como referência  para uma abordagem qualitativa,  na realização de uma descrição densa1

(GEERTZ, 1989) dos objetos da monografia.

A estrutura da monografia é organizada em três capítulos, articulados entre si, apresentados

prévia  e  reduzidamente  nesta  introdução  e  que  busca  descrever  e  interpretar  as  relações

identificadas  entre  os  contextos  local  e  o  nacional  que  modelam  as  características  atuais  da

contrarreforma2 da  educação  superior  brasileira,  tomado  como  norteador  teórico  a  abordagem,

pautada no materialismo histórico dialético, presente nos trabalhos de Elaine Behring, Kátia Lima,

Lúcia  Neves  e  Valdemar  Sguissardi,  entre  outros,  retomados  nas  considerações  finais,  onde se

concentrarão  as  reflexões  acerca  de  todas  as  etapas  da  pesquisa  e  mais  profundamente  as

1 Geertz em seu livro A Interpretação das Culturas (1989), define descrição densa como descrição da pluralidade de 
lógicas e significados que busca apreender a “multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas” (GEERTZ, 
1989, p 20). 
2 Segundo Behring (2003), a contrarreforma da educação superior brasileira é um “orquestramento” de políticas 
públicas multissetoriais que provocam um profundo retrocesso social, em benefício de poucos, mas que se apresentam 
como fortalecimento dos direitos sociais.



elucidações e novas indagações geradas com a pesquisa e que instiga a continuidade dos estudos

aqui sistematizados.

Os capítulos apresentam as seguintes temáticas:

O  capítulo  I  busca  apresentar  e  contextualizar  as  transformações  da  educação  superior

brasileira do século XX, as quais serviram como base orientadora para esse segmento da educação

no século XXI. A educação superior pública no Brasil passou por significativas mudanças ao longo

do século XX. Na verdade podemos considerar que as primeiras universidades brasileiras, em seu

sentido  lato,  são  fundadas  na  segunda  década  do  século  passado;  Sobretudo,  essas  mudanças

ocorrem de forma mais estrutural em dois momentos, na reforma universitária de 1968, que entre

outros aspectos estabeleceu um padrão para a pós-graduação brasileira e, posteriormente, nos anos

2000 com diferentes programas governamentais que promoveram a criação de vagas na educação

superior, mais especificamente com a implantação do REUNI, em 2007. Ações que resultam da

reconfiguração da ordem legal dessa política pública,  que passa a  não mais ser uma atribuição

exclusiva do Estado e onde a iniciativa privada poderá atuar, como veremos, de forma crescente.

Ambos os momentos foram vivenciados entre amplos debates no interior das comunidades

acadêmicas,  de  suas  representações  de  classe,  e  nos  diferentes  setores  sociais  que  possuem

interesses políticos e econômicos, junto a setores da sociedade civil organizada com os mesmos

interesses em ampliar o acesso à educação superior; É desse conjunto de interesses distintos, por

vezes conflitantes e continuamente tensos, de suas movimentações para acomodação final, porém

temporária,  que muito  se  pode compreender  do atual  estado de  organização e  configuração da

educação superior brasileira.

Entretanto, para entender o cenário atual, é necessário contextualizar esse processo a partir

da fundação das primeiras universidades brasileiras nas décadas de 1920 e 1930. Anteriormente a

essa data, já haviam sido estabelecidas no Brasil instituições que se dedicavam exclusivamente a

educação  e  formação  em  cursos  superiores,  especialmente  de  medicina,  direito,  filosofia  e

engenharia civil e militar; Os primeiros datam da chegada da família real portuguesa ao Brasil em

1808,  porém,  as  instituições  que  desenvolviam esses  cursos  se  configuravam,  em geral,  como

escolas  isoladas  e  por  vezes  conviviam  tanto  com  as  interferências  e  influências  de  outras

instituições já que estas eram ligadas ao corpo militar e a igreja católica, quase via de regra nesse

momento histórico.



A Universidade do Rio de Janeiro, atualmente, denominada Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), foi fundada em 1920, e a Universidade de São Paulo (USP), fundada em 1934, são

exemplos  das  primeiras  universidades  brasileiras,  similares  a  concepção  que  temos  hoje  de

instituição que reúne as diferentes ciências, e expressam muito da gênese e da essência da educação

brasileira, sobretudo a educação superior.

A  primeira  é  o  resultado  da  aglutinação  de  Escolas  Reais  e  Reais  Militares,  então

federalizadas  com a  proclamação da  república,  ao  passo que  a  segunda resulta  de  esforços  do

governo paulista somado aos das famílias mais ricas do estado para a fundação da universidade. A

primeira localizada na capital da república, à época, e a segunda localizada na cidade de maior

relevância e destaque na dinâmica econômica nacional. Ambas são, em certa medida, respostas a

inserção  tardia  do  Brasil  no  mundo republicano e  do  capitalismo industrial  do  século  XX,  no

sentido da criação de instituições, não só autônomas, mas que reunissem as melhores mentes do seu

tempo a fim de construir com solidez e soberania a república e também as forças produtivas do

Brasil,  a partir  da formação de quadros das elites nacionais, agora em solo nacional,  e para as

demandas dessas elites. Neste período se observa a atuação do Estado Nacional buscando promover

a  criação  e  fortalecimento  de  universidades,  porém,  são  ações  bastante  modestas  e  que  se

localizaram mais na atuação regulamentadora desse segmento de educação do que propriamente no

compromisso  de  alocação  de  verbas  e  recursos  públicos  com  tais  instituições.  Assim,  novas

universidades são criadas entre esforços de governos estaduais e a articulação com outros atores

sociais, particularmente as elites locais e a igreja católica, e posteriormente federalizadas.

Com essa concepção em voga, não foi pertinente uma universidade que formasse para além

dos quadros das elites brasileiras, ou no máximo, quadros de caráter técnico para outras instituições

da república ou para os segmentos industriais e empresariais, por exemplo, ou que contribuíssem

para a ampliação da oferta e acesso da educação de base como premissa institucional ou política

para o desenvolvimento social brasileiro. Dessa forma a educação superior constituiu-se no Brasil

com o acesso limitado à camadas que historicamente já possuíam algum tipo de relação com a

universidade ou que conseguiram no curso da história somar posições e recursos que legitimassem

sua presença no ambiente universitário. E essas poucas exceções confirmavam o imaginário social,

bastante vívido até poucos anos atrás, que a educação superior era para pouquíssimos no Brasil – ou

nas palavras da entrevistada Docente 2 “de que faculdade era coisa de rico nesse país”.

Essa dinâmica quase não se alterou, no sentido da educação superior ser um segmento que

números  muito  baixos  da  sociedade  brasileira  conseguiam  de  fato  ingressar.  Os  índices  de



ampliação de vagas e de matrículas avançaram em ritmos bastante  lentos em comparação com

países  classificados  como  similares  ao  Brasil  até  o  ano  de  1964,  quando  a  partir  da  ruptura

democrática e a instalação de uma ditadura militar, que assaltou e permaneceu no poder por 21

anos,  foram  ampliados  acordos  de  cooperação  com  organismos  internacionais,  entre  os  mais

relevantes  os  acordos  com a  USAID3, firmados  desde  1946,  e  que  na  década  dos  anos  1960

objetivaram reorganizar  a  estrutura  universitária  brasileira  a  partir  de  mudanças  no  arcabouço

jurídico-legal, dando a universidade um caráter mais técnico-científico, o que ocorre, por exemplo,

com o estabelecimento de um padrão para as pós-graduações e com relativa expansão de vagas na

graduação  e,  por  consequência,  uma  relativa  democratização  do  acesso  à  educação  superior,

sobretudo nas instituições privadas.

Setores  da  sociedade  brasileira,  sobretudo  setores  das  comunidades  acadêmicas,

manifestaram  fortemente  desacordos  com  as  intencionalidades  dos  acordos  de  cooperação

conhecidos  como “acordos MEC-USAID”,  e sinalizavam desde 1961 com a implementação da

primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB, nº4024/61), que em linhas gerais, como indica Gregório

(2016)

“propunha a União um empenho de 12% do Orçamento para Educação,

dando maior autonomia aos órgãos estaduais, diminuindo a centralização

do poder no MEC (art. 10), que previa a obrigatoriedade da matrícula nos

primeiros quatro anos (art. 31), organizava as diretrizes regulamentares dos

diferentes  níveis  educacionais.  Nesse  sentido,  o  ensino  superior  foi

fundamentado  na  premissa  da  indissociabilidade  entre  as  atividades  de

ensino,  pesquisa  e  extensão  como  atividades  inerentes  a  todos  os

estabelecimentos que ofertam esse nível de ensino; Vale se observar que

nesse momento o ensino superior  público  é onde se concentra  a  maior

número de matrículas, representando assim que a maior concentração de

pesquisa e extensão estavam sendo realizadas por instituições públicas” -

herança dos movimentos universitários dos anos 1920 que reivindicavam

universidades autônomas. (...)  “Essa mesma lei já previa também, em seus

artigos 93 e 95, que os recursos públicos não seriam mais de uso exclusivo

das instituições de ensino públicas” (GREGÓRIO, 2016, p.11)

Simultaneamente  à  posições  de  alinhamento  e  apoio  que  surgiam  nos  interiores

universitários, o resultado entre essas posições, em partes antagônicas, foi a descontinuidade desses

3 USAID, United States Agency for Internacional Development, em português Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional.



acordos no ano seguinte; Porém, experiência já havia sido vivida e reverberaram inúmeras questões

sobre a necessidade de reformular a organização da educação superior brasileira, como um todo.

A principal alteração legal decorrente dos acordos MEC-USAID foi o decreto lei 5.540/68,

ou  como  ficou  conhecida  a  “Reforma Universitária  de  1968”,  que  resultou,  por  um lado,  em

transformações  como a  extinção  das  cátedras,  estruturas  acadêmicas  fundantes  da  universidade

brasileira desde os anos 1920, seguindo os modelos franceses de educação superior, e que perdurou

até  a  reforma em questão,  como uma relativa  ampliação das  vagas  e  da  criação de concursos

vestibulares, já nos anos 1970, como forma de seleção para o ingresso em universidades públicas,

entre outras medidas; Ainda em decorrência da reforma de 1968 avanços significativos na produção

de conhecimento a partir do estabelecimento de um padrão para as pós-graduações e a extinção das

cátedras,  uma  nova  estrutura  acadêmica  emergiu,  os  departamentos  de  curso,  e  demandou  a

elaboração  de  novos  currículos  para  cursos  de  graduação,  aproximando-os  às  pesquisas  em

desenvolvimento,  assim,  aproximando-os  da  pós-graduação,  como  almejavam  os  acordos  de

cooperação transformados parcialmente em políticas públicas, e por consequência possibilitando a

inserção de novas linhas de pesquisas científicas e em novos campos do conhecimento; E, sob o

discurso de ampliar as vagas nesse segmento de educação, modificou-se a lei, viabilizando, com

garantia jurídica, a atuação de instituições de caráter privado na educação superior, garantindo o

repasse de verbas públicas a instituições desse caráter através de concessão de bolsas de estudos.

A reforma  realizada  em 1968  estabeleceu  o  padrão  referencial  de  funcionamento  e  de

qualidade para as instituições públicas de ensino superior, padrão que alcançou os anos 2000 ainda

como referencial de excelência na produção científica e de qualidade no ensino e formação ao passo

que  possibilitou,  com respaldo  jurídico  amparado  pela  LDB  de  1961  e  ratificado  na  reforma

universitária de 1968, o forte crescimento das universidades privadas de maneira contínua até os

anos 1990 em função das leis de 1961 e 1968. Contudo, transformações tecnológicas e sociais

marcaram a virada do século, reorganizaram a produção e a circulação de mercadorias, sob a lógica

da otimização de recursos e da elevação produtiva, marca das políticas econômicas neoliberais, que

alcançaram até as políticas de bem-estar social,  lógica essa, inclusive, que alcançou também as

instituições universitárias públicas concebendo-as, nesse momento histórico, no fim do século XX,

como um espaço produtor de mão de obra minimamente capacitada para a realização de tarefas

flexíveis, simples e complexas, para a acumulação do capital, na constituição de um “intelectual

urbano de novo tipo”,  um homem específico  e  diferenciado daquele  concebido por  Gramsci  a

respeito de seu arquétipo do intelectual orgânico (Neves, 2002). 



Esse é o cenário, em linhas gerais, que atravessa as décadas de 1970 a 1990, apresentando

constante crescimento no número de matrículas e de conclusão de curso, por consequência,  em

instituições privadas e em que se encontra a educação superior brasileira na virada dos séculos,

cenário esse que também é composto com a instituição de um novo texto para a Lei de Diretrizes e

Bases,  a  LDB  de  1996,  que  atualiza  esse  cenário  fortalecendo  a  atuação  do  setor  privado

novamente, em conformidade ao texto da LDB de 1961, só que incorporando esse entendimento

neoliberal sobre as relações entre o interesse público e o privado.

A LDB de 1996, um projeto de emenda constitucional,  instituída pela lei  9.394/96, tem

como principal norteador a constituição de um arcabouço jurídico-legal para a ampliação da atuação

da iniciativa privada no campo da educação superior, aos moldes do que a LDB de 1961 também

possibilitou; Esse respaldo reforça a concepção de que a educação superior não é uma atividade

exclusiva do poder público, definição incorporada com a reforma universitária de 1968, e que com a

instituição da LDB em 1961 e em suas versões subsequentes, acabou por regulamentar como o

poder público poderia até utilizar verbas e recursos públicos para a concessão de bolsas de estudos

na educação superior do setor privado.

Por fim, concluídos com a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE 2001), e do

Projeto  de  Lei  da  Reforma  da  Educação  Superior  –  PL nº  7200/2006,  os  quais  dispõem  de

dispositivos  para  a  isenção  fiscal  do  Estado  para  com a  instituição  de  educação,  ao  passo  de

concessão de bolsas  de estudos,  da instituição para o Estado,  o que deflagrou um crescimento

vertiginoso das matrículas nessas instituições de caráter privado e por consequência até a abertura

de novas instituições privadas funcionando sob as possibilidades desses dispositivos de isenção

fiscal. Algo que provoca o questionamento sobre qual a motivação desse respaldo senão efetivar

essas operações.

Para Lima (2007),  o  contexto,  no qual  a  LDB de 1996 se insere,  confirma a educação

superior como qualquer outra mercadoria, se configura com o citado projeto de lei que

“explicita  como  a  privatização  da  educação  superior  brasileira  vem-se

constituindo  como  política  de  governo,  destruindo  a  concepção  da

educação  como  direito  social  e  transformando-a  como  um  negócio

lucrativo para o capital, apesar da aparência democrático-popular.” (LIMA,

2007, p. 180)



Programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento

Estudantil (FIES), estabelecidos após da LDB de 1996, que estabelecem relações entre o estado e

instituições privadas de educação através da concessão de bolsas de estudos, como sustentado por

Sguissardi (2009)

“no âmbito de uma economia ultraliberal com predominância financeira e

de  um Estado  semi-privado,  que  lhe  é  funcional,  está  sendo anulada  a

fronteira entre o público e o privado/mercantil, e promovida uma expansão

da educação superior que se mantém, de um lado, como de elite e de alta

qualificação  para  poucos,  e,  de  outro,  como  de  massas  e  de  baixa

qualificação para muitos pondo em xeque sua pretendida democratização”

(SGUISSARDI, 2009, p.4) 

Para completar o contexto de reformulações que marcam a educação superior brasileira no

século XX e alcança o século XXI, é necessário incluir o programa REUNI (Programa de Apoio à

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), implementado pelo decreto nº 6.096/2007,

no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, entre os anos de 2007 e 2012, que possui duas

metas centrais bastante arrojadas: o aumento de vagas de graduação com a criação de novos campi,

prioritariamente em regiões com carência de instituições federais de ensino superior, e o aumento da

taxa conclusão dos cursos a números de 90%.

O programa REUNI, com suas contradições e disputas, é considerado um programa singular

na educação superior nos anos 2000, pois a partir  desse programa todo o sistema de educação

superior é de alguma forma impactado. Nesse sentido sendo compreendido como uma “política do

possível frente a um contexto mundial que valorizava cada vez mais  a lógica gerencialista  das

instituições privadas”, em palavras da entrevistada Servidor 1.

O REUNI é tomado nesta  monografia como uma política que fortalece as universidades

federais em um contexto político mundial com efeitos no Brasil em uma conjuntura que viabiliza e,

ao  longo  de  décadas,  forjaram  um  arcabouço  jurídico-legal  que  viabiliza,  e  até  estimula,  a

transferência  de  verbas  e  recursos  públicos  para  instituições  privadas,  que  não  prioriza  o

fortalecimento  do  financiamento  das  instituições  públicas  que  poderiam  garantir  o  direito  a

educação, que é o serviço que tais instituições prestam. Nesse sentido, a atuação momentânea do

programa vai em direção oposta ao contexto ao investir recursos públicos nas instituições federais

de ensino superior  quando se observa a  crescente atuação de capitais  privados nessa esfera da

educação. 



Apesar da reforma universitária de 1968 ou a LDB de 1996, ou mais pontualmente o PNE

2001 ou o Projeto de Lei da Reforma da Educação Superior, limitarem a educação superior pública

por  que  direcionam recursos  públicos  para  programas  de  concessão  de  bolsas  em instituições

privadas, o REUNI apresenta um conjunto de características e de objetivos que geraram resultados e

impactos que mudaram, sobretudo, perspectivas e trajetórias de milhões de estudantes, em especial

dos estudantes de famílias mais pobres e oriundos da rede pública como apontam diferentes estudos

e como objetivava o próprio programa.

Este cenário complexo construído pelas reformulações da base jurídico-legal e regulamentar,

da educação superior  brasileira,  aqui  elencadas  brevemente,  e  suas  imbricações  na organização

dessa política pública nacional, inicialmente concebida como direito social e que vai se convertendo

em serviço privado no final século XX constitui o objetivo o primeiro capítulo que se debruça sobre

as transformações históricas da educação superior brasileira.

O capítulo II, após a contextualização da trajetória da educação superior brasileira no século

XX e inclinando seu panorama sobre o início do século XXI, tem como objeto central o programa

REUNI  que  tem entre  seus  principais  objetivos  o  aumento  da  oferta  de  vagas  em  cursos  de

graduação,  através  da  criação  de  novos  campi  localizados  em regiões  com baixa  presença  ou

ausência de universidades federais  a partir  da criação de novos cursos,  inclusive enfatizando a

criação de cursos no período noturno e cursos de licenciaturas, e também o aumento das taxas de

conclusão dos mesmos a números de 90% em um período de 5 anos, a vigência do programa.

A proposta desse capítulo é identificar e descrever as relações do contexto político nacional

em  que  ocorre  a  implementação  do  REUNI  e  como  os  diferentes  atores,  representados  por

organizações de classe das comunidades acadêmicas, se posicionaram nessa esfera do debate,  e

como o mesmo ocorreu no âmbito do debate no contexto local da ESR, para por fim, apresentar as

intersecções entre os contextos nacional e local.

O  capítulo,  assim,  buscará  concentrar  suas  análises  no  conjunto  de  interpretações  do

programa, focalizando as críticas que indicavam mais o surgimento de situações de risco que as

instituições poderiam vivenciar do que os ganhos que as mesmas teriam com adesão ao programa,

criticas que os atores que participaram dos debates em nível nacional e também local apresentaram,

entre, elas, por exemplo, a indicação de precarização da universidade e do aumento do volume de

trabalho  docente  sob  a  lógica  produtivista,  e  nesse  sentido,  o  avanço  da  lógica  gerencialista

empresarial sobre o funcionamento e a gestão da universidade colocando-as, como um todo, sob



pressões que as encaminhariam para a completa privatização e, assim, o programa funcionaria como

“um financiamento de mitigação ao processo de empresariamento das IFES” (MANCEBO e LÉDA,

2009)  frente  a  privatização  da  educação  superior,  ou  em outras  palavras,  o  programa REUNI

serviria, em outras palavras, para maquiar que a educação superior brasileira havia deixado de se r

compreendida como direito para se tornar um serviço, pois seria um exemplo de expansão real de

expansão de vagas, de campi, de contratação de professores, de formação de profissionais, entre

outras questões.

Para  a  realização  do  objetivo  do  capítulo  em  questão,  foram  realizadas  entrevistas

semiestruturadas com docentes do ESR, que à época da implantação do debate acerca do REUNI na

UFF estavam presentes,  e  ao longo da  implementação do programa no campus ESR exerciam

também cargos de gestão, e com docentes que chegaram ao instituto em decorrência da adesão ao

REUNI.  Foram realizadas  entrevistas  do  mesmo caráter  com servidores  técnicos,  de  diferentes

setores,  do  ESR e  também com estudantes  que  vivenciaram o  antes,  o  durante  e  o  depois,  a

contemporaneidade  da  implementação  do  REUNI  no  ESR,  e  assim  vivenciaram  o  ESR  com

somente um curso,  o de Serviço Social  fundado em 1962, e  posteriormente com 4 e 6 cursos,

estudantes que realizaram sua graduação no instituto e agora realizam pós-graduação na mesma

escola.

Anteriormente à realização das entrevistas, e como parte do processo de fundamentação

teórica  e  resultante  da  concepção  metodológica,  foi  realizado  um  profundo  levantamento

bibliográfico e documental seguido de uma análise comprometida em identificar e compreender as

bases teóricas que fundamentam as interpretações dos estudiosos do REUNI, e assim compreender

os temas correlatos apontados por estes estudiosos, o que forneceu um arcabouço para se pensar

questões que orbitam a política de expansão da educação superior, para além do REUNI, como

questões  ligadas  ao  acesso  e  permanência  na  educação  superior,  ao  financiamento,  gestão  e

gratuidade da educação enquanto política pública, a política de recursos humanos das universidades

federais, e também questões relativas a manutenção da qualidade do tripé universitário – paradigma

fundante da universidade brasileira.

É por esse ângulo que as questões de base jurídico-legais como enunciam a seguir Mancebo

e Léda (2009), são elementos relevantes para a compreensão dos posicionamentos adotados por

diferentes atores em ambas as instâncias do debate



“baseadas nas legislações desde a LDB de 1996, do Anteprojeto de Lei nº 7.200,

Lei da Reforma da Educação Superior, de 2006, e do PDE de 2007” já antecedidos

por ampla legislação que,  direta ou indiretamente, delineia os ‘novos’ rumos da

educação superior no país e que, em grande medida, define estreitos limites para

eventuais avanços em direção contrária ao movimento de privatização que grassa

no sistema de educação superior brasileiro, Lei n.º 11.079,de 30 de dezembro de

2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-

Privada (PPP), no âmbito da administração pública; Lei n°11.096, sancionada em

13  de  janeiro  de  2005,  que  institui  o  Programa  Universidade  para  Todos

(PROUNI); Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, cuja aprovação deu as

bases  legais  da  modalidade  da  educação  a  distância  (EAD),  o  Plano  de

Desenvolvimento da Educação (PDE) Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, e,

por fim o REUNI, Decreto nº 6.094, subsequente ao PDE” (MANCEBO e LÉDA,

2009, p.13)

Em resumo, o conjunto de modificações na base jurídico-legal das leis e regulamentações da

educação brasileira dos anos 1990 e início dos anos 2000 geraram a tendência de privatização, de

mercantilização e de empresariamento desse segmento, com a regulamentação do uso de recursos

públicos para bolsas em instituições privadas como uma das principais fragilidades e ameaças a

educação pública como ressalta Sguissardi (2013)

“É importante destacar  que partimos especificamente da particularidade

brasileira que expressa a privatização, mercantilização e empresariamento

no setor privado do ensino superior. Assim, parte-se do pressuposto de que

o  ciclo  de  expansão  da  educação  superior  no  Brasil  iniciado  com  os

governos  FHC, Lula  e  Dilma tem como uma de  suas  linhas  mestras  a

ampliação  do  setor  privado  da  educação  superior,  especificamente,  do

segmento privado-mercanti” (SGUISSARDI, 2013, p. 27)

Atendo-se  ao  caso  das  universidades  federais,  a  respeito  do  processo  de  expansão

universitária a partir do REUNI, especificamente a UFF, tratando-se de um dos objetos do estudo, é

a instituição que proporcionalmente mais ampliou a oferta de vagas de graduação e mesmo que não

ocorresse  a  adesão  ao  programa  parte  significativa  das  metas  já  haviam  sido  incorporadas  à

instituição, absorvidas pelo PDI, o que indica que foram incorporadas metas que mais do que antes

dependeriam do programa para serem alcançadas.  É segundo esta percepção que discorre Lima

(2009)

“Se  estas  propostas  já  estavam  presentes  nos  dois  documentos

fundamentais  da  política  pedagógica  da  UFF  e  já  eram,  portanto,

prioridades  institucionais,  com  a  divulgação,  em  2007,  do  Decreto  de



criação  do  REUNI,  elas  serão  consideradas  como  eixos  centrais  da

reformulação político-pedagógica em curso na universidade. Estes eixos

serão explicitados nos seguintes documentos: o Projeto de Adesão da UFF

ao REUNI, aprovado pelo Conselho Universitário em novembro de 2007;

o novo Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, divulgado pela

PROAC e aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa em 2008 e o

Termo de Acordo de Metas celebrado entre a UFF e o MEC por intermédio

da SESu, assinado aos 13 dias do mês de março de 2008.” (LIMA, 2009,

p.7).

É sobre estes questionamentos, referentes às críticas negativas, naturalmente legítimos, que

o REUNI modificaria ou geraria situações novas e complexas que fragilizariam a rotina acadêmica-

universitária que o capítulo se desenvolverá, e servirá de ponto de contraste ao capítulo seguinte que

visa analisar o conjunto de críticas, a partir da percepção do conjunto de desafios e oportunidades

que a implementação do programa gerou não só nas universidades federais mas em toda a educação

superior e seus resultados e impactos no sentido de democratização da educação superior.

O capítulo III,  assim, reproduzirá  os procedimentos metodológicos adotados no capítulo

anterior,  porém,  com  ênfase  que  se  dirige  no  sentido  oposto;  Ou  seja,  tem  como  foco  os

posicionamentos e discursos que se apresentavam favoráveis a adesão ao REUNI, que observaram

mais as oportunidades e os ganhos do que os riscos da implementação, assim, também buscou-se

identificar e descrever os principais argumentos e posicionamentos adotados pelos atores presentes

nos debates em ambas as instâncias.

Tomando inicialmente que os argumentos favoráveis à adesão da UFF ao REUNI ocorreu de

maneira democrática, situação reproduzida com o mesmo grau de participação e transparência no

contexto da ESR, com a particularidade de que, no referido instituto, a deliberação final a respeito

da adesão ao programa foi definida através do voto Minerva; Outro tema que foi propulsor de

posicionamentos favoráveis acerca da adesão ao programa foi possibilidade de criação de novos

cursos de graduação, com arquiteturas curriculares mais flexíveis, uma certa adaptação do modelo

convencionado com a Declaração de Bolonha4, e com eles a realização de concursos públicos para

docentes  e  servidores  realizarem  a  consolidação  desses  cursos;  Outro  ponto  para  adesão  ao

programa, por parte das universidades, foi em função da compreensão das suas comunidades sobre

a relevância social do programa e que mesmo havendo pontos a discutir nunca antes houve proposta

de tal dimensão para as universidades federais, o que de certa forma seria uma ação de atendimento

4 Declaração de Bolonha é o resultado do processo de padronização da educação superior europeia onde participaram 
29 países, gerando o “espaço europeu de ensino superior” para aumentar o intercâmbio de conhecimentos entre os 
países membros.



a demanda social de diversos movimentos sociais do campo e como movimentos urbanos represada

há décadas.  Como compreende Cislaghi (2011),  a expansão da universidade pública como uma

reivindicação de diversas camadas e movimentos sociais

“o decreto do REUNI conseguiu grande adesão da sociedade. A expansão

proposta  está  atrelada  a  uma  reestruturação  da  universidade  para  os

padrões requisitados pelo capitalismo em sua fase atual, materializados nas

propostas do Banco Mundial. É, portanto, uma” jogada de mestre”, que se

aproveita  da  confiança  depositada  no  governo  Lula,  por  sujeitos  e

movimentos sociais que enxergam na expansão “nossas reivindicações”, e

do histórico recrudescimento dos orçamentos públicos das universidades

federais,  tornando  os  recursos  prometidos  pelo  Reuni  um  sopro  de

esperança, após um período mais evidente de exclusivo incentivo ao ensino

privado. Não se pode perder de vista, entretanto, que essa suposta virada de

prioridades  para  as  instituições  públicas  não  extinguiu  o  financiamento

público  para  as  instituições  privadas,  que,  ao  contrário,  aumentou  no

governo Lula,  através do ProUni e da ampliação do FIES (CISLAGHI,

2011, p. 167).

Dessa forma argumentos que aproximam o REUNI à Declaração de Bolonha quando se

observa que, assim como a declaração, o programa propõem a reestruturação dos currículos como

forma de propiciar maior integração entre as carreiras e cursos, seja a através da possibilidade de

criação de ciclos básicos comuns (caso da UFABC, UNILA e UFFS instituições universitárias que

foram fundadas nesta perspectiva que o programa enuncia), e na proposição de interiorização das

universidade federais como forma de democratização do acesso com a criação de, até 2018, 157

campi,  ou  para  efeito  de  localização  no  caso  da  ESR,  com o  salto  de  aproximadamente  450

estudantes de um curso em 2008, para aproximadamente 3.500 estudantes, em 9 cursos, no ano de

2019.

Por fim, a intenção a esse ponto da leitura, é que o capítulo III possa, somado aos capítulos

anteriores,  criar  um  quadro  lógico  onde  se  possa  identificar  os  principais  posicionamentos  e

movimentações dos atores e a articulação de seus argumentos em defesa ou crítica ao programa em

qualquer  esfera  do  debate,  com  o  intuito  de  ser  mais  inteligível  as  conexões  de  tensões  e

oportunidades desse complexo processo de implementação do REUNI.



CAPÍTULO I 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL DO SÉCULO XX AS

POLÍTICAS DO SÉCULO XXI

Este capítulo  buscará  apresentar  e  contextualizar  as  reformulações  do  arcabouço

jurídico-legal  que  organizaram as  políticas  públicas  da  educação  superior  brasileira  do

século  XX,  as  quais  lançaram bases  para  as  políticas  desse  segmento  de  educação  na

primeira década do século XXI.

A análise se orienta pela compreensão que a noção de  “contrarreforma” permite ao

descrever  processo  brasileiro  de  expansão  do  ensino  superior,  desde  a  fundação  das

primeiras universidades nos anos 1920, pelo lento aumento do número de instituições e

cursos nas décadas seguintes e que se torna mais intenso a partir de ações governamentais

no  final  dos  anos  1960,  frutificando  os  primeiros  efeitos  do  crescimento  da  educação

superior privada até meados dos anos 1990, quando uma nova série de alterações legais e

ações  governamentais  novamente  fomentaram  a  ampliação  de  instituições  e  cursos

superiores,  majoritariamente em instituições  privadas,  em sincronia  com outras  políticas

sociais que ampliam a atuação do setor privado, até as ações governamentais do início dos

anos  2000 que  ampliam as  IFES ao  passo  que,  novamente,  estimularam a  atuação  dos

setores privados no campo da educação superior.

A noção de contrarreforma foi proposta por  de Behring (2003) e desenvolvida por

Kátia  Lima (2002, 2006, 2009),  Saviani (2008, 2010),  Sguissardi,  (2006, 2009, 2013) e

Neves (2002, 2006,2011), Cislaghi (2011), Borowsky (2018) e Nunes (2016) entre outros

autores para a compreensão do processo brasileiro de expansão do ensino superior, implica

que as  mudanças da  educação Behring (2003) provocam um profundo retrocesso social, em

benefício de poucos.

1.1) A Concepção de contrarreforma na educação superior brasileira

É sobre esse processo marcado por ações governamentais, movimentações sociais e

acomodações do mercado do campo da educação superior que Behring (2003) ressalta que a

participação de organismos internacionais como agentes indiretos desses processo5

5 Segundo Behring (2007, p149),  “o termo reforma ganhou sentido no debate do movimento operário socialista, ou 

melhor, de suas estratégias revolucionárias, sempre tendo em perspectiva melhores condições de vida e trabalho para as 
maiorias”. Ao longo dos anos 90, sob os governos de Fernando Henrique Cardoso, delineou-se no Brasil um conjunto 



“A contrarreforma  da  educação  superior  brasileira, enquanto  processo

histórico,  vem  sendo  concretizada  em  sintonia  com  a  política  de

organismos  internacionais  –  Banco  Mundial  (BM),  Fundo  Monetário

Internacional  (FMI)  e  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  -

orientada pela lógica do lucro, a partir da oferta e da procura de serviços

como  a  educação,  proporcionando  a  expansão,  a  privatização,  a

competição e a  interiorização da educação superior  brasileira,  de forma

mais acentuada a partir da década de 1990” (BEHRING, 2003, p.17)

Ao  passo  que  Behring  (2003)  aponta  as  características  mais  recentes  e  que,  por  fim,

configuram as  consequências  últimas  das  ações  que  definem o  processo  de  contrarreforma  da

educação superior brasileira, que é a transformação do direito social do acesso a esse segmento de

educação em acesso a um serviço, que toma diferentes graus de qualidade, vale observar, tomando

em perspectiva novamente que se trata do resultado de um processo que atravessa décadas e que

preserva uma das características mais antigas e basilares da educação brasileira, e que a orienta

continuamente, como indica Saviani (2008)

“Refiro-me  à  histórica  resistência  que  as  elites  dirigentes  opõem  à

manutenção da educação pública; e à descontinuidade, também histórica,

das  medidas  educacionais  acionadas  pelo  Estado.  A primeira  limitação

materializa-se na tradicional escassez dos recursos financeiros destinados à

educação; a segunda corporificasse na sequência interminável de reformas,

cada qual recomeçando da estaca zero e prometendo a solução definitiva

dos  problemas  que  se  vão  perpetuando  indefinidamente.”   (SAVIANI,

2008, p.19)

A característica da contrarreforma da educação superior brasileira, destacada por Saviani,

observando que este é um conceito elaborado nos anos 1990 e que explicita uma característica do

desenvolvimento da política de educação no Brasil - marcada nitidamente por ações de governo

mais do que políticas, e, que se políticas, caracterizadas mais como políticas de governantes do que

políticas de Estado propriamente ditas. E isso muito se deve ao fator resistência das elites , como

destaca Saviani, por parte de segmentos das elites políticas e econômicas nacionais, e em última

de “reformulações legais” orientadas para o mercado, considerando que os problemas enfrentados no âmbito do Estado 
brasileiro eram as causas centrais da profunda crise econômica e social, assim, reformando-se o Estado, estaria aberto o 

caminho para o novo “projeto de modernidade”.



instância do próprio Estado brasileiro, em promover a oferta e garantir o acesso universalizado à

educação  pública  de  nível  fundamental  ao  conjunto  da  sociedade,  sobretudo  as  camadas  mais

pobres,  como  política  de  desenvolvimento  das  forças  produtivas  brasileiras  ou  mesmo  como

elemento  de  fortalecimento  da  cidadania  e,  por  consequência,  das  instituições  da  república

brasileira.

Isso  ocorreu  e  ocorre  ainda  em função  da  educação  ser  uma política  que  incide  sobre

diferentes aspectos da vida individual e coletiva, uma política que estruturalmente pode promover a

diminuição  das  desigualdades  no  longo  prazo,  entre  outros  fatores,  por  exemplo  através  da

qualificação profissional e por consequência resultando em maiores remunerações, e de forma mais

duradoura e efetiva, se aliada a outras políticas de seguridade social que possam garantir a cidadania

em sentido amplo, e sobretudo da observação sobre a resistência das classes políticas, como observa

Saviani anteriormente, na promoção de políticas que promovam igualdade social na tão desigual

sociedade brasileira.

Como  forma  de  construir  uma  interpretação  mais  ampliada  sobre  o  processo  de

reformulação da educação superior brasileira, ainda identificando características que auxiliem na

descrição e definição do processo de contrarreforma, a contribuição de Lima oferece, com seus

estudos, a seguinte reflexão

“A reformulação da educação superior que está sendo realizada encontra-se

inserida em um amplo reordenamento do Estado brasileiro, caracterizado

pela sistemática diluição das fronteiras entre público e privado, a partir da

materialização  da  noção  de  público  não  estatal  operada  pelas  parcerias

público-privado. Esse processo atravessou os governos, conforme a LDB

de 1996,  (Silva  Jr.  e  Sguissard,  1999),  e  está  sendo aprofundada pelos

últimos  governos  por  meio  de  mais  uma fase  da  reforma  da  educação

superior (Neves, 2004; Neves e Siqueira, 2006 e Lima, 2007).” (LIMA,

2007, p.13)

Outras informações que compreendo serem relevantes nesse momento para compreensão da

fundamentação teórica a respeito do conceito contrarreforma da educação brasileira é a contribuição

de Neves (2002), acerca dos efeitos mais recentes do processo em voga, de forma sucinta, pela

resistência das elites em promover o acesso à educação superior mesmo que defendida a educação

como um direito inalienável do cidadão brasileiro dever do Estado brasileiro, e posteriormente por

ações governamentais que lentamente ampliam o acesso esse nível de educação, e que legisla para



construir  possibilidade  de  transferência,  por  assim  dizer,  da  responsabilidade  das  instituições

públicas  para  instituições  privadas,  em um processo  de  empresariamento  da  educação  superior

(Neves,  2002)  que  compreendeu  rapidamente  o  cenário  brasileiro  como uma enorme demanda

represada desde o final dos anos 1990 atua para atender essa demanda em correspondência com o

Estado, como indicado pela a autora.

O  chamado  processo  de  empresariamento  da  educação  superior  no  Brasil,  ou  seja,  a

expansão do ensino superior no setor privado cresceu acentuadamente, em relação ao setor público,

como demonstrou Mancebo (2016) a partir  do acompanhamento do crescimento das matrículas

presenciais e a distância em instituições não-públicas, tendo como referência o período de 1995 a

2014, saímos do patamar de 1.759.703 matrículas, em 1995 para 7.828.013 matrículas, no ano de

2014.

Apresentadas  as principais  compreensões  teóricas  sobre  as  características  e  efeitos  do

processo de contrarreforma da educação superior brasileira, e buscando atribuir substâncias a essas,

entendo que seja pertinente, como forma de visualizar as ações práticas da contrarreforma tanto no

campo legal quanto nos campos políticos e social, retomar a apresentação do desenvolvimento da

educação superior conectando momentos históricos as compreensões teóricas até aqui expressas.

1.2) A constituição das primeiras universidades brasileiras (1920 – 1960)

A história da educação brasileira é marcada por muitas movimentações que buscam superar

suas  limitações  tanto de  oferta  e  acesso da população quanto  na equalização da qualidade  dos

diferentes segmentos educacionais. No que diz respeito a educação superior no Brasil, está passou

por significativas mudanças ao longo do século XX, como registra  a história.  Sobretudo,  essas

mudanças ocorreram de forma mais profunda na realidade da organização da educação superior

brasileira  em  dois  momentos,  na  reforma  universitária  de  1968,  que  entre  outros  aspectos

estabeleceu um padrão referencial para os cursos de pós-graduação em nível nacional através de

órgãos e agências de fomento de pesquisas bastante capilarizadas em todos estados e alcançando a

plenitude de todas as universidades públicas, e posteriormente ao longo de década que transeciona o

século XX e XXI, mais especificamente com a implantação uma nova Lei de Diretrizes e Bases

(LDB) em 1996, em substituição a anterior que datava de 1971 remetendo a tempos ditatoriais no

Brasil,  e  com  a  implementação  do  Programa  de  Apoio  à  Reestruturação  e  Expansão  das

Universidades Federais (REUNI) em 2007, que via decreto presidencial, objetivava a ampliação de



vagas  de  graduação e  de  conclusão de  curso  nas  universidades  federais,  a  partir  de planos de

reestruturação das universidades regidos através de contratos de gestão que regulavam os repasses

orçamentários entre Ministério da Educação (MEC) e as Instituições Federais de Ensino Superior

(IFES) como forma de alcançar tais metas.

Tanto a LDB quanto o REUNI possuem pontos de encontro com a reforma universitária de

1968, podendo serem compreendidas como derivativos dela ou, ao menos, que operam segundo as

premissas da reforma, e colaboram para a reconfiguração da ordem legal dessa política pública, que

passa a não mais ser uma atribuição exclusiva do Estado e onde a iniciativa privada poderá atuar,

como veremos,  de  forma  crescente,  reconfiguração  legal  essa,  que  no  acumulo  de  quase  duas

décadas, apresentada resultados como o aumento do número de matrículas em instituições públicas

de ensino superior e indicam que a composição do corpo discente hoje nas universidades públicas

vem se modificando e assumindo contornos mais populares, diferentes do que era até a virada do

século para efeito de marcador temporal.

A reforma universitária de 1968, assim como a LDB de 1996 e o REUNI, em 2007, foram

alvos e foram vivenciados com amplos debates nos interiores das comunidades acadêmicas e de

suas representações de classe, nos setores sociais que possuem interesses políticos, econômicos e

sociais no campo da educação superior, nos movimentos sociais urbanos e rurais organizados ao

redor do interesse e da luta pela ampliação das universidades públicas e do o acesso a elas.  É

partindo desse conjunto de interesses distintos, por vezes antagônicos e desproporcionais, e de suas

movimentações para acomodação que muito se pode compreender do atual estado de organização

legal e da configuração social da educação superior pública brasileira.

Para  dar  conta  de  cumprir  com esse  objetivo  de  entender  o  cenário  atual,  é  necessário

contextualizar  esse  processo  a  partir  da  fundação  das  primeiras  universidades  brasileiras  nas

décadas de 1920 e 1930.

As primeiras instituições superiores, remetem a chegada da família real portuguesa ao Brasil

em 1808, porém, se configuravam, em geral, enquanto escolas e faculdades isoladas e limitadas aos

seus próprios conhecimentos. Em muitos casos não mais que escolas de formação que se dedicavam

a formação de profissionais através do apenas do ensino, e limitados aos cursos de Medicina, a

exemplo da Escola de Cirurgia da Bahia6 fundada na cidade de Salvador em 1808, atual Faculdade

de Medicinada da UFBA, na cidade do Rio de Janeiro o curso de Engenharia com a Academia Real

Militar em 1810, atual Faculdade Politécnica da UFRJ, considerado o sétimo curso mais antigo do

mundo, e o curso de Direito,  na faculdade de Direito de Olinda,  atual faculdade de Direito da

6 Motoyama, Shozo. Prelúdio para uma história: ciência e tecnologia no Brasil. EdUSP, (2004)



UFPE,  e  na  faculdade  de  Direito  de  São  Paulo,  atual  faculdade  de  Direito  da  USP,  fundados

simultaneamente em 11 de agosto de1827 por lei do imperador Dom Pedro I, como complementa

Motoyama (2004),

“Embora  alguns  dos colégios  jesuítas  no  período colonial  mantivessem

cursos de filosofia e teologia, o que dá respaldo à tese de que já existia

ensino superior nessa época no Brasil, os cursos superiores propriamente

ditos começaram a ser instalados no Brasil a partir de 1808 com a chegada

de D. João VI. Surgiram, então, os cursos de engenharia da Academia Real

da Marinha (1808) e da Academia Real Militar (1810), o Curso de Cirurgia

da Bahia (1808),  de Cirurgia e  Anatomia do Rio de Janeiro (1808),  de

Medicina  (1809),  também no Rio  de  Janeiro,  de  Economia  (1808),  de

Agricultura  (1812),  de  Química  (química  industrial,  geologia  e

mineralogia), em 1817 e o Curso de Desenho Técnico (1818). Vê-se que se

tratava de cursos superiores isolados, isto é, não articulados no âmbito de

universidades. Após a independência, por decreto de D. Pedro I de 11 de

agosto de 1827, foram criados os Cursos de Direito de São Paulo e de

Olinda sendo que este último foi transferido para Recife em 1854. Esse

dois cursos vieram a constituir, respectivamente, a Faculdade de Direito do

largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito do Recife.

Em 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo, a Faculdade de

Direito do Largo de São Francisco a ela foi incorporada o mesmo tendo

ocorrido  com  a  Faculdade  de  Direito  do  Recife  que  se  incorporou  à

Universidade Federal de Pernambuco, criada em 1946. De modo geral aos

cursos criados por D. João VI e às duas mencionadas faculdades se resume

o ensino superior no Brasil até o final do Império. Duas características são

comuns a todos eles: trata-se de cursos ou faculdades isoladas e são todos

eles públicos mantidos, portanto, pelo Estado” (Motoyama, 2004, p.1)

A Universidade do Rio de Janeiro, atualmente, denominada Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), foi fundada em 1920, e a Universidade de São Paulo (USP), fundada em 1934, são

exemplos  das  primeiras  universidades  republicanas  brasileiras  já  em  consonância  com  um  a

concepção  de  universidade  pautada  na  autonomia  didático-científica,  no  paradigma  ensino-

pesquisa-extensão e rompendo o isolacionismo das instituições reais, e expressam muito da gênese

e da essência da educação superior brasileira.

A primeira é o resultado da aglutinação das Escolas Reais e Militares, federalizadas com a

proclamação da república, a saber a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica e a Faculdade de



Direito, ao passo que a segunda resulta de esforços do governo paulista somada a colaboração direta

das famílias mais ricas do estado para a fundação da universidade, símbolo do progresso do estado

de São Paulo.  Assim como foram em casos anteriores a fundação da USP, os casos da Escola

Paulista de Medicina (EPM) fundada em 1933 e federalizada em 1956, e da Fundação Escola de

Sociologia e Política de São Paulo (FESP SP) fundada em também 1933, ou da atual Universidade

Federal do Paraná (UFPR) fundada em 1912 na cidade de Curitiba, então sob a denominação de

Universidade do Paraná,  e é  considerada a primeira  instituição com concepção universitária no

Brasil, todas resultados de parcerias e ação comum entre os governos estaduais e de suas elites.

A primeira, UFRJ, localizada na então capital da república e a segunda, USP, localizada na

cidade de maior importância para a dinâmica econômica nacional. Ambas foram ações das elites

política e econômica brasileira e, em certa medida, foram ações para posicionar o Brasil, mesmo

que tardiamente,  no conjunto de estados nacionais independentes e republicanos do capitalismo

industrial do início século do XX, apontando na direção da criação de instituições universitárias não

só autônomas mas que pudessem contribuir com o fortalecimento de outras instituições da república

e das forças produtivas do Brasil, assim como servir para a formação de quadros das elites nacionais

e de suas demandas sem mais a necessidade de enviá-los para formações na Europa ou Estados

Unidos. 

A principal marca das instituições fundadas nesse momento é a busca por garantias para a

constituição de ambientes autônomos, totalmente isentos de interferência religiosa ou política, livres

para  o  desenvolvimento  das  ciências  e  dos  conhecimentos,  para  a  formação  profissional  e

intelectual de seus estudantes sem a necessidade de migrar para a Europa, ainda mais após os anos

de  terror  da  primeira  grande  guerra,  as  incertezas  de  revoluções  populares  em um cenário  de

recrudescimento econômico seguido de aguda crise que culminaria na crise econômica mundial de

1929.

Neste  período se  observa  a  atuação do estado nacional  buscando promover  a  criação e

fortalecimento de universidades, porém, são ações bastante modestas e que se localizaram mais na

atuação  regulamentadora  desse  segmento  de  ensino  do  que  propriamente  no  compromisso  de

alocação de recursos públicos com tais instituições, assim novas universidades são criadas entre

esforços de governos estaduais  e a  articulação com outros atores  sociais,  particularmente elites

locais e a igreja católica.



Segundo  Barreyo  (2008),  essas  movimentações  das  elites  locais  para  fundação  de

universidades são ações amparadas e estimuladas pela primeira constituição da história do Brasil,

conforme a passagem a seguir 

“Mais especificamente,  só se pode falar  em ensino superior privado no

Brasil a partir da República, pois a Constituição de 1891” descentralizou o

ensino superior, que era exclusivo do poder central, delegando-o também

para os governos estaduais e permitiu a criação de instituições privadas”

(Sampaio, 2000, p. 37). Essas instituições eram de confissão católica ou

criadas pelas elites locais (às vezes com o apoio de governos estaduais ou

exclusivamente pela iniciativa privada)”.  (BARREYO, 2008, p. 15).

Dessa forma todas as movimentações no sentido de constituição dessas universidades, que

foram bastante pertinentes e comuns a todas as instituições fundadas nesse primeiro período, podem

ser compreendidas como ações que almejavam algum tipo de modernização da realidade política,

econômica  e  social  brasileira,  porém,  buscando  preservar  as  relações  de  poder  e  manter  sem

alterações significativas as mesmas estruturas que as sustentam, assim, esse cenário pode ser lido

como uma modernização conservadora que, no limite, mantém e sustenta os traços privatizantes

mesmo  com  alguma  expansão  do  sistema,  na  disputa  entre  católicos  e  laicos  como  entende

Romanelli (2007).

Com essa concepção em voga, não foi pertinente uma universidade que formasse para além

dos quadros das elites brasileiras ou, no máximo, que formasse quadros de caráter técnico para

outras instituições da república ou para os segmentos industriais e empresariais, por exemplo, ou

que  contribuísse  com  a  educação  de  base  como  premissa  institucional  e  política  para  o

desenvolvimento social brasileiro. 

1.3) A cooperação internacional e o surgimento do mercado da educação superior brasileira

(1960 – 1990)

Essa dinâmica quase não se alterou, no sentido da educação superior ser um segmento que

somente  camadas  específicas  da  sociedade,  aquelas  mais  ricas,  conseguiam acessar,  assim,  os



índices de ampliação de vagas e de matriculas avançaram em ritmos bastante lentos em comparação

com países classificados como proporcionais ao Brasil até o ano de 1964, quando a partir da ruptura

democrática e a instalação de uma ditadura militar, foram ampliados acordos de cooperação com

organismos  internacionais  como  os  com  a  USAID  (United  States  Agency  for  Internacional

Development em português Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional),

firmados  desde  1946,  e  que  nos  anos  1960  objetivaram  reorganizar  a  estrutura  universitária

brasileira a partir de mudanças no caráter técnico-cientifico, o que ocorre com o estabelecimento de

um  padrão  para  as  pós-graduações  e  com  relativa  expansão  de  vagas  na  graduação  nas

universidades federais e, por consequência, alguma democratização do acesso à educação superior

público, porém em maior número em instituições privadas.

Dessa  forma  setores  da  sociedade  brasileira,  sobretudos  setores  das  comunidades

acadêmicas,  manifestaram fortemente seus desacordos com as intencionalidades  dos acordos de

cooperação conhecidos  como acordos  MEC-USAID para  o desenvolvimento  da educação,  aqui

compreendido como conjunto  de  ações  governamentais  que  objetivavam introduzir  diretrizes  à

educação no sentido de direcioná-la  para atender as novas formas de produção e  circulação de

mercadorias com a ampliação da formação de nível técnico e superior, assim simultaneamente à

posições de alinhamento e de apoio que também surgiam dos seios universitários, o resultado entre

essas posições antagônicas foi a descontinuidade desses acordos no ano1967; Porém, experiência já

havia  sido  vivida  e  reverberaram inúmeras  questões  sobre  a  necessidade  de  reorganização  da

acadêmia brasileira, e somada ao arcabouço legal determinado com a implementação da primeira

Lei de Diretrizes e Bases em 1961 (LDB 4024/61), que em linhas gerais, organizava as diretrizes

regulamentares dos diferentes níveis educacionais, e determinava à União o empenho de 12% do

orçamento  para  educação  e  dando  maior  autonomia  aos  órgãos  estaduais,  diminuindo  a

centralização do poder no MEC (art. 10), e que previa a obrigatoriedade da matrícula nos primeiros

quatro anos (art. 31) da LDB supracitada.

Dessa forma, o ensino superior foi fundamentado na premissa da indissociabilidade entre as

atividades de ensino, pesquisa e extensão como atividades inerentes a todos os estabelecimentos que

ofertam esse segmento da educação; Vale se observar que nesse momento o ensino superior público

é onde se concentra a maior número de matrículas, representando assim que a maior concentração

de formação, e de pesquisa e extensão estavam sendo realizadas por instituições públicas – herança

da  fundação  das  primeiras  universidades  nos  anos  1920  que  defenderam  e  definiram  as

universidades  como  instituições  completamente  dedicadas  e  autônomas  na  produção  de

conhecimentos.



Ao passo que é necessário evidenciar os artigos da mesma LDB de 1961 no que diz respeito

a alocação de recursos pelos entes federativos que devem ser destinados a educação, é também

necessário evidenciar  que outros  artigos  da  mesma lei  contemplam que estes  mesmos recursos

poderão  ser  utilizados  para  o  “financiamento  de  estabelecimentos  mantidos  pelos  Estados,

municípios ou particulares, para a compra, construção ou reforma de prédios escolares e respectivas

instalações e equipamentos de acordo com as leis especiais em vigor” conforme o seu artigo 95; Ou

seja, possibilitava, de certa forma estabelecendo normativas para ações de cooperação, nas quais

verbas e recursos públicos não seriam mais de uso exclusivo das instituições públicas de educação,

sendo passíveis de uso em instituições privadas.

O panorama da educação superior brasileira na década de 1960 é caracterizado por um uma

universidade que possui o acesso bastante limitado, seja inicialmente pela reduzida oferta de vagas

em instituições públicas, ou pela baixa oferta de vagas particulares; Em síntese, a educação superior

no  Brasil  dos  anos  1960,  e  isso  se  manteve  quase  inalterada  até  o  começo  dos  anos  2000,

apresentava um perfil do alunado caracterizado, em geral, por estudantes oriundos de escolas de

prestígio,  públicas  e privadas,  de famílias  com maior  renda,  filhos  de funcionários  públicos  de

carreira,  de  profissionais  liberais,  de  comerciantes  e  empresários,  majoritariamente  um  corpo

discente masculino e branco e, em parcas quantidades, composto também por filhos de famílias com

menor renda, de origem da classe trabalhadora (que sempre foram o maior número entre as famílias

brasileiras porém as que menos ingressam na educação superior). Ou seja, assim educação superior

brasileira, de forma mais aguda a educação pública, manteve-se quase que de maneira reservada e

dedicada a população dos setores mais ricos da sociedade, como nitidamente sempre foi desde as

primeiras universidades brasileiras nas décadas de 1920 e 1930, e que somente começou a indicar

mudanças significativas nos anos 2000 com ações governamentais que duplicaram a oferta de vagas

nas universidades federais com o programa REUNI, somadas as políticas de ações afirmativas, mais

especificamente com a Lei 12.711/2012, conhecida com lei das cotas, garante a reserva de 50% das

matrículas por curso e turno nas IFES a alunos oriundos integralmente do ensino médio público,

começaram a mudar o perfil do alunado, e que em 2018, pela primeira vez na história, tem sua

proporção  composta  majoritariamente  por  estudantes  pessoas  negras  (composta  por  negros  e

pardos) atingindo o percentual de 50,3% dos estudantes nas universidades públicas brasileiras –

segundo dados da PNAD/IBGE 2018.

Como forma de completar o mosaico do contexto político que catalisa as reformulações na

educação superior brasileira e para dar dimensão que em partes elas possuem correspondências em

diferentes  graus  com  demandas  sociais  e  econômicas  e  com  o  imaginário  social  sobre  esse



segmento  educacional  que,  até  hoje,  é  distante  da  maioria  da  população  brasileira,  a  valiosa

contribuição de Saviani (2013) traz para ilustrar o contexto social e político dos anos 160 e 1970

“Ainda na década de 1930 se organizava o movimento estudantil com a

criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1938 (...) Na década

de 1950 a rede federal  se amplia especialmente com a federalização de

instituições  estaduais  e  privadas.  Obviamente,  se  o  próprio  ensino

secundário, como indicava o Decreto-lei 4244, de 9 de abril de 1942, tinha

como  finalidade  “formar  as  individualidades  condutoras”,  o  acesso  ao

ensino  superior  estava  restrito  às  elites.  No  entanto,  com  o

desenvolvimento  da  sociedade  brasileira  em  direção  ao  padrão  urbano

industrial, as pressões populares subverteram aquela finalidade do ensino

secundário,  ampliando-se  a  demanda por  vagas  no  ensino superior  que

ganhava grande visibilidade com a figura dos excedentes, isto é, os jovens

que obtinham a nota mínima de aprovação nos exames vestibulares, mas

que  não  podiam  ingressar  no  ensino  superior  por  falta  de  vagas.  A

visibilidade decorria do fato de que, tendo sido aprovados, esses jovens

consideravam que haviam adquirido o direito de cursar a universidade e

montavam acampamentos à frente dos prédios das instituições, exigindo a

abertura de vagas para a efetivação de suas matrículas. Junto a essa pressão

pelo acesso à universidade por parte dos jovens das camadas médias em

ascensão, o início dos anos 60 assistiu a uma crescente mobilização, sob a

liderança  da  UNE,  pela  reforma  universitária  inserida,  sob  a  égide  da

ideologia nacional desenvolvimentista, no âmbito das chamadas “reformas

de base”. Com isso, a questão da universidade assumia uma dimensão de

ordem social e política bem mais ampla, sendo um dos componentes da

crise  que  desembocou  na  queda  do  governo  João  Goulart,  com  a

consequente instalação do regime militar. O advento do golpe militar em

1964,  por  um lado,  procurou  cercear  as  manifestações  transformadoras

mas,  por  outro,  provocou  no  movimento  estudantil  o  aguçamento  dos

mecanismos  de  pressão  pela  reforma  universitária.  O  movimento  pela

reforma ganhou as ruas impulsionado pela bandeira “mais verbas e mais

vagas” e culminou com a ocupação, em 1968, das principais universidades

pelos  estudantes  que  instalaram  comissões  paritárias  e  cursos-piloto,

ficando no controle das escolas durante o mês de julho e todo o segundo

semestre. Nesse contexto resultou necessário efetuar o ajuste do sistema de

ensino à nova situação decorrente do golpe militar.” (SAVIANI, 2013, p.8)



Independente da aparente dubiedade que a LDB de 1961 imprime sobre a organização dos

diferentes segmentos da educação brasileira quando se observa as possibilidades de destinação dos

recursos públicos para instituições privadas, é com base nesta legislação e também considerando os

resultados das experiências vivenciadas com os acordos de cooperação que em 1968 é sancionada

lei 5.540/68, mais tarde conhecida como “Reforma Universitária de 1968”, que resultou, por um

lado em transformações como a extinção das cátedras7 entre outras medidas como uma relativa

ampliação das vagas em graduação e da criação de concursos vestibulares como forma de seleção

para o ingresso em universidades públicas frente a grande demanda e a limitação de vagas; Ainda

em decorrência da reforma de 1968, avanços significativos na produção de conhecimento com o

estabelecimento de um padrão para os cursos de pós-graduações que estavam, agora,  ligadas a

agências e órgãos de fomento que alcançavam todas as universidades públicas e as privadas de

maior destaque como se almejava nos acordos de cooperação que foram parcialmente incorporados

ao ordenamento da educação pública nacional,  e por consequência, possibilitando a inserção de

novas linhas de pesquisas e campos de conhecimentos para a pesquisa científica; Assim, a LDB

1961 e a reforma universitária 1968, sob o discurso de ampliar as vagas na educação superior,

reformularam as leis ao incorporaram tais objetivos, assim viabilizando, com garantia jurídica, a

atuação de instituições de caráter privado na educação superior ao regulamentar o repasse de verbas

e recursos públicos como a principal fonte de financiamento de instituições desse tipo.

Segundo Saviani (2009), a reforma de 1968 foi uma ação política pendular pois buscou

conciliar as demandas sociais ao passo que atendia grupos que haviam ocupado locais de poder no

campo  da  educação,  e  que  compreendiam  a  educação  superior  e  técnica  como  o  meio  de

desenvolver o capitalismo brasileiro segundo a agenda nacional e para a dinamização das forças

produtivas brasileiras, estabelecendo algum tipo de dependência em relação a outros países 

“O projeto de reforma universitária (Lei n.5.540/68) procurou responder a

duas  demandas  contraditórias:  de  um  lado,  a  demanda  dos  jovens

estudantes ou postulantes a estudantes universitários e dos professores que

reivindicavam a  abolição  da  cátedra,  a  autonomia  universitária  e  mais

verbas e mais vagas para desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da

universidade;  de  outro  lado,  a  demanda  dos  grupos  ligados  ao  regime

instalado com o golpe militar que buscavam vincular mais fortemente o

ensino  superior  aos  mecanismos  de  mercado  e  ao  projeto  político  de

7 Estrutura acadêmica fundantes da universidade brasileira desde os anos 1920, amparado nos modelos franceses de 

educação superior, centralizada na figura do docente como figura central do conhecimento e do ensino.



modernização  em  consonância  com  os  requerimentos  do  capitalismo

internacional.” (SAVIANI, 2009, p.47)

Entretanto, mesmo com a reforma universitária de 1968 que reestrutura as universidades

brasileiras até meados dos 1990 o número total de matrículas segue em crescimento constante mas

em percentuais baixos e, dessa forma, o perfil de alunado seguiu sem alterações consideráveis, é

com  essa  reforma  que  se  estabeleceu  a  autonomia  didático  científica,  a  livre  criação  de

departamentos e organizando-os nos moldes das pesquisas de pós-graduação alinhadas às agências

de fomento, e o papel desenvolver ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, conforme aponta

Schwartzman & Schwartzman (2002), a educação superior brasileira, até então, pouco se dedicava à

pesquisa e, via de regra, estruturava-se em torno de escolas profissionais isoladas, independentes,

muito parecidas em seu formato à sua correspondente pagas. Se observa nesse ponto que a reforma

em questão possibilitou a oferta de cursos superiores por instituições isoladas (centros de ensino e

faculdades) e que para essas houve uma flexibilização desse mesmo padrão fundado no tripé ensino,

pesquisa  e  extensão,  já  que  estas  não  possuíam  capilaridade  para  atuar  sob  esse  padrão,

configurando o que viria a ser chamado de universidade de ensino.

Nesse sentido a reforma universitária de 1968 acabou por criar as bases jurídico-legais para

o crescimento da atuação privada na educação superior, inicialmente compreendendo esta atuação

como forma de  complementar  a  oferta  do  ensino  superior  público  frente  a  demanda  nacional;

Todavia, os efeitos observados não foram bem estes no que se refere a atuação do setor privado, que

já no final dos anos 1970 se tornava predominante na concentração de matrículas na graduação

frente ao ensino público, efeito que se alonga até os dias atuais.

A Reforma Universitária de 1968 é caracterizada por diferentes autores como o marco legal

que propiciou a atuação majoritária de instituições não-públicas, sobretudo as de cunho comunitário

e confessional em seguida de instituições privadas de ensino superior no Brasil. Segundo Carvalho

(2013)  “não  se  previa  juridicamente  a  existência  de  empresas  educacionais,  todas  foram

denominadas como instituições sem fins lucrativos e, portanto, beneficiadas pela renúncia fiscal dos

impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, bem como pelo acesso a recursos federais” (p.

761).

Esse momento marca o que se tornaria o padrão da educação superior brasileira no final do

século XX, a flexibilização do padrão de universidade baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão

para instituições centradas unicamente ao ensino e na diplomação. A relação contraditória que a



reforma universitária de 68 busca responder é outra característica que compõem as reformulações

legais  que  marcam  a  educação  superior  brasileira  do  século  XX,  no  sentido  de  que  as

movimentações realizadas buscam conciliar interesses que por vezes se posicionam opostamente

pois  expressam,  na  verdade,  interesse  antagônicos  em  diferentes  níveis  seja  na  esfera  social

brasileira ou na esfera econômica internacional entre o Brasil e outros países.

Essa característica é contribuitiva para o processo de contrarreforma da educação brasileira,

pois torna nítida as causas e efeitos dessas transformações que por um lado buscam responder

demandas sociais e coletivas por acesso a educação em todos os níveis, especialmente no segmento

superior  de  forma  mais  intensa,  e  por  outro  visa  atender  aos  interesses  econômicos  e

particularizantes na organização, oferta e financiamento desse segmento da educação brasileira.

Para  Lima  (2002)  sobre  essa  característica  ambivalente  das  ações  governamentais  na

reformulação das legislações educacionais se dá pelo posicionamento que o país ocupa, no sentido

de ser um país periférico e dependente no capitalismo mundial servindo de argumento para relações

que fazem manutenção dessa condição.

“O Estado brasileiro, curvando-se à condição de país periférico em acordos

internacionais,  reformula  sua  política  educacional,  sustentando  a

necessidade de adequação à nova ordem mundial globalizada e à sociedade

da informação. Neste cenário, a expansão da educação superior no Brasil é

implementada  em  um  processo  de  mão  dupla,  com  a  ampliação  das

privatizações  internas  das  universidades  públicas  e  o  envolvimento  do

empresariado  privado  na  oferta  de  serviços  educacionais  de  formação

superior”. (LIMA, 2002, p.27).

O resultado prático das alterações legais dos anos 1960 nas décadas seguintes é o aumento

no número de matrículas a partir da criação de novas instituições privadas e organizadas, quase via

de regra, em faculdades isoladas ou centros universitários que reúnem poucos cursos com relativa

afinidade entre si e que possuem foco na diplomação, no ensino; Esse cenário foi de crescimento

constante  até  meados  dos  anos  1980,  nesse  intervalo  se  observou  a  criação  de  cursos  mais

aproximados com as demandas de mercado como resultado da ação empresarial nesse segmento que

busca tornar seu produto, a educação superior, sempre atraente e nesse sentido utilizar-se da ideia de

que  educação  é  qualificação  para  mercado  de  trabalho,  sendo  o  principal  ideia  do  discurso

propagandeador da expansão das instituições privadas de educação superior, e concebendo-a como



produto  que  deve  ser  sempre  consumido,  assim se  vê  também a  ampliação  da  atuação  dessas

instituições nas atividades de pós-graduação de forma crescente também através da oferta de cursos

de especialização, de lato senso, de mestrados profissionalizantes, por exemplo.

Os impactos dessas reformulações dos anos 1960 vão se tornando perceptíveis no final dos

anos 1980 e início dos anos 1990, mais pontualmente após a constituição de 1988 e das observações

sobre campo da educação superior, onde já se apresentava, em níveis elevados, a concentração das

matrículas  em instituições  privadas,  ao passo que o cenário nas instituições públicas,  de forma

geral, era marcado por uma estagnação em função de congelamentos decanais no repasse de verbas,

ou seja, as limitações orçamentárias das instituições públicas limitavam sua ampliação na oferta de

vagas  em cursos  de  graduação  e  pós-graduação,  então,  o  que  se  viu  nesse  período  foi-se  um

processo  de  sucatamento  das  universidades  afetando  mais  gravemente  a  manutenção  de  sua

infraestrutura e de seus recursos humanos.

A  reforma  universitária  realizada  em  1968  estabeleceu  o  padrão  referencial  de

funcionamento e de qualidade para as instituições públicas de ensino superior, padrão que alcançou

os  anos  2000  ainda  como  referência  de  qualidade  na  produção  científica  e  na  qualidade  da

formação,  mesmo  com  baixíssimos  investimentos,  ao  passo  que  possibilitou,  com  o  respaldo

jurídico, o crescimento das universidades privadas de maneira contínua até o meado dos anos 1980

– em um contexto de sucessivas de crises econômicas marcadas pelo crescimento dos percentuais

de  inflação monetária  resultaram na  desaceleração  do ritmo  de  crescimento  das  matrículas  em

instituições privadas. Esse cenário de desaceleração fez mobilizar novamente a movimentação de

diversos grupos de interesse sobre a educação superior, acerca da função social da universidade

pública, sobre a qualificação do trabalhador brasileiro em um processo mundial de transformações

tecnológicas,  de  reorganização na  lógica  produtiva  e  de  distribuição  de  mercadorias  em escala

global,  e,  assim,  o  campo  da  educação  superior  passa  a  ser  novamente  cenário  de  novas

reformulações jurídico-legais e de ações governamentais.

Saviani (2013) traz um dado sobre as ações governamentais que atuam frente ao cenário que

foi se constituindo no final dos anos 1980 e início dos 1990, como resultado das legislações em

vigência e indicando a necessidade de alterações e a adoção de boas práticas8 segundo a concepção

de organismos internacionais como o Banco Mundial a fim de novamente “reordenar” a educação

superior brasileira

8 A concepção “boas práticas”, derivada da gestão empresarial, foi adotada por organismos internacionais nos últimos 
anos e baseia-se na tomada de decisões para o aumento da eficiência e a eficácia de processo a partir de dados 
relacionados a resultados positivos dos investimentos, ou seja, voltados para o aumento da lucratividade.



“A partir  da década de 1980 começou a se manifestar uma tendência a

alterar esse modelo, operando-se um deslocamento no padrão de ensino

superior  no  Brasil.  Esse  deslocamento  tem  origem  na  distinção  entre

universidades de pesquisa e universidades de ensino introduzida em 1986

pelo GERES (Grupo Executivo para a Reformulação do Ensino Superior)

criado  pelo  então  Ministro  da  Educação,  Marco  Maciel.  Essa  distinção

veio, desde aí, frequentando documentos sobre o ensino superior mas, na

gestão de Paulo Renato Souza à frente do MEC, foi assumida como ideia-

força da política a ser implementada relativamente ao ensino superior. Tal

orientação acabou sendo consagrada no Decreto 2.306, de 19 de agosto de

1997 que regulamentou o sistema federal de ensino em consonância com a

nova  LDB.  Esse  decreto  introduz,  na  classificação  acadêmica  das

instituições de ensino superior, a distinção entre  universidades  e  centros

universitários.  Em verdade, os centros universitários são um eufemismo

das universidades de ensino, isto é, uma universidade de segunda classe,

que  não  necessita  desenvolver  pesquisa,  enquanto  alternativa  para

viabilizar  a  expansão,  e,  por  consequência,  a  ‘democratização’  da

universidade a baixo custo, em contraposição a um pequeno número de

centros  de  excelência,  isto  é,  as  universidades  de  pesquisa  que

concentrariam  o  grosso  dos  investimentos  públicos,  acentuando  o  seu

caráter elitista (…) Nesse modelo a prevalência da sociedade civil enseja

um maior estreitamento dos laços da universidade com as demandas do

mercado” (SAVIANI, 2013, p.11).



Gráfico 1 – Evolução do total de matrículas, por tipo de instituição

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)

Em 1995, primeiro ano do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso,

registrava-se a  oferta  de 39,8% das  matrículas de educação superior  em instituições  públicas  e

60,2% nas privadas, segundo dados do censo da educação, ao passo que em 2002, o último ano de

seu segundo mandato, o quadro já era de 30,8% das matrículas em instituições públicas para 69,2%

nas privadas. Já em 2010, último ano do segundo governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, o

crescimento da rede privada alcançou 74,2% das matrículas e a rede pública 25,8% das matrículas.

1.4) Reformulações da educação superior brasileira na última década do século XX e

na primeira do século XXI

Como resultado das transformações tecnológicas e sociais que marcaram a virada do século,

reorganizaram a produção e a circulação de mercadorias sob a lógica gerencialista da otimização de

recursos  e  da  elevação  produtiva,  marca  das  políticas  econômicas  neoliberais  que  tornaram-se

hegemônicas nos anos 1980, que chegaram a alcançar até mesmo as políticas de bem-estar social,

lógica essa que posou sobre o Estado e, inclusive, alcançando também as instituições universitárias

concebendo-as, nesse momento histórico, como um espaço produtor de mão de obra minimamente

capacitada para a realização de novas tarefas simples e complexas, para a acumulação do capital, na



constituição  de  um “intelectual  urbano  de  novo  tipo”  (Neves,  2002),  um homem específico  e

diferenciado daquele concebido por Gramsci a respeito do seu arquétipo do intelectual orgânico.

Esse é o cenário, em linhas gerais, que se configuram os anos 1990, década que apresenta a

retomada do crescimento do número de matrículas e de conclusão de curso em instituições privadas,

e que fixa as bases da organização da educação superior brasileira para o século XXI. O elemento

central nesse cenário é fixado com a instituição de um novo texto para a LDB, a Lei de Diretrizes e

Bases de 1996, que fortalece e prioriza novamente a atuação do setor privado em detrimento de um

amplo fortalecimento do financiamento das instituições públicas.

A LDB instituída pela lei 9.394/96, um projeto de emenda constitucional, teve como principal

norteador constituir um novo arcabouço jurídico-legal para a retomada do crescimento da atuação

da iniciativa privada no campo da educação superior, frente a diminuição do ritmo de crescimento

do setor nos anos 1980, aos moldes do que os textos das LDB anteriores também possibilitavam;

Esse respaldo reforça a concepção de que a educação superior não é uma atividade exclusiva do

Estado, definição incorporada no artigo 95 LDB de 1961

“A União dispensará a sua cooperação financeira ao ensino sob a forma de:

financiamento a estabelecimentos mantidos pelos Estados, municípios ou

particulares, para a compra, construção ou reforma de prédios escolares e

respectivas instalações e equipamentos de acordo com as leis especiais em

vigor”

e reconduzido na LDB de 1996 no artigo 77

“Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas” 

A instituição da nova LDB em 1996, por fim concluída após uma década de debates, resultou

na regulamentação das maneiras como o Estado poderia utilizar verbas públicas para a concessão de

bolsas de estudos de ensino superior no setor privado e na prática oficializou a existência programas

federais e estaduais que já operavam utilizando recursos públicos destinando-os para instituições

privadas.



A explosão da atuação das  instituições  privadas  empresariais  de ensino  superior  pode ser

datada logo em 1997, já no primeiro ano da LDB e compreendida também como seu resultado, e

como  aponta  Corbucci  (2014)  entre  os  anos  de  1997-2003,  houve  crescimento  de  132%  das

matrículas em cursos de graduação presenciais. O crescimento anual das matrículas nesse período

oscilou entre 11,4% e 17,5%. De modo semelhante, o número de instituições privadas ampliou-se

de 764 IES em 1998, para 1.789 IES, em 2004. Portanto, aumento de 160%, ou seja, maior que o

crescimento relativo às matrículas.

Ainda como desdobramento das novas políticas educacionais posteriores a LDB, surge em

1999 o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), um programa de concessão de empréstimo para

fins educacionais, foi uma das primeiras políticas que indicavam a transferência de verbas públicas

para a iniciativa privada, uma opção política de favorecimento da iniciativa privada, ao passo que a

sociedade  civil  organizada  nos  segmentos  dos  trabalhadores  das  universidades,  estudantes

universitários  e  secundaristas,  e  especialistas  em  educação  entre  outros,  indicavam  que  seria

possível,  senão  necessário,  alocar  tais  investimentos  diretamente  nas  instituições  públicas  de

educação superior de todo o país para obter o mesmo fim de ampliação de pessoas na educação

superior.

Já no século XXI e durante o governo Luís Inácio Lula da Silva, inúmeros decretos foram

sancionados, todos orientados sob a LDB, que caracterizam a relação entre público e privado e

indicam  um  aprimoramento  e  ampliação  da  gama  de  ações  de  parceria  e  transferência  de

competências  do  Estado  para  a  iniciativa  privada  no  campo  da  educação  superior,  esse

estreitamento  é  organizado  inicialmente  a  partir  do  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE),  Lei

10.172/2001, que visa garantir uma “reformulação da política educacional brasileira às políticas dos

organismos internacionais do capital, operacionalizando a lógica que identifica a educação superior

como um setor público não-estatal” (LIMA, 2007, p. 136).

A partir do PNE vários outros decretos lei foram sancionados na direção como aponta Lima

(2007) e entre eles podemos enumerar o decreto 5.205/2004, que regulamenta as parcerias entre as

universidades  federais  e  as  fundações  de  direito  privado,  viabilizando  a  captação  de  recursos

privados para fins acadêmicos; o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP), Lei 11.079/2004, que

abrange  um  vasto  conjunto  de  atividades  governamentais  para  além  das  atividades-fim  das

universidades; o Projeto de Lei 3.627/2004, que institui o Sistema Especial de Reserva de Vagas,

mais tarde sancionado e conhecida como Lei das Cotas; A Lei 11.096/2005, que institui o Programa

Universidade para Todos (ProUni) que opera a partir da isenção fiscal para as instituições privadas

de ensino superior ao passo que ofereçam bolsas de estudos, o Projeto da Reforma da Educação



Superior – PL 7200/2006; e, por fim, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão

das Universidades Federais (REUNI), através do decreto 6.096/2007.

Toda  essa  movimentação  legal  indica  que  são  ações  sucessivas,  algo  que  provoca  o

questionamento de qual a motivação desse respaldo senão efetivar essas operações, fundamentadas

no resguardo jurídico-legal e no discurso gerencialista para a democratização do acesso, que acaba

por fortalecer a iniciativa privada ante as instituições públicas.

Todo esse conjunto de alterações legais, através de decretos invertendo a lógica da ordem do

funcionamento democrático institucional ao decretar uma lei e só depois passá-la pelo legislativo,

pode ser compreendido como um fortalecimento da iniciativa privada e empresariamento sobre a

educação superior, frutos da reforma de caráter político e econômico neoliberal do Estado brasileiro

iniciada nos anos 1990, e que mais especificamente com a LDB feriu o artigo 207 da Constituição

Federal de 1988 ao estabelecer novos modelos organizacionais e novas modalidades de educação,

como indica Sakadura

“Pois, apesar do artigo 207 estabelecer que:” As universidades gozam de

autonomia  didático-científica,  administrativa  e  de  gestão  financeira  e

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988), o que se viu foi uma reconfiguração

do  ensino  universitário,  aparecendo  este  enquanto  “motor”  capaz  de

aumentar a produtividade e competitividade empresarial (NEVES, 2005).

Ou seja, na LDB/96 a subordinação dos objetivos universitários passa a ter

ligação direta com as demandas do mercado e a vinculação da autonomia

universitária  à  autogestão  financeira,  tornando  as  universidades

responsáveis  por obter  recursos para a  sua manutenção,  estimulando as

parcerias universitárias com o mundo empresarial”. (SAKADURA, 2016,

p.16)

Entre todos esses decretos, o que institui o Programa Universidade para Todos (ProUni),

programa que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos

de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino  superior.

Criado  pelo  Governo  Federal  em  2004  e  institucionalizado  pela  Lei  11.096/05  oferece,  em

contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.

Para  Lima  (2007),  o  contexto  que  confirma  a  educação  superior  como  qualquer  outra

mercadoria, se configura com o supracitado projeto de lei que



“explicita  como  a  privatização  da  educação  superior  brasileira  vem-se

constituindo  como  política  de  governo,  destruindo  a  concepção  da

educação  como  direito  social  e  transformando-a  como  um  negócio

lucrativo para o capital, apesar da aparência democrático-popular”. (LIMA,

2007, p.180)

Conforme Mancebo (2009) que inicialmente apresenta que é a partir dos anos 1980 que se

encaminham políticas da educação superior brasileira direcionadas a retomada do crescimento do

número de matrículas como o principal indicador quantitativo e que já a partir de meados dos anos

1990,  até  a  primeira  década  dos  anos  2000,  majoritariamente,  se  indicava  o  crescimento  de

matrículas  em instituições  privadas  de  ensino  superior,  em função de  programas  como FIES e

ProUni, e que somente a partir de 2008 com a implantação do REUNI, também passa a aumentar o

número de matrículas nas universidades federais.

“Primeiramente,  a  expansão  da  educação  superior  (e  sua  privatização)

ocorre  no  mesmo  diapasão  e  para  o  atendimento  das  mudanças

contemporâneas  ocorridas  na  produção  e  valoração  do  capital,  a

reestruturação produtiva,  que teve seu início sistematizado,  no Brasil,  a

partir  da  década  de  1980,  e,  em segundo lugar,  toma impulso  e  ganha

organicidade a partir da reforma gerencialista do Estado brasileiro, posta

em  movimento  em  1995,  pelo  então  ministro  da  Reforma  do  Estado

Bresser Pereira, e em curso até os dias atuais (… ) Como já exposto, entre

1995  e  2010,  ocorreu  no  Brasil  um  crescimento  no  número  total  de

matrículas da ordem de 262,52%. Todavia, indiscutivelmente, o que mais

se expandiu no período foram as matrículas nas instituições privadas, que

tiveram um crescimento da ordem de 347,15%, enquanto na rede pública o

aumento foi apenas de 134,58%.” (MANCEBO, 2009, p.4-5).

A dinâmica das reformulações das políticas da educação superior nos anos 1990, sobretudo

após a LDB e em consonância com as legislações anteriores, resultou na retomada do crescimento

no número de matrículas na educação superior como se almejava,  crescimento concentrado em

instituições  privadas  e  compreendido  como  resultado  da  contrarreforma  da  educação  superior

brasileira ao possibilitar  seu empresariamento.  Sobre  empresariamento  Neves (2002) define que

esse  possuí  muitas  facetas  e  que  resultada  do  processo  de  transferência  do  financiamento  dos

serviços  públicos  para  instituições  privadas  de  educação  sob  uma  lógica  administrativa  que

corresponda ao pressuposto empresarial de aumentar a produtividade da organização, tornando-a

lucrativa ou otimizada e, somando-se ainda,  ao sucateamento das universidades públicas com a



precarização  das  condições  do  trabalho  docente,  por  exemplo.  Como  desdobramento  do

empresariamento da educação desenvolve-se o processo de mercantilização, que segundo Neves

(2002) é compreendido não só como a venda de qualquer mercadoria, mas da organização da vida

social  para  a  produção  e  para  a  venda  de  mercadorias,  então,  a  mercantilização  da  educação

superior se expressa também pela mercantilização do conhecimento produzido nas universidades e

não só pela venda da educação enquanto mercadoria – que no contexto brasileiro produziu, em

aproximadamente 20 anos, verdadeiros conglomerados educacionais que negociam suas ações em

bolsas de valores.

Com efeito, todas essas novas legislações possuíam o discurso de democratizar o acesso à

educação superior as classes trabalhadoras, face a demanda histórica dessas classes e segmentos

sociais comuns e também pressão do capitalismo internacional em qualificar minimamente a mão

de obra nacional, e segundo Lima (2010) se constituem como importantes referências da política de

ampliação  de  acesso  à  educação  utilizada  pelo  Governo Federal  para  legitimar  suas  ações  por

intermédio de uma eficiente operação ideológica que as reveste de um ilusório verniz democrático-

popular.

A partir  dessas  informações  é  possível  visualizar  os  efeitos  e  resultados  concretos  das

principais  alterações  legais  e  regulamentares  da  educação  superior  brasileira,  que  tendem  ao

fortalecimento das iniciativas privadas frente a atuação do poder público na oferta desse segmento

educacional como marca da ambivalência dessas políticas públicas ao longo do século XX e que

são a tônica das mesmas políticas na primeira década do século XXI, não se construíram sobre um

paradigma de universalização do acesso e de ampliação da relevância de sua função social, o que a

tornou um segmento bastante limitado a sociedade brasileira como um todo e que segundo dados da

PNAD do IBGE do ano de 2018 indica que apenas 15% da população brasileira com idade entre 18

e 34 anos possuí ensino superior completo, ao passo que a mesma pesquisa indica, que 52% dos

brasileiros com idades entre 25 e 64 não concluíram o ensino médio – etapa de ensino necessária

para o ingresso na educação superior.

Por  fim,  a  década  de  1990  consolidou  um novo  ciclo  de  mercantilização  da  educação

superior  brasileira  através  da  implantação de  um arcabouço jurídico-legal  que  promoveu como

expresso no Plano de Reforma do Estado de Bresser – Pereira e na LDB/1996 e uma série de

decretos subsequentes na primeira década dos anos 2000 um processo de expansão prioritariamente

mercantilizante da educação superior brasileira.



1.5) O REUNI

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

(REUNI) foi implantado através do decreto 6.096/2007, pelo então presidente Luís Inácio Lula da

Silva (2003-2010) e seu ministro da Educação Fernando Haddad (2005-2012) e em linhas gerais

objetivava,  em 5  anos,  dobrar  o  número  de  vagas  de  graduação  nas  universidades  federais  e

aumentar o índice de conclusão de curso a números de 90% através da estratégia de aumento do

coeficiente professor-estudante para 18 estudantes para 1 professor, com a criação de novos cursos,

especialmente  em período noturno e  de  licenciaturas,  como forma de otimizar  os  recursos  das

universidades  federais,  através  da  criação  de  novos  campi  localizados  em  regiões  com  baixa

presença ou ausência de instituições federais de ensino superior (IFES)  em consonancia com as

potencialidades  e  demandas  da  região.  O programa funcionaria  a  partir  do  estabelecimento  de

contrato de gestão entre MEC e universidade que prevê o recursos financeiros e aumento de verbas

conforme o cumprimento das metas previstas em contrato.

O REUNI surge como uma proposta paralela ao projeto UniNova9 proposto pelo Profº Drº

Naomar Monteiro, reitor da UFBA, que visava a reestruturação das grades curriculares em prol do

surgimento de cursos de Bacharelados Interdisciplinares (BI) possibilitando uma formação mais

diversificada aos  estudantes  e  maior  vivência na realização de pesquisas  antes  da definição da

carreira para a formação final. A proposta do Profº Drº Naomar possuí como base a organização do

ensino superior estadunidense e a  Declaração de Bolonha10 de 1999 que, em linhas gerais, foi a

reforma da educação superior europeia com a finalidade de construir um espaço comum europeu de

educação superior  até  o  ano 2010,  através  da adoção de sistema de graus  comparável;  de  um

sistema baseado, essencialmente, em ciclos e da promoção da mobilidade de estudantes entre as

universidades dos 29 países participantes.

O  REUNI  e  o  UniNova  apresentam argumentações  bastante  semelhantes  quanto  a

elaboração  de  uma  “nova  arquitetura  curricular”  para  as  universidades  públicas  através  da

organização de currículos mais flexíveis e que pudessem aligeirar a formação, pautadas nas novas

tecnologias e na reorganização da divisão do trabalho mundial e por consequência da circulação de

9 O projeto Universidade Nova, idealizado pelo Profº Drº Naomar Monteiro de Almeida Filho, Reitor da UFBA no 
período de 2002 a 2010, tem como ponto nevrálgico a reestruturação acadêmico-curricular com a introdução de 
Bacharelados Interdisciplinares (B.I.), que se estruturariam em ciclos básicos de formação intencionando uma formação
acadêmica mais flexível, genérica e postergando a escolha da carreira final.

10A denominada “Declaração de Bolonha” publicizada em 1999 teve a finalidade de construir um espaço comum 
europeu de educação superior a partir da concepção de educação superior como um sistema de graus. Um processo que 
vem sofrendo duras críticas, pela fragmentação da formação profissional, e pela formação de um mercado educacional 
europeu para a ação de empresas educacionais.



mercadorias, o programa acabou por gerar críticas de reitores e de organizações de representação de

classes das comunidades acadêmica das universidades federais  que indicavam a necessidade do

aumento dos valores de financiamento público de forma constante, e não somente por 5 anos, para a

realização das metas de expansão e reestruturação das universidades federais mantendo a qualidade

a  fim  de  gerar  ganhos  concretos  e  duradouros  desde  sua  implementação  e  não  atrelados  ao

cumprimento de metas através de contratos de gestão entre MEC e universidades.

No bojo da reformulação da educação superior brasileira na última década do século XX e

na primeira década século XXI, o REUNI se projeta a partir do discurso da democratização do

acesso ao ensino superior, democratização que a UNE (União Nacional do Estudantes) uma das

apoiadoras  do  programa,  reivindica  como  necessária  para  a  promoção  da  igualdade  social  e

desenvolvimento econômico do país desde  o período pós-1945 quando incorpora o discurso em

defesa de uma “universidade pública,  gratuita e de qualidade,  que visava à democratização e à

ampliação  do  acesso,  assim  como  à  proposta  de  universidade  a  serviço  da  sociedade”

(BARREYRO, 2008, p. 17), assim como outros movimentos sociais do campo, entre eles o mais

significativo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), e urbanos, de forma genérica,

se posicionaram favoravelmente a implantação do REUNI compreendendo sua proposição como

positiva e valiosa, mesmo que indicando pontos de fragilidade as universidades. Compreendo que é

necessário  observar  que  segmentos  de  docentes  e  servidores  técnicos  e  suas  representações  de

classe  também  se  posicionaram  favoráveis  ao  programa,  porém,  o  que  se  observou  como

posicionamento foi a desaprovação do programa de forma majoritária entre docentes e servidores

técnicos postuladas em diferentes documentos e estudos11 do ANDES (SINDICATO NACIONAL

DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)  e da FASUBRA (Federação

de  Sindicatos  de  Trabalhadores  Técnico-administrativos  em  Instituições  de  Ensino  Superior

Públicas do Brasil)  apontando que o programa previa uma expansão das universidades sem um

aumento proporcional e duradoura do financiamento das universidades, senão pelo período de 5

anos, que essa condição aumentaria a relação professor-estudante gerando aumento do volume de

trabalho docente e de técnicos, o que para o primeiro grupo especificamente implicaria em maior

dedicação ao ensino do que a atividades de pesquisa e extensão ao passo que para o segundo grupo

implicaria  no  aumento  do  rol  de  atividades  a  serem  realizadas,  já  que  o  financiamento

desproporcional impediria a contração do número adequado de docentes e técnicos, de que a forma

como o programa era proposto e estruturado acentuaria o processo de precarização das instituições

como um todo, e que esse contexto implicaria em um grande risco de perca de qualidade e de

autonomia das universidades.

11 Entre estes documentos e estudos podemos destacar a série de “Dossiê Nacional Reuni: um projeto de 
desconstrução.: Publicação Especial do ANDES-SN. Abril/2013. 



Para  além  de  elemento  central  dessa  monografia,  o  REUNI  caracteriza-se  como  um

programa que gerou políticas públicas que impactaram a educação superior brasileira inicialmente

na rede de universidades federais, e consequentemente no campo da educação superior como um

todo, com uma capilaridade nunca visto antes na história da educação desse país, e que conseguiu

alcançar a maioria das metas que se propôs.

O programa REUNI, após o exposto até o momento, me leva a considerá-lo como a síntese

da contrarreforma da educação superior brasileira ao reunir ambivalências tanto no seu discurso

quanto em sua prática ao indicar a atuação do estado nessa política ao passo que essa política é

muitas vezes oposta aos interesses públicos do estado e da sociedade, é a ambivalência do discurso

que afirma interesse e compromisso com a educação mas que por vezes não consegue garantir o

acesso  e  qualidade  em seus  diferentes  níveis;  Nesse  sentido  sendo  descrito,  pela  Entrevistada

Docente 1, como uma

“política do possível para o fortalecimento da universidade pública, mesmo

que de forma controversa, frente a um contexto mundial que valorizava

cada vez mais instituições privadas de ensino, e o cenário nacional e local

é melhor do que nós esperávamos”.

As reformulações da educação pública brasileira no decorrer do século XX, marcadamente

organizadas  sempre  em paralelo  com iniciativas  privadas,  que  ao  longo do século  tornaram-se

preponderantes frente as ações do Estado, marca essa que é a gênese das reformulações ocorridas na

primeira década do século XXI, indicando que o campo da educação superior havia-se tornado um

campo majoritariamente privado-empresarial, porém, nota-se que assim como em vários momentos

ao longo do século XX o discurso que promoveu a maioria das reformulações fundamentava-se na

ideia de aumento do número de vagas como democratização do acesso; Ideia que por si só não

garante a democratização no sentido de que todo e qualquer cidadão possa ter chances semelhantes

de ingressar em um curso superior, então o que se se observou foi na verdade que a ampliação de

vagas,  quase  via  se  regra,  ocupadas  por  classes  mais  ricas  e  por  um  pequeno  número  de

trabalhadores, porém, na virada do século o que se observa é uma nova onda de aumento do número

de vagas no ensino superior  agora ocupada por classes trabalhadoras,  indicando um avanço no

sentido  democratizante,  mas  que  direcionou  essa  classe  para  universidades  privadas  e  com  a

ampliação  de  vagas  na  rede  pública,  somada  a  políticas  da  reserva  de  vagas,  pode-se  ver  a

democratização do ingresso à universidade pública federal, e após um pouco mais de uma década da

implantação do REUNI podemos ver nítidos resultados e impactos que a democratização das IFES

gerou em vários  sentidos,  talvez  o  mais  importante  e  um dos  mais  difíceis  de  captar  e  quase



impossível de mensurar são as mudanças de perspectivas e, sobretudo, da trajetória de milhões de

estudantes.

É  sobre  estas  questões  de  críticas  e  de  defesa  ao  programa  que,  respectivamente,  os

próximos irão se debruçar.



CAPÍTULO II

O  REUNI  E  A  CRÍTICA  DA  COMUNIDADE  ACADÊMICA  –  DIÁLOGOS

NACIONAIS E LOCAL

O capítulo II, após a contextualização da trajetória da educação superior brasileira no século

XX e inclinando seu panorama sobre o início do século XXI, tem como objeto central o Programa

de  Apoio  à  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais  (REUNI).  Este  programa,

lançado em 24 de abril de 2007, tinha como “meta global” expresso no decreto 6096, art. 1: “a

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por

cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final

de cinco anos, a contar do início de cada plano”. Tal meta implicava, segundo Lima

“aumentar  o  número  de  estudantes  de  graduação  nas  universidades

federais; aumentar o número de alunos por professor em cada sala de aula

da graduação; diversificar as modalidades dos cursos de graduação, através

da flexibilização dos currículos, da educação a distância, da criação dos

cursos de curta duração e dos ciclos (básico e profissional); incentivar a

criação  de um novo sistema de  títulos;  elevar  a  taxa  de conclusão  dos

cursos de graduação para 90% e estimular a mobilidade estudantil entre as

instituições de ensino”. (LIMA, 2011, p. 91)

Interessa-nos  aqui  compreender  como  a  formulação  e  implementação  do  programa  se

relações do contexto político nacional; Como os diferentes atores, representados por organizações

de classe das comunidades acadêmicas, se posicionaram em relação ao programa e como o mesmo

ocorreu no âmbito do debate no contexto local da ESR. Trata-se de uma tentativa de relacionar os

contextos nacional e local. Assim, neste capítulo analisaremos o conjunto de críticas ao programa.

2.1) Críticas no Cenário Nacional

A proposta de identificar e descrever contextos possui o objetivo de, também, identificar e

descrever quais as interseções e quais as relações resultantes dessa interseção entre os contextos, no

sentido de identificar  e descrever  os posicionamentos críticos dos atores acerca da proposta  do

programa REUNI, não necessariamente sobre seus objetivos e metas enquanto programa mas sim

sobre  as  condições  e  garantias  da  executabilidade  dos  processos  preservando  a  autonomia

universitária. Ou seja, visa identificar e descrever quais foram a críticas e suas fundamentações e os



posicionamentos convergentes dos atores nesse sentido em ambas as esferas para apresentar, por

fim, uma descrição densa dessa articulação entre os contextos.

Segundo Mancebo e Léda (2009) as questões de base jurídico-legais fornecem elementos

relevantes para a compreensão dos posicionamentos adotados por diferentes atores no debate sobre

o  REUNI  e  para  a  compreensão  dos  contextos.  As  “legislações  desde  a  LDB  de  1996,  do

Anteprojeto de Lei nº 7.200, Lei da Reforma da Educação Superior, de 2006, e do PDE de 2007”

antecedidos por ampla legislação que,  direta ou indiretamente,  delinearam os ‘novos’ rumos da

educação superior no país e que, em grande medida, define estreitos limites para eventuais avanços

em direção contrária ao movimento de privatização que grassa no sistema de educação superior

brasileiro 

Entre as críticas e os questionamentos que o programa recebeu que muitas apontavam para

possíveis  dificuldades  que  as  universidades  federais  poderiam vir  a  enfrentar  poderiam até  ser

maiores que os ganhos que teriam com adesão ao programa. Outra critica era sobre a ideia de

avanço  da  precarização  da  universidade,  entendendo  que  o  programa  precisaria  de  recursos

financeiros de forma perene para financiar o aumento de vagas e de toda a reestruturação. 

Apontavam,  também,  para  o  aumento  do  volume  de  trabalho  docente  sob  a  lógica

produtivista, e nesse sentido, o avanço da lógica gerencialista empresarial sobre o funcionamento e

a gestão da universidade colocando-as, como um todo, sob pressões que as encaminhariam para a

completa privatização e, assim, o programa funcionaria como “um financiamento de mitigação ao

processo  de empresariamento das  IFES” (LÉDA e MANCEBO, 2009) frente  a  privatização da

educação superior, ou em outras palavras, o programa REUNI serviria, no fundo, para maquiar que

a educação superior haveria deixado de se tornar direito, um serviço público para se tornar um

serviço privado, pois seria um exemplo da expansão real da oferta de vagas, da contratação de

professores, da formação de profissionais, assim, aparentando um suposto fortalecimento das IFES

como apresenta Sguissardi

“Tendo como pano de fundo muitos dos elementos teóricos que embasam

as  análises  deste  texto,  demonstrava-se,  com  grande  volume  de  dados

empíricos,  esse  processo  de  acelerada  intensificação  e  precarização  do

trabalho do professor, especialmente dos vinculados ao ensino, pesquisa e

orientação  na  pós-graduação,  mostrava-se  como  o  modelo  de

desenvolvimento em curso,  na  passagem do século/milênio,  nos termos

acima expostos, impunha às IFES e por extensão às demais IES a adoção



de  formas  organizacionais  e  gerenciais  similares  às  que  presidiram  a

Reforma do Estado nos anos 1990.” (Sguissardi, 2009, p 84) 

Para  alcançar  o  objetivo  do  capítulo  foram realizadas  entrevistas  semiestruturadas  com

docentes do ESR que companharam a implantação do debate acerca do REUNI na UFF e estavam

presentes e ao longo da implementação do programa no campus ESR, assim acompanharam todo o

processo e com docentes que chegaram ao instituto em decorrência da adesão ao REUNI. Também

foram realizadas entrevistas do mesmo caráter com servidores técnicos de diferentes setores e com

estudantes  que vivenciaram o antes  e  a  contemporaneidade  da  implementação do REUNI,  que

realizaram sua graduação e agora realizam pós-graduação no referido instituto, e assim vivenciaram

uma ESR com somente um curso, o bacharelado em Serviço Social fundado em 1962 único curso

até  2008, e posteriormente,  como é em 2019, com 9 cursos de graduação entre  licenciaturas  e

bacharelados e 5 cursos de pós-graduações.

O conjunto de entrevistadas12 compõem uma gama bastante diversificada no que se refere

aos atores e as posições ocupadas ao longo do processo de implantação do REUNI na UFF e da

implementação  do  projeto  que  coube  ao  ESR no  programa  de  expansão  e  reestruturação  das

universidades federais.

Anterior à realização das entrevistas, foi realizada uma análise comprometida em identificar

e compreender  as  bases  teóricas  que fundamentam as  interpretações  dos  estudiosos  do REUNI

como foi mais longamente explicitado na introdução, para assim compreender os temas correlatos

apontados por estes estudiosos, o que forneceu um arcabouço para se pensar conceitos que orbitam

a política de expansão da educação superior, para além do REUNI, como seu acesso e permanência,

como financiamento, gestão e autonomia, a política de recursos humanos, a gratuidade, e também

questões  relativas  a  manutenção  da  qualidade  do  tripé  universitário  –  paradigma  fundante  da

universidade brasileira.

Nesse sentido as leis n.º 11.079,de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para

licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no âmbito da administração pública, lei

n°11.096, sancionada em 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade para Todos

(PROUNI); Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, cuja aprovação deu as bases legais da

modalidade  da  educação  a  distância  (EAD),  o  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação  (PDE)

12 Para preservar a identidade dos entrevistados seus nomes foram substituídos pela posição que ocupam na 
comunidade acadêmica.



Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, e, por fim o REUNI, Decreto nº 6.094, subsequente ao

PDE” (MANCEBO e LÉDA, 2009),  são,  segundo o entendimento destes  autores,  uma política

nacional de educação com propostas e programas que o Estado executa e que incidem diretamente

na organização e oferta dos diferentes níveis de educação que no, caso brasileiro, é caracterizada

por uma série de medidas sucessivas. Política descontinuadas, caracterizáveis como políticas de

governo e não como políticas de Estado.

Em resumo, o conjunto de modificações na base jurídico-legal da organização da educação

superior  brasileira  dos  anos 1990 e início dos  anos 2000 são indicadores sobre a tendência de

privatização desse segmento, pois regulamentaram as modalidades do uso de recursos públicos para

financiar  bolsas  de  estudos  em  instituições  privadas  como  uma  das  principais  fragilidades  e

ameaças a educação pública como ressalta Sguissardi

“É importante  destacar  que partimos especificamente da particularidade
brasileira que expressa a privatização, mercantilização e empresariamento

no setor privado do ensino superior. Assim, parte-se do pressuposto de que
o ciclo de expansão da educação superior no Brasil”.(SGUISSARDI, 2009,

p. 13).

Atendo-se ao caso das IFES, a respeito do processo de expansão universitária do REUNI, e

especificamente  à  UFF,  Lima  considera  tratar-se  da  instituição  que,  proporcionalmente,  mais

ampliou a oferta de vagas  de graduação.  Parte  significativa dessas metas foram incorporadas à

instituição, absorvidas através da série de PDIs, o que indica que foram incorporadas metas que

mais do que antes dependeriam do programa para serem realizadas, é segundo esta percepção que

discorre Lima.

“Se  estas  propostas  já  estavam  presentes  nos  dois  documentos

fundamentais  da  política  pedagógica  da  UFF  e  já  eram,  portanto,

prioridades  institucionais,  com  a  divulgação,  em  2007,  do  decreto  de

criação  do  REUNI,  elas  serão  consideradas  como  eixos  centrais  da

reformulação político-pedagógica em curso na universidade. Estes eixos

serão explicitados nos seguintes documentos: o Projeto de Adesão da UFF

ao REUNI, aprovado pelo Conselho Universitário em novembro de 2007;

o novo Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, divulgado pela

PROAC e aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa em 2008 e o

Termo de Acordo de Metas celebrado entre a UFF e o MEC por intermédio

da SESu, assinado aos 13 dias do mês de março de 2008”. (LIMA, 2009;

p.7).



Algumas  das  principais  características  do  contrato  estabelecido  entre  a  UFF  e  o  MEC  foram

destacadas por Gregório (2016), entre elas podemos elencar que a UFF

“se compromete primeiramente até 2012, a atingir indicadores referentes

ao aumento no número de matrículas, aumento da relação professor/aluno

e aumento da taxa de alunos concluintes. Até 2011, a UFF terá que realizar

um aumento de 106% no número de matrículas (254% no período noturno

em relação a 2007) e aumentar o número de concluintes em 228% (521%

no  período  noturno),  sob  pena  de  ter  a  transferência  de  recursos

interrompida a qualquer tempo no caso de não cumprimento destas metas,

conforme subcláusula 1ª da cláusula 7ª. Para a execução do plano de metas

do REUNI, o MEC disponibilizaria para Universidade Federal Fluminense

o  montante  de  recurso  de  R$  216.607.329,99  (duzentos  e  dezesseis

milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e

nove centavos). (…) Segundo o documento Diretrizes do REUNI“ o valor

acrescido  ao  orçamento  de  custeio  e  pessoal  de  cada  universidade

aumentará gradativamente,  no período de  5 anos,  até  atingir  ao final  o

montante correspondente a 20% do previsto para 2007” (BRASIL, 2007; p.

3).  Já  os  recursos  de  investimentos  serão  distribuídos  entre  as

universidades de acordo com critérios vinculados ao número de matrículas

projetadas. Ou seja, quanto mais aumentam as vagas mais as universidades

receberão recursos. Fonte: “O REUNI na UFF - e os impactos no quadro

de pessoal docente” (GREGÓRIO, 2016, p.6.)

São  as  problematizações  sobre  estas  questões,  relacionadas  ao  conjunto  legal  que

desresponsabiliza progressivamente o Estado frente ao financiamento das instituições públicas de

educação superior ao normatizar, de forma crescendo, o repasse de verbas públicas para instituições

não-públicas que atuem no campo da educação superior, situadas no campo das críticass negativas,

naturalmente  legítimas,  como críticas  negativas  compreendemos  aquelas  que  indicam situações

criticas  que  foram  geradas  com  o  REUNI  como  o  aumento  do  trabalho  docente,  argumento

recorrente entre  os estudos sobre o programa,  ou como a falta  de programas que promovam a

permanência dos estudantes,  gerando situações novas e complexas que fragilizariam a estrutura

universitária que se desenvolverá o capítulo.

2.2) ANDES, ANDIFES, FASUBRA: As críticas da representação dos trabalhadores

As  primeiras  críticas  ao  programa  REUNI  se  basearam  na  forma  que  o  programa  foi

apresentado  as  universidades  através  de  decreto  presidencial  n.  6.096/2007  com a  proposta  de



estabelecimento  de  contrato  de  gestão  com  metas  e  demais  condicionantes  pré  estabelecidos

cabendo as universidades apenas a adesão ou não, sem margens para as negociações conforme as

especificidades de cada instituição, o que, de fato, impossibilitou qualquer projeto que não o das

metas do programa, algo que foi considerado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições

de Ensino Superior (ANDES-SN, 2007) como uma proposição que feriu a autonomia universitária

(Brasil, 2007).

Ao ser apresentado em forma de decreto e ao condicionar o repasse das verbas públicas

previstas para investimento ao alcance de metas através de contrato de gestão, e no caso da UFF, foi

aprovado  de  forma  acelerada  a  antidemocrática,  com  reuniões  de  Conselhos  Universitários

suspensas ou realizadas em locais alternativos, como ocorreu na reunião onde foi assinado o termo

de  adesão  ao  programa  que  transferida  para  o  Palácio  de  Justiça  além do  fato  de  a  Reitoria

convocou a Polícia para reprimir as manifestações dos estudantes, professores e servidores técnico

que eram contrários ao REUNI (LIMA, 2011).

Voltando  a  análise  para  o  contexto  local  do  ESR,  com base  nas  entrevistas  realizadas,

situação similar ocorreu no sentido da evidente tensão e polarização na votação do Colegiado de

Unidade sobre a  adesão do instituto ao programa expressa pelo  empate na  votação,  a  qual  foi

deliberada através do voto de minerva como recorda o docente entrevistado 1

“haviam preocupações com a precarização do trabalho docente a partir do

expressivo aumento do número de estudantes implicando sobre a qualidade

do ensino, sobre a realização de projetos de pesquisas e ações de extensão”

Assim,  o  resultado  da  votação  pode ser  compreendido  como um reflexo  da  divisão  de

opiniões sobre a proposta do programa refletindo o mesmo panorama no contexto nacional no que

diz respeito as condições de trabalho docente enquanto preocupação, assim como as questões que

buscavam compreender  quais seriam os impactos na autonomia universitária e na qualidade do

ensino, como relata o docente entrevistado 2

“O ESR sempre teve uma posição de transparência e ação coletiva quando 

se propôs um projeto de expansão desde 2003, então, quando o Reuni 

chegou aqui, em 2007, o debate já aconteceu com base nas experiências 

anteriores, e aí já haviam posições entre os docentes que estavam 

cristalizadas tanto sobre as condições de trabalho e sobre autonomia, por 

isso houve uma votação que expressou essas posições.”



A questão sobre aumento do trabalho docente é considerada como situação problemática por

que estabelece o coeficiente de 18 alunos por professor, que com a criação de novos cursos gerou

turmas mais numerosas e assim mais estudantes em ensino gerando maiores números de aulas e

volumes de provas e trabalhos, de burocracias em geral para o docente administrar incidindo na

diminuição  de  tempo  para  a  efetivação  de  pesquisas  e  de  orientações  porém,  havendo  metas

relacionadas a produtividade acadêmica através de publicações científicas. Outra característica é

que se pensando a partir de coeficientes puramente como indicadores, talvez não considerando as

áreas ou cursos como parâmetro para a distribuição de docentes, gerando, por vezes o surgimento

de cursos com o quadro mínimo de professores incompleto – situação que foi comum ao processo

do REUNI na UFF como um todo, em especial nos campi de interior.

Apesar do discurso da proposta de ampliação e melhoria do ensino superior defendido pelo

REUNI, os movimentos de docentes e de discentes, desde a apresentação do programa pelo MEC às

universidades  apontavam  a  incompatibilidade  dos  objetivos  prioritários  definidos  em  face  das

condições precárias que se encontravam as universidades após mais de uma década de aumentos

insuficientes  em  seus  orçamentos.  Se  evidenciou,  por  parte  das  associações  de  docentes  de

diferentes  universidades  e  do  ANDES,  a  preocupação  com o coeficiente  de  18  estudantes  por

professor, como apontada Sakadura

“provoca uma diminuição na qualidade do processo ensino-aprendizagem,

uma vez que esses docentes exercem outras atividades simultaneamente, e

que  não  são  consideradas  nos  cálculos.  Além disso,  ao  comparar  com

outros  países  como  os  Estados  Unidos,  que  apresenta  uma  proporção

próxima a de 16/1, a proposta do REUNI apresenta uma clara conotação de

precarização do trabalho docente e desrespeito ao tripé ensino, pesquisa e

extensão, uma vez que no cálculo proporcional dos EUA não são levadas

em consideração os Professores Assistentes, que são os responsáveis por

boa parte do contato com os estudantes”. (SAKADURA, 2016 p. 41)

A ANDIFES  (Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino

Superior) também expressou à época suas preocupações com as condições do aumento de trabalho e

de carreira para técnicos e docentes

“Anteriormente a  quaisquer  medidas  relativas  à  implementação  de  uma

política  adequada  de  recursos  humanos,  será  preciso  constituir  e  dar

provimento a um detalhado mapa da reposição da força de trabalho perdida

pelas  IFES  desde  a  década  de  1990.  Junto  a  essa  reposição,  torna-se



necessária  a  elaboração  de  planos  únicos  de  carreira,  para  docentes  e

servidores técnicos e administrativos, condizentes com as condições atuais

das  instituições  universitárias.  A  complexidade  das  novas  tarefas

decorrentes da modernização das instituições, a diversificação das funções

e o ajustamento da remuneração à aquisição da qualificação devem, entre

outros fatores, encontrar abrigo nas diretrizes constitutivas dos planos de

carreira” (ANDIFES, 2004, p.20)

Destaca-se também a proposição do aumento do uso da EaD13 (Educação à Distância) como 
uma modalidade para alcançar o aumento de vagas e como ação que colabora para o aumento do 
trabalho docente. Os primeiros dados disponibilizados sobre o uso do EaD no Brasil datam de 2002 
e apontam que todas as instituições credenciadas pelo MEC para ofertar EaD eram instituições 
públicas e que atingiam o total de 1.682 matrículas, representava somente 0,6% do total global das 
matrículas naquele ano.14 A partir do ano de 2003, já no governo de Luís Inácio Lula da Silva, 
iniciou-se um aumento crescente da participação do setor privado na oferta do EaD, de modo que 
no ano de 2005 inverteu-se essa situação, com a iniciativa privada ultrapassando o número de 
matrículas, cursos e oferecimento de vagas em relação ao setor público.

Essa tendência permanece constante, alcançando, em 2010, a seguinte configuração: do total
de 930.179 matrículas no EaD, somente 181.602 (ou 19,52%) encontravam-se nas instituições 
públicas, enquanto 748.577 (ou 80,48%) eram da rede privada (…)  Em acréscimo, contribui para a 
intensificação do trabalho docente e a dissociação entre “ensino-pesquisa-extensão”. Conforme o 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN, 2007), 
representa uma das maiores ameaças à universidade brasileira, pois no Brasil representaria nem 
mesmo uma universidade em sentido pleno, uma vez que a pesquisa e a extensão inexistem no EaD.
(LÉDA e MANCEBO, 2009 p.12).

A ausência de investimentos específicos para a ampliação de matrículas na pós-graduação 
foi outro ponto bastante criticado pois as universidades federais concentram as maiores taxas na 
titulação de mestres e doutores, e o aumento de número de estudantes na graduação levaria a um 
aumento das procuras por pós-graduações, assim, o ANDES compreendia a necessidade de aumento
proporcional nas vagas de pós-graduação, o que ficou sob incumbência de cada instituição em 
definir como se daria a expansão nesse segmento de ensino.

13 EaD (Educação à Distância) – A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esta 
definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da 
Lei 9.394/96 (LDB) - Portaria n.º 873 de 7 de abril de 2006. (DOU de 11/4/06, seção 1, p. 15)  portaria que institui a 
EaD nas Universidades Federais.
14 Dados dos Censo da Educação Superior 2003 (INEP/MEC).



Para a ANDIFES (2007)15 o programa REUNI não apresentava uma proposição de expansão
e fortalecimento da rede federal de universidades mas sim a expansão das universidades sem propor
uma forma integrada, foi uma proposta de ampliação das universidades e não do sistema como um 
todo, onde se pudesse planejar a ação integrada das universidades com os diferentes níveis e 
modalidades de formação para potencializar ainda mais a proposta do programa, sendo assim 
apontada como uma fragilidade da proposta; No que diz respeito ao aspecto da interiorização das 
universidades com a criação de campi em regiões onde havia baixa oferta de vagas nas IFES, foi 
compreendido como forma positiva de induzir a ampliação de vagas em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento regional, todavia, muitas regiões que demandaram a criação de campi e de 
universidades não os receberam em face da ausência de uma proposição melhor articulada e da 
limitação dos recursos.

Em linhas gerais são essas as principais argumentações e reflexões sobre a precarização das 
condições de trabalho que seriam deflagradas com a implantação do REUNI. Para os estudiosos da 
educação superior brasileira o aumento de trabalho proposto é um dos enfoques dos discursos de 
organismos internacionais, destacando o Banco Mundial entre estes, sobre o alto custo das 
universidades federais frente ao número de formandos por ano, numa que estabelece só uma relação
entre custos e benefícios, natural de uma organização financeira, mas não necessariamente a mais 
adequada para se compreender as particularidades da educação superior pública brasileira.

2.3)  Relações  com  Organismos  Internacionais:  USAID,  O  Banco  Mundial,  O  Fundo

Monetário Internacional.

A trajetória da educação superior brasileira é a partir dos anos 1960 é marcada pela relação

com  organismos  internacionais  sob  o  discurso  de  auxiliar  as  ações  governamentais  para  o

fortalecimento  desse  segmento  de  educação,  que  novamente  são  estabelecidos  nos  anos  1990

através com o processo de reforma administrativa do Estado, como contrapartida foram assumidas

metas  de  ampliação  da  formação  de  jovens  em  nível  universitário  para  poder  ter  acesso  a

empréstimos  internacionais  particularmente  junto  ao  Banco  Mundial  e  Fundo  Monetário

Internacional, com a incorporação de concepções gerencialistas e de aumento de produtividade e

eficiência ao passo da diminuição da participação ativa do Estado em diferentes atividades, senão

como ator regulador, incluindo todo o rol das políticas sociais, que foram concedidas a iniciativa

privada quando não privatizadas totalmente.

Entre alguns documentos que fundamentam esse discurso do Banco Mundial, destaca-se o

documento  “La  enseñanza  superior  –  las  lecciones  derivadas  de  la  experiência”  (BANCO

MUNDIAL, 1994) onde quatro estratégias foram apresentadas como instrumentos para realizar uma

15 Reforma Universitária: proposta da ANDIFES para a reestruturação da educação superior no Brasil, p.16



reforma da educação superior na América Latina, Ásia e Caribe. O documento sugeria o aumento e

a diversificação do número de cursos e das instituições habilitadas para oferecerem esse segmento

educacional,  sob  o  pressuposto  de  acelerar  o  processo  com  a  promoção  da  participação  de

instituições privadas não universitárias na oferta de cursos técnicos, cursos de especialização, e a

educação a distância. 

E  para  fomentar  esse  processo  de  diversificação  os  financiamentos  do  Banco  Mundial

seriam umas das principais fontes de recurso, e essa afirmação é facilmente confirmada quando

postas sob análise os documentos do Banco Mundial e como foram executadas as políticas dos

governos brasileiros a partir dos anos 1990 e a transformação da educação superior brasileira no diz

respeito  aos  tipos  de  instituições  que  hoje  estão  habilitadas  a  oferecer  alguma  modalidade  de

educação superior. 

Dessa forma o Banco Mundial defendeu a necessidade do corte de verbas públicas para as

atividades consideradas “não relacionadas com a educação” como moradia estudantil e restaurante

universitários, assim como a utilização de verbas privadas advindas de doações de empresas e das

associações dos ex-alunos, dos cursos de curta duração, dos cursos pagos e da venda de “serviços

educacionais”, como consultorias e pesquisas. Esses “serviços” deveriam ser administrados através

de convênios firmados entre as universidades públicas e as empresas, mediados pelas fundações de

direito privado, concebidas como estruturas administrativamente mais flexíveis, como aponta Lima

(2011).

A compreensão de Lima (2011) demonstra que o processo de reforma neoliberal do Estado e

da educação superior no Brasil, não se tratou de uma “imposição” dos organismos internacionais ou

da  subordinação  do  Brasil  às  determinações  vindas  “de  fora”,  ainda  que  o  mecanismo  das

condicionalidades esteja presente nos acordos firmados entre os governos brasileiros e o Banco

Mundial,  mas  de  um “compartilhamento”  da  concepção  de  educação  como  “ensino  terciário”

(LIMA, 2011, p.92).

Ainda para a autora, o entendimento sobre “educação terciária” é compreendida como uma

educação que, segundo o Banco Mundial, seria mais adequada à sociedade do conhecimento, assim

a diversificação de cursos ‘pós  ensino médio’ compreendidos como de terceiro grau ou ‘terciários’,‐

serviu  como  massificação  de  diplomas  e  forma  de  aumentar  os  índices  de  acesso  a  educação

superior, e os cursos via EaD são um bom exemplo desse processo de instituição de uma nova

concepção  de  educação  superior  que  resulta  na  a  expansão  das  instituições  privadas  que



diversificam os “serviços educacionais” com a criação de cursos de terceiro grau que não garantem

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o tripé clássico que fundamenta a fundação

da  educação  superior  brasileira,  gerando  por  assim  dizer,  um  novo  tripé  composto  pela

diversificação dos cursos e das instituições de educação superior, pela intensificação do trabalho

docente com o aumento do coeficiente  professor-aluno e foco nas  atividades  de ensino,  e  pela

transferência de verbas públicas  para a iniciativa privada a através  da terceirização de serviços

diretos e indiretos em toda a educação superior.

Com a adesão da UFF ao programa REUNI, realizado a partir  do termo de “Acordo de

Metas celebrado entre a UFF e o MEC” assinado em 13 de março de 2008, a UFF se comprometeu,

até 2012, em alcançar as metas referentes ao aumento no número de matrículas,  o aumento do

coeficiente  professor-estudante  e  aumento  da  taxa  de  alunos  concluintes,  sob  pena  de  ter  a

transferência de recursos interrompida a qualquer tempo no caso de não cumprimento destas metas.

Neste acordo de metas o MEC previu para Universidade Federal Fluminense a disponibilização de

R$ 216.607.329,99 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e vinte e nove

reais e noventa e nove centavos), sendo para investimento em obras e equipamentos e para o de

custeio de pessoal, liberados gradativamente ao longo da validade acordo, 5 anos.

2.4) As críticas estudantis

No que diz respeito ao conjunto de críticas realizadas pelos estudantes em nível nacional são

marcados  por  uma  polarização  entre  a  UNE  (União  Nacional  dos  Estudantes),  apoiadora  da

proposta  do  programa  REUNI,  e  outras  organizações  estudantis  como  a  ANEL (Associação

Nacional  dos  Estudantes  Livres),  criada  no  ano de  2009,  como organização  para,  entre  outras

questões obviamente, se contrapor ao REUNI, não por seus objetivos de expansão de vagas, mas

por ele representar um produto da contrarreforma da educação em curso no país desde os anos 1990

ao tratá-la não mais como direito e sim um serviço, ao passo que a defesa do programa pela UNE

centrava-se no aumento do ingresso de jovens nas universidades como positiva pois fortaleciam das

políticas de ações afirmativas que objetivavam democratizar o acesso à educação superior a setores

sociais,  especialmente  estudantes  originários  das  redes  públicas,  com menores  renda familiar  e

autodeclarados indígenas e negros.

Nesse sentido o debate no segmento discente em nível nacional se fixava entre as questões



ligadas as políticas de acesso e permanência estudantil e sobre o financiamento, gestão e autonomia

das universidades federais em face a programas que financiavam bolsas de estudos em instituições

particulares, indicando que o Estado poderia voltar seus recursos para as universidades federais até

para  viabilizar  com  maior  amplitude  o  próprio  REUNI  que  também  tinha  como  ponto  de

questionamento a adesão a contratos de gestão como dispositivo para o repasse das verbas mediante

o alcance de metas previstas no contrato.

Segundo  Sakadura  (2016)  a  realidade  precisa  ser  problematizada,  principalmente  se

considerarmos a “Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das

Instituições de Ensino Superior Brasileiras” realizada pela ANDIFES (2016) que aponta que os

estudantes negros, com renda familiar bruta de até três salários mínimos cresceram de 40,66% em

2010 para 51,43% em 2014. Além disso, o número de mulheres é de 52,37%, percentual estável

desde 2010 e o ingresso de estudantes na faixa etária de “25 anos ou mais” decresceu, sendo no

período de “2009 ou menos” de quase 70% e no período de “mais de 2013 a 2015” de 25%,

crescendo neste período o número de estudantes na faixa etária de “18 a 24 anos”, sendo 73% do

total no período de “mais de 2013 a 2015” (ANDIFES, 2016).

Outro dado relevante importante que aponta como o processo da contrarreforma, implícito

no programa REUNI, incide sobre a vida dos estudantes diz respeito ao número de graduandos que

se mudaram para ingressar em uma universidade federal. Segundo a mesma pesquisa da ANDIFES

(2016),  aproximadamente 407 mil estudantes,  ou seja,  43,% aproximadamente,  informaram que

moravam em  outras  cidades,  e  deste  universo,  80,6%  informaram  que  o  principal  motivo  da

mudança foi a própria universidade. No que se refere à moradia, 48,49% informaram que moram

em  casa  própria  quitada  ou  financiada  e  51,51%  informaram que  moram  em casa  cedida  ou

emprestada, alugada, pública ou gratuita ou outra. Ainda de acordo com os dados, apenas 2,64%

destas moradias são vinculadas as moradias estudantis das Universidades (ANDIFES, 2016).

Entre  outros  dados  que  colaboram  para  a  compreensão  de  que  o  direcionamento  dos

investimentos  públicos  para  as  universidades  federais  viabilizarem  a  efetiva  ampliação  das

matrículas  e  a  democratização  da  educação  superior  enquanto  direito,  está  relacionada  com o

processo de aumento de matrículas em toda a educação superior, segundo o Censo da Educação

Superior referente ao ano de 2013 em relação a sua categoria administrativa.



Tabela 1 – Distribuição de Instituições de Educação Superior, por tipo administrativo

Categoria

Administrativa

2003 % 2013 %

Instituições

Públicas

1.176.174 49,7% 2.760.759 34%

Instituições

Privadas

1.193.527 50,3% 5.373.450 66%

Totais 2.369.701 100% 8.134.209 100%

Fonte: Corbucci, 2014

Com base nestes dados, podemos perceber que, a dita “democratização” do ensino superior

não  veio  acompanhada  de  investimentos  que  garantissem a  consolidação  de  novas  instituições

públicas, mas sim pela interiorização de campis de universidades já existentes, tendo em vista que

as  novas  vagas  foram  criadas  em  universidades  já  existentes  e  não  em  novas  universidades

interiorizadas. Ademais, o ingresso dos estudantes, principalmente da classe trabalhadora, ocorreu

por meio do setor privado, beneficiadas com programas como o FIES e ProUni,  e não por das

universidades federais.

Nesse sentido fundamentavam-se as críticas dos movimentos estudantis, em oposição a 
UNE, em relação que o programa REUNI não objetivava centralmente ações que promovessem ou 
garantissem amplamente a permanência de estudantes da classe trabalhadora, indicando que a 
ampliação de vagas precisaria estar alinhada a medidas mínimas para a permanência estudantes 
mais vulneráveis economicamente através de programas de bolsas e auxílios, de campi que dotados 
de restaurantes universitários, bibliotecas com acervos básicos aos cursos, laboratórios, moradias 
estudantis, entre outras questões vinculadas as políticas de permanência que não eram evidenciadas 
no programa frente ao crescimento “vertiginoso” do número de total de estudantes. 

Aqui se nota que os apontamentos realizados pelo conjunto de discentes foram se 
concretizando no que diz respeito conjunto de ações e políticas que enfrentem frontalmente 
situações de evasão pois apesar de programas nacionais como o PNAES, (Programa Nacional de 
Assistência Estudantil) sancionado em 2010 através do decreto lei 7.234/2010, criarem uma política
específica para a questão quando se observa o conjunto do orçamento do MEC, que ao menos desde
2014 vem sofrendo sucessivos cortes e diminuição no repasse de seu orçamento comprometendo o 
repasse para programas como esse, o que gera nas universidades federais o aumento do número de 
estudantes que pleiteiam algum tempo bolsa ou auxílio estudantil.

Assim como as questões elencadas pelas categorias dos servidores técnicos e de docentes, os



elementos trazidos pelos discentes são também bastantes nítidos e expressos, no caso da UFF e em

outras universidades especialmente no sudeste do país, por exemplo no conjunto de obras de campis

ainda não concluídas em 2019, como é o caso do ESR que desde 2012 aguarda a conclusão das

obras do novo campi e desde então se utiliza do uso de contêineres adaptados para sala de aulas e

laboratórios como meio de contornar tais atrasos - que no caso do ESR estão paradas desde 2016 e

não possuem para a conclusão das obras.

Para  Sakadura  (20160)  o  REUNI  não  se  configurou  na  efetiva  ampliação  de  novas

universidades públicas no país, muito menos, em uma expansão que atendesse a demanda social por

um ensino de qualidade, ou seja, não se colocou, de fato, como uma política pública de ampliação

de acesso ao ensino superior nas mais diversas regiões do Brasil. Ao contrário, o que vimos foi a

expansão de campi das universidades já existentes, sem que essa expansão fosse acompanhada por

estruturas físicas, materiais, pessoais capazes de dar conta do número elevado de ingresso de novos

alunos, além do direcionamento dos recursos públicos para o setor privado.

As  reformulações  das  legislações  da  educação  superior  brasileira  foram decorrentes  da

mudança da concepção da educação de direito se convertendo em serviço, e de forma estratégica, na

realidade brasileira em especial, criou mecanismos para a diminuição da participação do Estado e

promovendo a atuação da iniciativa privada para se desenvolver  a partir  da lógica de mercado

passando a atuar de maneira majoritária no campo da educação superior. Segundo Neves (2002)

essas reformulações, em síntese, modificaram o conceito de “bem público”, já que não existiam

mais barreiras entre o setor público e privado na alocação de verbas públicas. Ações nesse sentido

podem  ser  vistas,  por  exemplo,  no  aumento  de  atividades  e  serviços  de  todos  os  tipos,  de

manutenção  e  zeladoria  a  atividades  administrativas  sendo  terceirizadas  no  interior  das

universidades. 

O  debate  em  torno  dessa  questão  é  o  quão  ela  abre  caminho  para  a  terceirização  de

atividades fins das universidades, entendidas como as atividades de ensino, pesquisa e extensão,

atividades então ligadas as atividades e competências docentes; Em linhas gerais o que pude captar

é que essa questão ainda está no horizonte tanto do conjunto de docentes quanto dos discentes e que

não  existem  indicativos  nítidos  frente  a  processos  de  terceirização  das  atividades  fins  das

universidades, assim nesse sentido, o estado é de permanente acompanhamento sobre esta questão.

Certa parte das críticas ao REUNI partem de uma visão que vislumbrava algum tipo de

alteração nas relações de classe, pautadas no discurso de democratização do acesso as universidades



federais como promoção da justiça social, porém, o programa não objetificava isso, não ao menos

explicitamente.  O  programa  objetivava  metas  de  natureza  quantitativa,  sintetizada  na  meta  de

dobrar o número de vagas em cursos de graduação, meta alcançada no ano de 2013 como aponta o

CES daquele ano, priorizando alguns segmentos considerados estratégicos e/ou deficitários como o

conjunto de cursos de licenciatura e com a criação de cursos e campi com ênfase nas realidades

locais e regionais segundo suas especificidades, potencialidades e demandas. 

Para alguns autores Mancebo (2016), Sguissardi (2015) e Lima (2012), o REUNI opera sob

a lógica proposta pelos organismos internacionais para a educação superior pois é uma resposta

estatal que legitima o processo de privatização da educação superior ao direcionar a expansão das

universidades federais para atender as demandas do mercado sobre mão de obra qualificada e não

necessariamente para atender a histórica demanda da sociedade brasileira pela democratização do

acesso as universidades federais.

De certa forma o REUNI possuí, se for possível pensar alteração nas relações de classe,

capacidade pequena seja pelo alcance, mesmo dobrando o número de vagas, ou por sua própria

brevidade no que diz respeito a sua vigência, mas certamente é sim um caminho nesse sentido de

provocar mudanças que possam ser transformadoras das atuais estruturas sociais brasileiras, mesmo

com o conjunto significativo das críticas sobre as contradições do programa, muitas delas pautadas

em casos concretos, como o presente capítulo buscou elencar, ainda assim como indicam algumas

pesquisas aqui já referenciadas, o REUNI promoveu sim o acesso de estudantes negros, de escolas

públicas e mais pobres nas universidades federais e essa dinâmica tem um grande potencial  de

mudar trajetórias, como o próximo capítulo buscará analisar mais sobre esses impactos, ainda não

bem mensurados, causados a partir do REUNI.



CAPÍTULO III

O REUNI: DEZ ANOS DEPOIS, UM BREVE BALANÇO SOBRE O CASO DA ESR

O capítulo  III  reproduz  os  procedimentos  metodológicos  adotados  no  capítulo  anterior,

porém, com ênfase que se dirige no sentido oposto; Ou seja, têm como foco os posicionamentos e

discursos que se apresentaram favoráveis a adesão ao REUNI, que possui o objetivo de expandir

vagas nas IFES, aumentar a ‘qualidade’ e ‘democratizar’ o acesso à educação superior, mediante o

incentivo  à  criação de  novos campi,  além de  contribuir  para  a  formação de  recursos  humanos

qualificados (SAVIANI, 2009), e a consequente reconfiguração acadêmica e administrativa para

promover o alcance das metas estabelecidas com a adesão ao programa, e assim argumentos que

observavam mais os ganhos do que os riscos da implementação. 

Assim,  também  buscou-se  identificar  e  descrever  os  principais  argumentos  e

posicionamentos adotados pelos atores presentes nos debates em ambas as instâncias a partir da

ênfase salientada tanto em contexto local quanto nacional.

Dessa forma se faz necessário localizar as características da trajetória da história da UFF.

A fundação  da  UFF,  nos  moldes  que  a  compreendemos  hoje  em 2019 no sentido  de  ser  uma

universidade com todas atuação em todas áreas do conhecimento, data de 1960 como resultado da

aglutinação e federalização de um conjunto de faculdades e escolas em um momento no qual o

contexto  nacional  estava  baseado  na  ideia  de  desenvolvimentismo  onde  se  buscava  ampliar  e

fortalecer  a  educação  superior,  e  valendo-se  de  manifestações  por  parte  da  população  e  das

comunidades acadêmicas do então estado do Rio de Janeiro16 pela criação de uma universidade para

o estado e que declaravam a necessidade de uma universidade pública frente a temores do que

poderia ocorrer com a mudança da capital nacional da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de

Brasília, que já construía a Universidade de Brasília (UnB). 

É nesse contexto,  que será  aprofundado,  em que surge  a  UFF.  E em decorrência  desse

contexto  nacional  funda-se  subsequentemente,  em 1962,  o  departamento  da  Escola  de  Serviço

Social de Campos, o SSC (futuro ESR instituído em 1999).

16 A Guanabara foi um estado do Brasil de 1960 a 1975, que existiu no território correspondente à atual localização do 
município do Rio de Janeiro. Em sua área, esteve situado o antigo Distrito Federal.



3.1) O REUNI chega a ESR

De certa forma a fundação da UFF está localizada no bojo do momento histórico marcado

pelo  nacional  desenvolvimentismo  notoriamente  registrados  como  palavras  chaves  do  governo

Juscelino Kubitschek nos anos 1950 e que se espraiam pelo início da década de 1960, por exemplo

com  a  inauguração  de  Brasília  e  da  UnB,  resultando  dessa  concepção  de  desenvolvimento,

fortalecimento, modernização do estado brasileiro e a fundação de universidades como motor para o

enrobustecimento da autonomia e soberania do estado e para a sociedade algum tipo de acréscimo

na qualidade de vida. 

A concepção para a educação nesse momento tem forte ênfase na formação de mão de obra

especializada a fim de promover o desenvolvimento dos meios e das forças produtivas no Brasil.

Dessa maneira, o ensino superior brasileiro ao longo dos anos 1960 é compreendido como nível

educacional  que  demanda  ser  ampliado,  assim  como  o  ensino  técnico,  a  fim  de  realizar  seu

potencial de transformação tanto do estado quando da sociedade, e é a partir dessa compreensão que

numerosos incentivos são alocados nesses segmentos educacionais e resultam no surgimento de

novos  estabelecimentos  de  ensino  através  da  federalização  de  instituições  já  existentes  e  na

fundação de outras, e assim consequentemente, resultando no crescimento no número de matrículas

e de pessoas se qualificando para atividades produtivas.

Segundo a entrevistada17 Docente 2

“a própria história da UFF demonstra uma vontade de presença em todas

as regiões do estado como indica a fundação da atual ESR, fundada como

Escola  de  Serviço  Social  de Campos dos Goytacazes  (SSC),  na  região

norte  do  estado,  em  1962  somente  após  2  anos  da  fundação  da

universidade enquanto instituição unificada, e também pela fundação em

1968 da  Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda,

localizado na região sul do estado, ou pelo próprio campi avançado em

Oriximiná no Pará em 1972, nesse sentido é possível  compreender que

sempre pertenceu à UFF um sentimento de ampliar sua atuação o que foi

visto em vários momentos nos anos 2000 com convênios com municípios

petrognosistas, antes mesmo do REUNI, ou como foi o caso do projeto de

ampliação de cursos que o instituto desenvolveu em 2003, 2004, que não

ocorreu pois a proposta do campus de Rio das Ostras foi priorizada, que

17 Para fins de preservar a identidade das entrevistadas, optei por categorizá-las segundo a ocupação na comunidade 
acadêmica e adicionar um número no sentido da ordem que foi entrevistada. Assim, a pessoa entrevistada Docente 2, foi
a segunda pessoa no cargo de Docente a ser entrevistada.



em 2007 e 2008 já sob as diretrizes do programa REUNI foi reformulado

em resultou no projeto que vivemos hoje no ESR.”

Sobre o REUNI foi um programa de reestruturação e expansão das universidades federais,

proposto pelo governo Luís Inácio Lula da Silva a partir de Decreto Presidencial (6096/07) que

apresentava, como principais, os seguintes objetivos: dobrar o número de estudantes de graduação

nas  universidades  federais  com a criação de  novos cursos,  incluindo a modalidade  educação à

distância, e campi prioritariamente em regiões onde não houvesse IFES, e aumentar o coeficiente do

número de alunos por professor em cada sala de aula da graduação; aumentar o índice de conclusão

dos cursos de graduação para 90%. 

Analisando as bases de fundamentação teórica e política do REUNI, encontramos como

referência a reformulação da educação superior europeia denominada “Declaração de Bolonha” que

tem seu início em 1999 e prossegue no início do novo século com a finalidade de construir um

espaço europeu de educação superior até o ano 2010, através da adoção de um sistema baseado,

essencialmente,  em  ciclos  de  formação  e  da  promoção  da  mobilidade  de  estudantes  entre  as

universidades,  aspectos  que  são  também identificados  na  proposta  do  REUNI  como  objetivos

secundários, por assim dizer, mas que correspondem essencialmente a ideia de reestruturação no

sentido curricular e acadêmico com a reformulação dos cursos de graduação organizados sob uma

“nova arquitetura curricular” a partir da organização de Bacharelados Interdisciplinares (BI) e no

sentido administrativo a incorporação de um contrato de gestão que condiciona o alcance de metas

pré-estabelecidas para o real aumento do orçamento das universidades.

Segundo  Sguissardi  (2011)  a  proposta  do  programa  REUNI  resulta  do processo  de

transformação, lenta e profunda, das funções da educação superior no Brasil é resultado das opções

político-econômicas deliberadamente assumidas, nas quase duas últimas décadas;  Nesse período,

em síntese, a educação superior brasileira alterou radicalmente sua cultura institucional ao adotar

mudanças  paradigmáticas  sobre  a  organização  da  educação  superior  referente  a  aspectos  de

eficiência da gestão e administração das universidades federais e da regulamentação desse segmento

educacional para a atuação de instituições privadas fortalecendo o mercado da educação superior

privada, sobretudo a partir do final dos anos 1990 quando a retomada do crescimento do número de

matrículas  na  graduação  da  rede  privada  é  o  resultado  esperado  dessa  nova  concepção,  que

representa que a educação superior transformou-se de direito em um serviço, e que se expressou

com a reformulação das legislações e regulamentações sobre educação especialmente após a LDB

de 1996.



Em  diferentes  momentos,  ao  logo  de  sua  história,  o  ESR  buscou,  segundo  relata  a

entrevistada Docente 1

“não só corresponder as demandas sociais da região colaborando com as

prefeituras em suas políticas de assistência social principalmente após a

Constituição de 1988 mas também se fortalecer academicamente,  então,

sempre se buscou atuar com projetos de expansão como a UNITI18 e que

pudéssemos  ter  programas  de  pós-graduação  e  tivemos  3  funcionando

simultaneamente; Sobre nos foi de grande importância de criar devolutivas

a cidade, pesquisar a região e se relacionar com o local, com a instituição,

com as pessoas, com a criação de sujeitos de fato e de direitos.”

E é em torno desse argumento de relevância da UFF em Campos dos Goytacazes, e para as

regiões de influência compostas pelo norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, sul do estado do

Espírito Santo e Zona da Mata do estado de Minas Gerais, construída ao longo de décadas com a

formação de profissionais que atenderam as demandas das regiões, que fundamentaram muitas das

posições do corpo docente sobre as possibilidades de ganhos qualitativos que o instituto teria a

partir da adesão ao programa REUNI e da criação de cursos de graduação de ciências humanas

aplicadas que enriqueceriam todo o acúmulo já produzido no ESR com o intuito de torná-lo ainda

mais relevante enquanto instituição de educação.

Como relembra a entrevistada Docente 1 mesmo que 

“a votação da adesão do instituto ao REUNI tenha sido deliberada através

do voto minerva,  já que houve empate na votação normal  entre prós  e

contras, sempre existiu uma ação conjunta de todos os professores para o

sucesso do projeto. Hoje ainda não temos condições adequadas mas não

estamos  nas  condições  que  alguns  imaginavam,  em  termos  gerais  os

ganhos são positivos com a diversificação de cursos e  de estudantes,  e

também  de  professores  incluindo  estrangeiros,  hoje  temos  9  cursos,  2

mestrados,  são  avanços  consideráveis  tanto  institucionalmente  quando

socialmente.”

Em parte  houve o mesmo movimento entre  os discentes do instituto,  entre  favoráveis e

contrários, como relata a entrevistada Discente 2, mas em menor escala

18 UNITI, Universidade da Terceira Idade, projeto de expansão do ESR desde 1996.



“pois não tínhamos dimensão do programa em nível nacional, e também

por  que  muitos  estudantes  não  se  interessaram  na  época,  e  parte  das

informações que chegaram até nós, estudantes de Campos, era através do

DCE  que  era  contrário  ao  REUNI  mas  a  UNE  era  à  favor,  e  aqui

recebemos tanto pessoas do DCE quanto da UNE. Na verdade, naquele

momento  em  que  ficamos  sabendo  não  tínhamos  articulação  para

influenciar mas isso foi mudando com a chegada de novos estudantes a

partir do REUNI, tanto que se criou o bordão “Filhos do REUNI”19, que

em geral  eram estudantes  vindos de outras  cidades para Campos e que

fizeram aumentar muito a necessidade de bolsas”

Em âmbito nacional o debate na esfera discente orbitava em torno da ampliação de vagas

com a criação de novos cursos e novos campi em regiões que não haviam universidades federais, ou

seja, o argumento estava pautado na possibilidade de democratização do acesso à educação superior

pública, posteriormente ampliada, por assim dizer, a partir da lei 12.711/12 que instituiu a reserva

de 50% das vagas para matrículas, por curso e por turno, para alunos oriundos integralmente do

ensino médio público de vagas nas IFES, autodeclarados negros ou pardos, e membros de famílias

de baixa renda20; Vale-se observar que a instituição da política de reserva de vagas é originária de

situações  anteriores  a  implementação  do  REUNI  e  remetem  ao  processo  de  elaboração  da

Constituição Federal de 1988 que já resguardava a reserva de vagas em concursos públicos para

portadores de deficiências físicas e que no decorrer dos anos 1990 foram contemplando outros

grupos que histórica e estruturalmente foram preteridos no acesso a oportunidades e serviços.

Em 2012 o REUNI adotou a reserva de vagas a partir das cotas como meio de fortalecer sua

proposta,  e  também  como  resultado  das  lutas  dos  movimentos  sociais,  de  democratização  da

educação superior pública, adoção essa que foi potencializada com a criação do Sistema de Seleção

Unificada (SiSU) em 2010, sistema que nacionaliza o vestibular com a adoção da prova do Exame

Nacional do Ensino Médio  (Enem) possibilitando que estudantes possam concorrer a qualquer uma

das  vagas  das  universidades  federais  sem a  necessidade  de  realizar  uma prova  específica,  por

exemplo; Dessa forma, barreiras geográficas foram quebradas,  ao possibilitar  uma concorrência

horizontal  em  escala  nacional.  Segundo  Sguissardi,  a  reserva  de  vagas,  acaba  promovendo  o

ingresso de estudantes de setores da sociedade que pouco ou não tiveram acesso a esse segmento da

educação pública, medida que vem mudando o perfil dos estudantes das universidades federais para

um perfil menos elitista (SGUISSARDI, 2015).

19 Ver BOROWSKY (2017)
20 Famílias de baixa renda são aquelas que possuem renda per capita entre $2 e $5,5 dólares diários, segundo o Banco 

Mundial e adotado pelo Brasil através do IBGE.



3.2) Democratização: Cotas, SiSU, EaD e a mudança de perfil do corpo discente

O sistema de  cotas  adotados  no  Brasil,  apesar  de  longas  críticas,  no  entanto,  pode ser

avaliado como bem-sucedido no sentido dos resultados, e bem avaliado, no sentido da percepção

social de seus resultados, segundo pesquisa do ANDIFES21. Isso por que, diretamente, a política de

cotas ajudou a promover a inclusão da população negra (compreende-se o conjunto de pessoas que

se declaram pretas e pardas) brasileira. 

Em 1997 o percentual de negros no ensino superior era de Dos 1,8% de o qual saltou para

11,9% em 2011, quando apenas algumas instituições já realizavam a reservada de cotas. Além disso,

o número de matrículas entre pretos e pardos avança mais rápido do que entre brancos, quando em

2014,  a  população  preta,  parda  e  indígena  representava  aproximadamente  31% das  vagas  nos

institutos federais e 22,4% nas universidades, segundo o CES/MEC 2014, e chegando em 2018 já

como a maioria dos estudantes das IFES, segundo CES/MEC 2018. 

Este início de mudança de perfil dos estudantes é apresentada no relatório da ANDIFES

sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes das universidades federais brasileiras, este

apresenta em 2011.

“a  mudança  no  perfil  dos  estudantes,  sobretudo,  em  decorrência  da

ampliação  de  políticas  de  caráter  focal  revela  que  quase  a  metade  dos

estudantes das universidades federais pertence às classes populares, cuja

renda média familiar, segundo a ABEP, é de R$ 1.459,00 […] As políticas

de inclusão, em especial as várias modalidades de ações afirmativas e o

programa  de  expansão  das  universidades,  já  começam  a  mudar  a

configuração  da  população  universitária.  O percentual  de  estudantes  de

raça/cor/etnia  preta  aumentou  em quase  50% em  relação  a  2004.  Este

aumento ocorreu em todas as regiões (...). O conjunto dos estudantes de

raça/cor/  etnia  preta  e  parda  aumentou  quase  20%,  com  maior

concentração nas classes C, D e E (22%). Entretanto, pode-se destacar que

o percentual verificado para os estudantes que se declararam de cor parda e

preta (40,8%), embora tenha apresentado expressivo crescimento entre os

últimos levantamentos (2004 e 2010), é ainda inferior aos 50,7% apurados

pelo Censo 2010 do IBGE” (Andifes, 2011, p.43-44).

Ainda segundo a referida pesquisa, metade dos estudantes ou é oriunda de escola pública

(44,8%)  ou  fez  a  maior  parte  do  ensino  médio  em  escola  pública  (5,6%),  sendo  os  maiores

21 Ver ANDIFES (2011)



percentuais para as regiões Norte (71,5% e 6,8%) e Sul (50,6% e 5,6%) e os menores para a região

Sudeste (37,0% e 4,4%), e nove em cada dez estudantes (87,4%) são oriundos do ensino médio

padrão. Sobre a pós-graduação, o crescimento foi de 35%, em cursos de mestrado e doutorado. Em

2006, as universidades federais ofereciam 1.099 cursos de mestrado e 639 cursos de doutorado,

números que foram para 1.485 e 862 em 2010 (ANDIFES, 2011, p.44).

A observação discente enriquece essa análise, segunda a entrevistada Discente 2

“foi bastante nítido como a campus foi ficando mais diverso, mais colorido

não só nas  peles,  cabelos e  sotaques,  mas também nas bandeiras  e  nas

pautas,  foi  interessante por  que não  só com os estudantes  mas com os

cursos  novos  começaram  a  surgir  grupos  e  núcleos  de  estudos  novos,

aumentou  o  número  de  bolsas  e  foi  ficando  mais  forte  o  movimento

estudantil,  na  verdade  se  criou  um aqui  e  que  conseguiu  participar  da

decisão sobre os contêineres, que ficou em cima na construção do prédio,

que  conseguiu  demonstrar  suas  demandas,  suas  sugestões  e  conseguiu

mudar algumas situações eu acho”

A modalidade de Educação à Distância é outro fator que promoveu tanto a democratização

do acesso através de sua ampliação baseada na proposta de ofertar cursos e programas de educação

superior com o intuito de oferecer, prioritariamente, formação inicial e continuada, capacitação a

dirigentes, professores e gestores que atuam na educação básica das redes municipais e estaduais.

Nesse sentido a EaD mostrou-se muito profícua, pois no ano de 2005, as suas vagas foram

assim distribuídas: 14.669 (graduação), 14.389 (Licenciatura), 6.018 (Especialização), 4.094 (outros

cursos),  ao  passo  que  no  ano  de  2010  a  oferta  sofreu  uma  expansão  significativa:  43.959

(graduação),  37.829 (Licenciatura),  50.185 (Especialização),  61.834 (outros cursos), distribuídos

entre 52 universidades federais que atuam em 519 polos implantados com 162 cursos, somente da

graduação não presencial. O que representou o triplo da oferta em relação a 2006 segundo o mesmo

relatório da ANDIFES (Andifes, 2011, p.12).

A comparação entre alguns dados confirma a aumento do número de matrículas na educação

superior indicando o alcance da principal meta propagandeada pelo programa; Os dados do Censo

Demográfico do IBGE do ano 2000, apendas de 13,1% da população entre 18 e 24 anos estava

matriculada na educação superior e o decreto que institui o REUNI que deveria contribuir para

alcançar, em 5 anos, 30% dessa mesma população; Em paralelo com alguns programas federais de

financiamento estudantil para a concessão de bolsas somados ao REUNI, o resultado foi já em 2012



o alcance da  meta de 30% já estava cumprida e, de acordo com o Censo do Ensino Superior de

2013,  realizado  pelo  feito  pelo  INEP (Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais

Anísio Teixeira) em 2014 houve uma taxa média de crescimento anual de matrículas de 5% na rede

pública e 6% na rede privada de ensino superior o que contribuiu diretamente para alcançar a meta.

Uma observação que se faz importante na realidade da UFF é que com a adesão ao REUNI e

com o avanço da EaD, segundo o CES 2017 a UFF foi a universidade federal que mais ofereceu

vagas na graduação presencial e a segunda na graduação a distância, sendo a quarta universidade

federal mais procurada em quantidade de candidatos no ensino presencial e a segunda no ensino a

distância; Assim a UFF foi a universidade que mais cresceu em número total de vagas, em ambas as

modalidades, como indica o CES 2017, em comparação com as maiores universidades federais em

números de estudantes em nível de graduação, considerando as modalidades presencial e EaD.

Torna-se importante distinguir que todas essas ações que visam o fortalecimento da ideia de

democratização do acesso à educação superior entre elas as Cotas, o SiSU e a modalidade EaD que

são fortalecidas pelo REUNI mas que não são em si mesmas, isoladamente, ações e democratização

ou deflagradas a partir do programa, mas precisam ser compreendidas enquanto conjunto de ações

interligadas  e  dependentes  entre  si  para  se  tornarem  efetivamente  ações  que  promovam  a

democratização do acesso à educação superior pública ainda que, para a efetiva democratização do

acesso, estas mesmas ações possam ser fortalecidas com subsequentes ações que operem sobre os

aspectos  ligados  permanência  dos  estudantes,  sobretudo  desses  que  acessaram  a  partir  dessas

primeiras ações que visam a democratização do acesso. 

Dessa forma o trecho do relato da entrevistada Discente 3 é pertinente a essa observação

anterior

“Sim,  a  permanência  é  uma  das  questões  que  ainda  discutimos  mais

fortemente no Movimento Estudantil da UFF de Campos, por que muitos

alunos que estudam aqui são de outras cidades… e de fato muitos precisam

mudar  para  a  cidade  para  conseguirem  estudar  como  mais  qualidade,

porém, não é só morar em Campos, a partir disso é sobreviver em Campos.

E  a  falta  de  bandejão,  por  exemplo,  atrapalha  muito.  Somos  o  maior

campus do interior e parece que isso não é levado em conta. E no sentido

nacional, o que hoje é bandeira da UNE, ou ao menos de parte dela, é que

se possa pensar permanência desde o acesso, no sentido de garantir bolsas

para quem é cotista” 



Gráfico 2 – Distribuição das vagas totais da UFF 2017 - presencial e EaD

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)

Sendo a segunda universidade federal que mais diplomou em 2017, segundo Censo 2017

Gráfico 3 – Universidades Federais que mais diplomaram na Graduação (2017)

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)



E  foi  também  a  instituição  que  mais  diplomou  através  da  modalidade  de  Educação  a

Distância, segundo a mesma fonte disponível no site da UFF sobre o REUNI, como ilustrado no

gráfico a seguir.

Gráfico 4 – Universidades Federais que mais diplomaram via EaD (2017)

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)

Sobre a  realidade da UFF,  considerando a instituição como um todo,  o estudo dos PDI

(Plano de Desenvolvimento Institucional) revelam a incorporação das metas contidas no contrato de

gestão do REUNI em seu próprio projeto de desenvolvimento, ou seja, assim as metas do REUNI

passam a ser na verdade metas da universidade, agora independente do REUNI, e em boa parte

foram alcançadas sobretudo no que diz respeito ao aumento real do número de matrículas e da

evolução constante das taxas de conclusão de curso.

E  que  mesmo  com  o  fim  do  programa  as  suas  características  foram  absorvidas  pela

instituição,  o  que pode ser  compreendido como uma incorporação de  políticas  e  de  ações  que

projetem efetivos processos de democratização da educação superior e que seguem em processos de

acompanhamento e aperfeiçoamento com vistas ao aumento do número de diplomados e a redução

dos índices de evasão.



Gráfico 5 – Índices de evasão por tipo de instituição

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)

Todavia,  a  análise  dos  dados  disponíveis  indicam,  na  realidade  do  ESR,  o  mesmo

movimento do contexto nacional tanto nas taxas de evasão quanto da taxa de diplomação, o que

pode ser identificado com o aumento do número de bolsas nos últimos anos como aponta Borowsky

(2018)

“Em  2011  a  CAES  possibilitava  apenas  dois  tipos  de  bolsas:  a  bolsa

treinamento e a bolsa acolhimento. Com o aumento expressivo da entrada

de estudantes no ESR, as bolsas foram ampliadas para: Programa Auxílio

Alimentação para Estudantes Fora da Sede; o Programa Auxílio Creche;

Programa Auxílio Moradia; Programa Auxílio Saúde; Programa Bolsa de

Apoio  aos  Estudantes  com  Deficiência;  Bolsa  de  Apoio  Transporte;

Programa  Bolsa  de  Desenvolvimento  Acadêmico  e  Programa  Bolsa

Alimentação” (BOROWSKY, 2018, p.107).

E como a entrevistada Servidor 1 recorda em seu relato que

 

“Quando os estudantes ocuparam o casarão ao lado do campus, em 2010,

se não me engano, vieram assistentes sociais de Niterói e forneceram bolsa

para  os  alunos  que  estavam  ocupando.  Isso  por  que  estava  claro  a

vulnerabilidades deles no casarão e ficou claro a universidade de que a

questão da permanência, ainda mais nos campi de interior, seria um ponto



de bastante atenção e tenso por conta de uma demanda que como indicava

só foi crescendo”

Gráfico 6  - Total de Estudantes Diplomados na UFF entre 2013 e 2017

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)

O aumento do número de diplomação nas unidades de interior está bastante ligada a oferta

das  diferentes  modalidades  de  bolsas  e  programas  de  auxílios,  somadas  as  condições  de

infraestrutura tanto do campi quanto do curso, assim, campi que possuem condições de oferecerem

um conjunto mais completo de infraestrutura indicam menores índices de evasão somadas também

ao perfil dos estudantes de cada campi, como indica ao gráfico 7



Gráfico 7 – Índice de Evasão por Campus da UFF

Fonte: CES/INEP/MEC (2017)

Como  aponta  Yin  (2001),  sobre  a  importância  da  utilização  de  diferentes  fontes,  para

subsidiar as conclusões de um estudo de caso de forma mais aprimorada a fim de comparar fontes

distintas  com o  intuito  de  confirmar  as  evidências  identificadas  a  partir  da  análise  dos  dados

identificados, a presente monografia, utiliza-se dos dados utilizados pelos institutos oficiais, sempre

referenciados; Assim, a bibliografia e o conjunto de entrevistas, somados aos dados supracitados,

visam sustentar as análises aqui tecidas.

Nesse sentido, gostaria de retornar ao momento da adesão da UFF ao REUNI, realizada de

maneira democrática,  mesmo não existindo consenso sobre e  ainda havendo tumulto no dia da

votação  final  sobre  a  adesão,  situação  semelhante  foi  reproduzida  com  o  mesmo  grau  de

participação e transparência no contexto da ESR, com a particularidade de que no instituto outro

ponto para adesão ao programa foi a compreensão da relevância social da trajetória do instituto para

as regiões norte e noroeste fluminense, de que o programa seria uma ação para o atendimento de

uma  demanda  social  das  regiões  represada  há  décadas,  foi  a  compreensão  de  que  era  uma

oportunidade para atender essa demanda com a oportunidade de criar o próprio projeto como a

entrevistada Docente 1 ao relatar que 

“O  instituto  não  recebeu  pressões  da  reitoria  quanto  aos  cursos,  não

diretamente,  nesse sentido tivemos muita  autonomia  e o projeto para o

REUNI estava  se  pautando no  projeto  anterior,  então,  já  havia  alguma



experiência  e  nesse  momento  voltamos  o  olhar  para  as  licenciaturas  e

como muitos esforços, sempre coletivos, conseguimos todas as aprovações

necessárias  e  hoje  estamos  aqui;  E  se  no  começo  houve  dúvidas,  hoje

muitas das dúvidas foram superadas e existem mais certezas do acerto, e

sabemos que ainda existem condições a serem melhoradas, que ainda não

são condições adequadas”

Como  aponta  NUNES  (2016),  indicando  uma  compreensão  sobre  a  expansão  da

universidade pública como uma reivindicação de diversas camadas e movimentos sociais; Porém,

existe  uma  ambivalência  na  proposta  do  REUNI  como  reforça  essa  ideia  Cislaghi  (2011)

“A expansão proposta está atrelada a uma reestruturação da universidade

para  os  padrões  requisitados  pelo  capitalismo  em  sua  fase  atual,

materializados nas propostas do Banco Mundial. É, portanto, uma” jogada

de mestre”, que se aproveita da confiança depositada no governo Lula, por

sujeitos  e  movimentos  sociais  que  enxergam  na  expansão  “nossas

reivindicações”, e do histórico recrudescimento dos orçamentos públicos

das universidades federais, tornando os recursos prometidos pelo Reuni um

sopro de esperança, após um período mais evidente de exclusivo incentivo

ao  ensino  privado.  Não  se  pode  perder  de  vista,  entretanto,  que  essa

suposta virada de prioridades para as instituições públicas não extinguiu o

financiamento  público  para  as  instituições  privadas,  que,  ao  contrário,

aumentou no governo Lula, através do ProUni e da ampliação do FIES”

(CISLAGHI, 2011, p. 167).

Ainda para a entrevistada Docente 1

“O programa REUNI tem inúmeras contradições e no caso as UFF existem

situações  que  ainda  não  foram  resolvidas  como  a  prioridade  para  a

conclusão das obras nos diversos campi em que isso ocorre, porém, não

abafando as deficiências que nosso campus tem, o projeto de expansão do

instituto  na  proporção  e  na  forma  como  ocorreu  foi  sim  uma

democratização do acesso principalmente para a juventude da região, com

o salto de 500 estudantes de um curso, aproximadamente em 2006, para

aproximadamente 3.500 estudantes, em 9 cursos, no ano de 2019, como é

hoje o instituto, como quase 150 professores em sua maioria doutores, o

que me faz pensar sobre precarização por que 20 anos atrás aqui a maioria

dos professores aqui não eram doutores. Hoje se tem uma formação, a meu



ver, com mais qualidade, mesmo estando em conteirares do que havia 20

anos atrás.”

Sobre  essa  reflexão  relacionada  a  ideia  precarização,  acredito  ser  interessante  poder

relacionar,  como vale  notar,  inicialmente,  com o conjunto de  referências  bibliográficas  sobre o

REUNI e que em geral são produzidos por docentes e se concentram entre os anos de vigência do

programa e acusam sobretudo as implicações sobre as condições do trabalho docente e técnico no

sentido do aumento da intensificação do trabalho a partir da duplicação do número de estudantes.

 Nota-se que, em comparação, são poucos os trabalhos onde a abordagem está sob a ótica dos

servidores, e no que diz respeito a produção realizada sob o ponto de vista dos discentes estas estão

concentradas  em duas  grandes  áreas  ou  momentos,  por  assim  dizer;  O  primeiro  ao  longo  da

vigência  do  programa  e  buscando  compreender  aspectos  como  a  perda  de  autonomia  das

universidades,  a  influência  dos  organismos  internacionais  na  organização  da  educação superior

brasileira, e os processos de precarização e privatização da educação superior como um todo; O

segundo momento ocorre já ao final do programa REUNI e se estende em diferentes abordagens até

o momento e, de forma geral, buscam compreender a mudança no perfil dos estudantes após o

REUNI, os impactos do programa na formação profissional, questões ligadas a evasão e o impacto

nas trajetórias de vida na disseminação da ideia da universidade pública como direito,  pública,

gratuita e de qualidade.

A entrevistada Discente 1 reflete nesse sentido e relata que 

“Como a gente diz aqui, os” filhos do REUNI”, vieram para provocar a

universidade a refletir e atuar para um público cada vez mais heterogêneo

do que sempre foi a universidade pública brasileira. A soma do REUNI,

com as Cotas, com o SiSU faz todos as universidades serem cada vez mais

a cara do Brasil, com gente de do tipo e de todo lugar, e a universidade

precisa se ligar nisso, da riqueza e do apetite que essa galera tem, por que

nunca  teve  universidade,  o  discurso  de  sermos  os  primeiros  de  nossas

famílias em universidades é verdade, e ser filho do REUNI não quer dizer

que  obediência,  quer  dizer  saber  das  condições  nas  quais  entrou  na

universidade e se posicionar a favor de continuidade e da melhoria desse

projeto.” 



A entrevistada  Docente  2  compreende  algo  parecido  sobre  a  mudança  no  perfil  dos

estudantes 

“Agora em geral,  tem mais  alunos de  fora,  né ?  Para todos os  cursos,

acredito eu… Pelo que vejo são estudantes que chegam da escola pública e

isso explica muita coisa, desde parte das dificuldades até mesmo os gestos

de esforços e superação, né ? E aí é importante a universidade atuar para

garantir condições de auxílios e suporte para esses estudantes, que via de

regra são os que mais se preocupam com as condições da universidade por

que entendem que estar aqui é uma chance de mudar de vida e muitos

deles de fato estão, por que são os primeiros de suas famílias a chegarem

em uma universidade pública e esse fenômeno é em decorrência do de 10

anos atrás termos começados novos cursos”

O que é possível compreender até o momento, é que assim como é nítida na história da

educação superior brasileira, as críticas ao programa REUNI são correspondentes a dois grandes

campos  que  são  contraditórios  entre  si;  Para  além de  favoráveis  e  contrários  ao  programa,  na

verdade correspondem a ambivalência que marcam a história das políticas de educação brasileira;

Ambivalência compreendida no sentido dos efeitos práticas dessas políticas, identificando que seus

discursos são direcionados para criarem uma certa compreensão mas sem tornarem nítidas quais os

processos que sustentam esse discurso.

Como apontaram Nunes (2016),  Cislaghi  (2011),  Neves  (2012) indicando compreensões

sobre o REUNI sob as quais o programa se direcionaria a atender as históricas reivindicações de

diferentes movimentos sociais  pela ampliação da universidade pública brasileira;  Porém, sob os

ditames  de  uma lógica  que  não mais  trata  educação como direito  e  sim como um serviço  ou

mercadoria, e nesse sentido, o programa também atenderia aos interesses e a lógica de mercado e

por consequência atenderia menos aos movimentos sociais, por exemplo. 

Sguissardi (2013) e Gregório (2016) refletem sobre o aumento do volume de trabalho de

servidores e docentes, situação que efetivamente ocorreu ao passo também que proporcionalmente,

sob o coeficiente estabelecido no programa, houve a contratação de mais servidores e docentes,

agora via de regra, todos com a titulação de doutorado e em contratos de dedicação exclusiva; Ou

seja, ao passo que se aumentou o volume de trabalho se elevou a qualificação dos profissionais,

algo que também tem relação com a ideia de precarização da universidade quando se pensa no

aspecto da formação, pois frente a esse argumento o que pode ser considerado é que a formação foi



qualificada com o aumento da qualificação docente, reforçando assim a ideia de ambivalência nas

propostas não só do REUNI mas como observado anteriormente, da história registrada em todas as

reformulações da educação superior pública brasileira no último século.

3.3) REUNI, um programa ainda inconcluso ?

O subtítulo acima tem o intuito de provocar a reflexão que o questionamento provoca e ao

mesmo tempo apresentar elementos que possam responder de alguma forma a pergunta.

Observando a realidade da ESR é possível compreender que o projeto do REUNI para o

instituto ainda está inconcluso no que diz respeito ao menos a entrega do campus localizado na

Avenida XV de Novembro, no Centro de Campos dos Goytacazes, e outros serviços como o SPA e

laboratórios que precisam de espaços mais  adequados para seguirem realizando suas  funções  e

pesquisas sem prejuízos, e como relatou a Docente 1, apontando também essa contradição entre

limitações de espaço físico e o aumento do número de professores doutores.

Como relata a Discente 3, refletindo a respeito da relação ingresso e permanência e como as

políticas de permanência são exatamente para promover a permanência

“A  evasão  ocorre  por  vários  fatores  mas  está  muito  claro,  segundo

pesquisas da PROAES aqui mesmo do ESR, que um percentual relevante

ocorre  em  função  de  vulnerabilidade  financeira,  onde  o  estudante  não

possuí  meios  estáveis  de  frequentar  o  curso  e  bancar  as  despesas

decorrentes de xerox, de transporte, de alimentação, e em muitos casos de

moradia.  Nosso campus foi e é ainda muito atuante em várias questões

sobre  as  políticas  de  permanência  que  podem  sempre  serem

aperfeiçoadas”.

Refletindo novamente a dinâmica que ocorreu na deliberação da adesão do ESR ao REUNI,

refletindo as declarações das entrevistadas e todas as observações que realizei sendo estudante do

próprio instituto me levam a compreender que os desacordos circunstanciais hoje são ações para o

fortalecimento do projeto acadêmico e social do instituto, que o desacordo não era sobre expansão

de cursos e inclusão de estudantes oriundos das redes públicas do Brasil, mas sim, sobre como tudo

isso seria realizado e como foi se realizando no ESR e ainda está, por exemplo, com a contratação

de novos professores e com a fundação de novos núcleos de pesquisas e cada vez mais sobre as



regiões norte e noroeste fluminense. E como está claro ainda existe a necessidade de atuar para que

a obra do campus definitivo seja concluída para que, com mais espaço, possam se desenvolver

novos cursos de pós-graduação, a fundação de outros núcleos de estudos, que o dialogo com as

comunidades  das  regiões  norte  e  noroeste  fluminense  sejam  fortalecidas  assim  com  as  ações

culturais, que com mais espaço o instituto só se fortaleça; Nesse sentido a fala da entrevistada

Docente 2 é muito significativa pois

“A universidade é um organismo vivo. Hoje o ESR não depende de quem

deflagrou o processo do REUNI aqui. Muita coisa ocorreu em função da

implementação  do programa aqui  e  como sempre  foi  um processo  que

buscou ser transparente e coletivo, aqueles que foram chegando foram se

colocando ativamente para a realização do projeto com o máximo sucesso

possível,  inclusive  alguns  professores  que  estava  naquele  época  hoje já

estão aposentados.  Hoje  o REUNI,  ou o que sobrou  dele  e  precisa  ser

concluído é responsabilidade prioritária de quem faz e está no ESR hoje.”

Parcialmente, mas não superficialmente, é possível concluir  que os resultados previstos e

planejados no que diz respeito a democratização (compreendida como a diversificação do perfil do

corpo discente) em função do aumento de vagas somadas a reserva de parte delas para cotas, foram

alcançados como indicam as  pesquisas aqui  referidas,  entre  outras,  e  para além de um tipo de

inclusão  na  educação  superior  provocam  efeitos  que  ainda  não  foram  bem  identificados  e

mensurados,  ao  menos,  como  indica  o  levantamento  bibliográfico  realizado  para  a  presente

monografia que tangem no sentido de analisar os efeitos de transformações de trajetórias pessoais e

familiares, algo no sentido de captar como o REUNI influenciou mudanças de perspectivas, por

exemplo,  como  muda  a  relação  de  um jovem com seu  futuro  de  estudos  quando  chega  uma

universidade na cidade dele ? Como reverbera em uma família a experiência de ter um primeiro

membro em uma universidade pública ? Já se tem, há algum tempo, pesquisas22 que indicam que

estudantes  cotistas possuem o mesmo desempenho acadêmico que estudantes  não cotistas,  mas

quais posições que estes estudantes cotistas ocupam após a conclusão de seus cursos ?

Um ponto muito interessante para refletir é se o REUNI já foi concluído ou não, ou quando

ele será concluído, é a fala da entrevistada Discente 1

22 A pesquisa aqui referida intitulada “Políticas de inclusão no ensino superior: avaliação do desempenho dos alunos 
baseado no Enade de 2012 a 2014“ foi realizada professor titular do Instituto de Computação da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Jacques Wainer, e pela professora associada da Rossier School of Education da University of 
Southern Califórnia, Tatiana Melguizo. Os resultados foram publicados na revista Educação e Pesquisa, Vol. 44, da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022017005001103&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt


“É possível refletir que na verdade o REUNI começou outro ciclo. Não que

tenha encerrado algum, ainda se tem obras para encerrar e o ingresso via

SiSU e com as cotas também, mas o que vejo é que já existe aqui mesmo

no  instituto  estudantes  que  chegaram  aqui  em  função  da  criação  do

REUNI,  que  já  fizeram o  mestrado  e  estão  no  doutorado  e  hoje  estão

professores aqui. Isso deve acontecer em outros lugares e é mais ou menos

o que ocorreu com o REUNI, jovens doutores conseguindo permanecer na

acadêmia. Para mim o REUNI só acaba se fecharem todos os cursos  e

campi que abriu.”

Esse pensamento é,  por  uma certa  maneira,  o  que ocorreu particularmente no ESR, um

campi que foi oxigenado com a chegada de mais de 100 professores, também diversos em suas

origens, trajetórias, áreas de estudos, que tiveram no REUNI a oportunidade de permanecerem na

acadêmia,  ou  seja,  por  outro  lado,  o  programa criou  vagas23 e  atraiu  doutores  que  talvez  não

tivessem amplas oportunidades de se tornarem professores de universidades federais anteriormente

ao programa.

A intenção  a  esse  ponto  da  leitura,  é  que  o  capítulo  III  possa,  somado  aos  capítulos

anteriores,  criar  um  quadro  lógico  onde  se  possa  identificar  os  principais  posicionamentos  e

movimentações dos atores e a articulação de seus argumentos em defesa ou crítica ao programa

REUNI, em qualquer esfera do debate, com o intuito de ser mais inteligível as conexões de tensões

e oportunidades desse complexo processo de implementação do REUNI.

23 Segundo dados do MEC, somando-se o Programa Expandir fase I e o REUNI, entre 2003 e 2009, forma criadas 
9.489 vagas para docentes, distribuídas entre 53 universidades federais.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações  finais  buscam sintetizar  os  capítulos  sobre  os  quais  a  monografia  foi

forjada, a fim de apresentar as conclusões que a pesquisa proporcionou, assim como, as questões

que surgiram e instigaram a continuidade dos estudos acerca de temática da educação superior

brasileira.

A fundação das universidades brasileiras como um projeto das elites a fim de realizar a

manutenção  de  suas  posições  de  privilégios  no  seio  de  um  estado  que  se  organizava  sob  os

paradigmas republicanos sustentados pela igualdade a partir  de mecanismos de justiça a fim de

garantir  direitos  perpetuou-se  ao  longo  das  décadas  do  século  XX  como  um  direito  não

universalizado,  no  sentido  de  não  alcançar  maiores  números  da  sociedade  e  assim  tornar-se

universalizado, mas se contornou como um serviço para atender elites, reforçando a ideia de um

direito pouco popular. 

As  relações  de  cooperação internacional  estabelecidas  nos  anos 1960 foram o principal

gatilho para a conversão desse segmento de educação de direito em serviço quando reformulou o

arcabouço  jurídico-legal  criando  dispositivos  que  regulamentavam  a  transferência  de  verbas  e

recursos públicos para instituições não-públicas que pudessem ofertar esse nível de educação e,

assim transferindo não só recursos para a iniciativa privada mas sim o poder de coordenação e de

direcionamento desse nível de educação dos interesses e necessidades públicas e coletivos paras os

interesses privados, corporativos e empresariais como condutor lógico desse segmento de educação.

As reformulações do ordenamento jurídico da educação brasileira dos anos 1990 e 2000,

intensificaram as relações público-privada ao incorporar as demandas dessa década aos objetivos da

educação superior para o século XXI novamente priorizando os interesses privados, corporativos e

empresariais ante a uma política pública inclusiva, que ações governamentais são deflagradas com o

intuito de promover a democratização da educação superior, entre elas podemos destacar o ProUni e

em especial o REUNI. Sobre o primeiro podemos afirmar que fortaleceu a lógica de transferência

da responsabilidade pública com a educação para a iniciativa privada,  ao passo que o segundo,

buscou ampliar as vagas públicas das universidades federais a partir dos recursos públicos, assim,

podemos compreender o primeiro como uma ação governamental contraditória que fortaleceu a

expansão privada a partir de verba pública, e o segundo, apesar de suas críticas e contradições,

como um programa que fortaleceu as universidades federais como nunca antes visto na história



desse  país,  sobretudo  quando  se  observa  os  números  acumulados  desde  sua  implementação

efetivamente em 2008.

Nesse sentido o REUNI contribuiu efetivamente com a mudança do perfil  discentes das

universidades federais quando foi incorporado ao seu funcionamento as reserva de vagas com as

cotas  para  estudantes  de  escolas  públicas  e  autodeclarado negros,  com a criação do SiSU que

possibilitou que estudantes pudessem concorrer  a universidades sem terem a necessidade de se

deslocarem até as mesmas com a criação, por assim dizer, de um vestibular nacional a partir da

prova  do  Enem;  Essas  ações,  obviamente  somadas  a  duplicação  da  oferta  de  vagas  nas

universidades  federais,  são  os  pontos  nevrálgicos  para  a  mudança  no  perfil  discente,  como  é

apontado hoje sendo muito mais diverso social e culturalmente no que diz respeito as origens e

trajetórias dos estudantes, que possuem majoritariamente como discurso que são os primeiros de

suas famílias a ingressarem em um curso superior e assim, muitos Brasil à fora, se intitulam filhos

do REUNI.

As percepções de cunho pessoal se posicionam entre as ambivalências e contradições que

marcam a história da educação superior brasileira, pois compreende o REUNI como um programa

inacabado, por um lado,  no sentido de que além de obras de campi a  serem concluídas ou do

fortalecimento  de  políticas  de  permanência  estudantil  ou  de  reformulação  das  carreiras  dos

profissionais da educação das universidades, e, por outro lado, um programa inconcluso, no sentido

de não tem fim pois implementou mudanças que dificilmente serão recuadas ou completamente

desfeitas, como a desvinculação da reserva de vagas nas universidades federais; Mas compreendo

inconcluso  também como uma provocação de  que os  resultados  de números  de  formandos em

diferentes  níveis  só  tendem a  aumentar.  Inconcluso  por  que  não  se  delimitou  quais  seriam os

impactos do programa e isso talvez não seja possível, mas prefiro colocar simbolicamente como

mais uma etapa do REUNI, como um dos entrevistados provocou, seja o retorno dos estudantes que

vivenciaram o REUNI às universidades agora como docentes.
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Anexos

Roteiro de entrevista das Discentes 1 e 3

Gostaria de ter como foco dessa entrevista aspectos que tratem o REUNI de maneira ampla, com

especial atenção a três pontos:

I) A Função Social da Universidade numa perspectiva de Política Pública estratégica e as  relações

Público-Privado, 

II) Refletir o Reuni como uma Política Pública “holística”,

III)  Pensar  o  Reuni  como  uma  política  que  remodela  a  Função  Social  da  Universidade  e

imbricações. 

Roteiro de entrevista da Discente 2

Gostaria de ter como foco dessa entrevista aspectos que você trata na sua dissertação, com especial

atenção a três pontos:

I) Perspectivas dos Docentes antes e depois do REUNI (Tensões quando o ESR entra no Reuni);

II) Como cada uma dessas gerações concebe a Universidade;

III) Conflitos geracionais entre docentes e como cada uma dessas gerações se relaciona com as

demais “categorias” da comunidade acadêmica.

Roteiro de entrevista das Docentes

Gostaria de ter como foco dessa entrevista aspectos que tratem o REUNI de maneira ampla, com

especial atenção a três pontos:

I) O REUNI na UFF, como foi o processo de adesão da Universidade de do Instituto? Relatem os

debates, os conflitos, as alianças, os aprendizados, os resultados, etc.

II) A Democratização da Universidade Pública proposta pelo REUNI, quais os principais impactos

na Universidade ? E no ESR ?

III) REUNI e aspectos técnicos. Como foi a questão no corpo Docente ? O Coeficiente 18/1 ?

Novas contratações ? Criação de novos Cursos e Reformulação dos Currículos ?



IV) Sobre o ESR, o ontem, o hoje e o amanhã ? E no mesmo sentido, para a UFF ? E para Campos e

Região, no mesmo sentido ?

V) Futuro do REUNI em face a propostas como Future-se ?

Roteiro de entrevista das Servidoras

Gostaria de ter como foco dessa entrevista aspectos que tratem o REUNI de maneira ampla, com

especial atenção a três pontos:

I)  REUNI  e  seu  paradigma  de  Democratização  da  Universidade  Pública.  Quais  os  aspectos  e

impactos sociais e políticos da implementação do REUNI na UFF e no ESR ?

II) REUNI e aspectos técnicos. Como foi a alocação de técnicos e outros servidores ? Processos de

terceirização de atividades ? Existe defasagem de Servidores ? Se sim, em que grau ?

III) Sobre o ESR, o ontem, o hoje e o amanhã ? E no mesmo sentido, para a UFF ? E para Campos e

Região, no mesmo sentido ?

IV) Futuro do REUNI em face a propostas como Future-se ?


