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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo debater a educação superior no Brasil, a 

realidade dos alunos e as políticas de assistência estudantil. Dentre os principais 

objetivos desta pesquisa está realizar um resgate histórico daquilo que já foi praticado 

no país e como se concebeu a educação desde a chegada dos colonizadores até os 

dias atuais. Buscou-se debater a respeito do trabalhador estudante, categoria própria 

do cenário da educação superior brasileira: desvelar suas limitações e possibilidades 

de avanço em um contexto tão hostil. Discutiu-se também sobre as transformações 

ocorridas nas intuições de educação superior, sobretudo as públicas, a partir do 

REUNI e a nova dinâmica instaurada no governo do Partido dos Trabalhadores em 

2002. Por fim é debatida a situação das políticas de assistência estudantil, na 

perspectiva de assegurar que o aluno possa não somente ingressar, mas permanecer 

e concluir, com qualidade, a graduação.  

 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Trabalhador Estudante. Assistência Estudantil.  
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ABSTRACT 

 

 

The main object of this study is discuss about the  higher education in Brazil,  the 

reality of students andstudent assistance policies. Among the main objectives of this 

research  one of them is to conduct a historical review of what has been practiced in 

the country and how it was conceived this education since the arrival of settlers until 

nowadays. It sought to discuss about the worker student, a category proper of the 

Brazilian scenery in higher education: unveil its limitations and possible advancements 

in a very hostile context. It also discussed about the transformations that have taken 

place in higher education institutions, especially the public ones,  from REUNI and the 

new dynamic established in the government of the Workers Party (PT) in 2002.  Finally, 

it is discussed the situation of student assistance policies in the perspective of ensuring 

that the student can not only enter, but stay and complete graduation with quality 

warrantee. 

 

 

Key words: highter education; worker student; student assistance
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APRESENTAÇÃO 

 

A escolha por um tema que discutisse os limites da formação superior em 

conflito com a necessidade do ingresso do aluno no mercado de trabalho, de forma 

alguma poderia se caracterizar como uma escolha neutra, sobretudo pela 

incredulidade na existência da neutralidade. Para tanto, parte-se do pensamento 

crítico, fazendo a opção de apoiar esta pesquisa na perspectiva do materialismo 

histórico dialético, entendendo que não é possível apreender, de fato, o presente sem 

ao menos considerar suas raízes históricas. 

Para o desenvolvimento e elaboração deste texto foram utilizados vários 

autores como fonte de pesquisa e fundamentação daquilo que se acredita ser 

experimentado, tendo ciência de que sempre há algo que se possa acrescentar: uma 

nova informação, um fato relevante, dado que a sociedade está em constante 

alteração, é dialética. 

A partir da ampliação do acesso à Universidade iniciada por volta do ano de 

2002 (dois mil e dois), com a chegada do Partido dos Trabalhadores à Presidência da 

República, surge uma maior necessidade de investigação da alteração do quadro dos 

estudantes de ensino superior no Brasil e seu novo perfil, na tentativa de compreender 

as efetivas mudanças e seu significado no ensino superior brasileiro a partir das 

transformações propostas naquele momento de transição.  

Para compreendermos mais claramente alguns termos explorados a seguir, 

cabe elucidar alguns conceitos afirmados por ROMANELLI (1991) baseados em 

FORACCHI (1977), definindo as três categorias principais trabalhadas neste texto: 1) 

estudante em tempo integral, 2) estudante-trabalhador e 3) trabalhador-estudante. 

 

O estudante em tempo integral é aquele que é totalmente mantido pela 
família, que usufrui melhor de sua condição de estudante, sem precisar 
absorver-se com os problemas de seu sustento, porém precisa prestar conta 
de seus estudos à família, o que gera limitação na sua autonomia 
(FORACCHI, 1977; ROMANELLI, 1995). O estudante-trabalhador é mantido 
pela família apenas parcialmente. Embora sua conduta seja ainda controlada 
por familiares, transfere parte de sua responsabilidade para eles com a 
contribuição no orçamento familiar. Além da parcialidade de manutenção da 
família, esse estudante tem parcialidade também na sua condição de 
estudante (FORACCHI, 1977; ROMANELLI, 1995). O trabalhador-estudante 
não depende financeiramente da família e colabora para sua manutenção. Ao 
contrário do estudante-trabalhador, ele é também responsável pelo 
orçamento doméstico e seu sustento é retirado de seu trabalho, assim como 
a continuidade de seus estudos depende de si próprio. Os estudos são vistos 
como algo que irá agregar na sua qualificação profissional, estabilidade 
financeira e realização pessoal (FORACCHI, 1977; ROMANELLI, 1995 apud 
MARANHÃO, 2015, pp. 37-38). 
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Na categoria mais ampla de estudante e suas diferentes inserções na 

Universidade, o maior interesse para este trabalho é, de acordo com as categorias 

explicitadas acima, a de trabalhador estudante, por entender que esta é a categoria 

que melhor se adequa ao que este texto pretende explorar e também por compreender 

que antes de ser aluno, esse indivíduo está inserido na realidade de proletariado, 

tendo como conhecimento prévio o fato de que a enorme maioria da população não é 

detentora de meios de produção ou grande capitalista e necessita vender sua força de 

trabalho para sobreviver e prover meios de sobrevivência a seus dependentes. 

Coloca-se ainda o termo “trabalhador” em primeiro plano porque esta é sua natureza 

raiz no sistema socioeconômico atual, ainda que em tese, isto possa se realizar ou 

caracterizar teoricamente como condição e não como natureza – pois prática e 

efetivamente há grandes delimitações nas relações entre a burguesia e o proletariado 

–. Neste sentido, nos esclarece Marx: 

 

A história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes. [...] A 
nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter 
simplificado as oposições de classes. A sociedade toda cinde-se, cada vez 
mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes que 
diretamente se enfrentam: burguesia e proletariado.  (MARX & ENGELS, 
Manifesto do Partido Comunista). 

 

 

A partir de dados apresentados por PEREIRA (2014) e o ingresso cada vez 

maior da chamada “Classe C1” na Universidade nos últimos anos, facilitado pelas 

recentes políticas de acesso ao ensino superior, surge a necessidade de compreender 

o perfil desse estudante a fim de buscar alternativas que possibilitem a permanência 

no meio acadêmico e até mesmo favorecer a conclusão do aluno no curso escolhido.  

A partir da dinâmica social moderna, verifica-se que o estudante 

predominantemente pertencente à Classe C, ou classe média brasileira, também é o 

mesmo indivíduo que precisa trabalhar para manter-se na Universidade e muitas 

vezes até manter sua família, pois em muitos casos esse indivíduo é também 

responsável pelo provimento de sua casa.   

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de 
seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos 

                                                           
1
 O termo “Classe C” se refere à classificação realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) às classes sociais de acordo com a renda.  A renda domiciliar da classe C está compreendida 
entre R$ 2.004,00 e R$ 8.640,00 com uma renda média de R$ 4.912,00 a preços de janeiro de 2014, data 
de publicação do documento elaborado e divulgado pelo Governo Federal, utilizado como referência.  
Fonte: Neri, M. Assuntos Estratégicos. Social e Renda. A Classe Média Brasileira. 2014. Disponível em: 
http://www.sae.gov.br/wp-content/uploads/ebook_ClasseMedia1.pdf. Acesso em: 08/03/2016. 

http://www.sae.gov.br/wp-content/uploads/ebook_ClasseMedia1.pdf
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recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 
assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica 
sua própria natureza (MARX, 2008, p. 211). 

 

 

Tomando por base o pensamento de IANNI (1986) sabemos que o trabalho é 

uma atividade humana, portanto, atividade material e espiritual. Trabalhar significa 

modificar, realizar algo, portanto, toda atividade exercida pelo homem é trabalho. 

Partindo dessa premissa, o estudante, na atividade de estudar, já desenvolve um 

trabalho, seja ele materialmente visível ou não. 

 

O estudante realiza trabalho árduo ao se apropriar dos conhecimentos 
socialmente produzidos durante séculos, milênios, ou seja, trabalho morto, 
em um curto espaço de tempo, para poder sair da produção da mais-valia 
absoluta para a produção da mais-valia relativa. Nos países desenvolvidos 
esse processo é realizado pelos investimentos sociais e nos países em 
desenvolvimento, como o Brasil, é realizado muitas vezes com os 
investimentos individuais como no caso do trabalhador estudante 
(MESQUITA, 2010, p. 82). 

 

 

Entende-se que o processo de aprendizagem no nível superior de ensino 

requer do estudante, que como salienta MESQUITA (2010), também é um trabalhador, 

um esforço ainda maior, pois além da extensa carga horária exigida para sua 

formação, há ainda processos simultâneos, como o estágio.  

 

O trabalhador que também estuda é duplamente um trabalhador e o seu 
trabalho de estudar está incluído na categoria de sobretrabalho

2
 

(POCHMANN, 2004), pois ultrapassa muitas vezes a jornada de 44 horas de 
trabalho semanal (MESQUITA, 2010, p. 82). 

 

 

Neste sentido, a proposta deste texto é que desvelemos as reais condições do 

trabalhador estudante no Brasil, assim como os motivos pelos quais o trabalhador 

estudante não pode, em muitíssimos casos, se dedicar integralmente à vida 

acadêmica, à formação profissional, e a todo o conhecimento e emancipação humana 

através da elevação intelectual que ela é capaz de proporcionar. É pertinente 

descobrirmos se o trabalhador estudante opta por se inserir no mercado de trabalho 

ou ele o faz para que possa se manter na Universidade, seja ela de caráter público ou 

privado. Será que é possível que o sujeito que tem a possibilidade de se dedicar 

                                                           
22

 O termo “sobretrabalho” é observado na leitura de Márcio Pochmann e é definido pelo autor como as 
situações relativas aos ocupados com jornada de trabalho de 44 horas semanais, aos aposentados e 
pensionistas que se mantêm ativos no mercado de trabalho, aos trabalhadores com mais de uma 
ocupação e ao trabalho de pessoas abaixo de 16 anos. 
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integralmente à vida acadêmica tenha o mesmo rendimento e aproveitamento do 

sujeito que precisa se inserir precocemente no mercado de trabalho? Estas são 

questões primeiras para compreendermos a realidade da evasão do ensino superior e 

nos questionarmos se o modelo de assistência estudantil que conhecemos é capaz de 

atender, de fato, as necessidades dos estudantes do ensino superior brasileiro. 

 

O estudante do período noturno é considerado, em potencial, um trabalhador. 
Assim, infere-se que ele, ao chegar à sala de aula vai submeter-se a mais 
uma jornada de trabalho. A adequação deste ensino se concretiza, 
principalmente no ensino fundamental e médio, com uma matriz curricular 
com menos horas, menos atividades, maior flexibilização no processo 
avaliativo, numa suposta compreensão das “limitações” deste estudante 
(MESQUITA, 2010, p. 77). 

 

 

Falando um pouco a respeito do mercado de trabalho no Brasil, que tem 

influência direta sobre o tema discutido neste trabalho, nota-se que a partir da década 

de 1990 até a atualidade, moldam-se oscilações e adaptações no ensino, sobretudo 

superior e técnico, que são aqueles que, de fato, formam mão de obra especializada 

para atender as demandas do mercado, se adequando e seguindo a canção tocada 

pelo mercado de trabalho e tendo como maestro o Capital. Partindo deste 

pensamento, podemos nos perguntar e questionar a respeito da grande quantidade de 

trabalhadores não ativos ou desempregados. Questão complexa, mas que em poucas 

linhas pode-se definir como uma camada da classe trabalhadora necessária para a 

manutenção dos salários em níveis aceitáveis para os empregadores e até mesmo 

para a coação do trabalhador ativo para que se adeque aos moldes e padrões de 

trabalho impostos pelo seu empregador. 

Importante destacar que o nível de desemprego interfere na evasão de muitos 

estudantes de formação superior, exatamente pela incapacidade de pagar todos os 

custos oriundos da formação acadêmica, seja ela pública ou privada. A despeito disso 

cresce a procura por cursos técnicos na intenção da formação rápida e recolocação 

breve no mercado de trabalho. 

 

A maneira pela qual os indivíduos manifestam sua vida é sua maneira de ser. 
Sua maneira de ser conjuga-se à sua produção, tanto àquilo que é produzido, 
como ao modo pelo qual produzem. O que os indivíduos são, portanto, 
depende das condições materiais de sua produção (MARX, 2008, p. 154). 

 

 

Abaixo, tabela demonstrativa dos níveis de desemprego dos anos 

subsequentes a 2002, com o ingresso do Partido dos Trabalhadores na presidência. 
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Gráfico 1 – Nível de desemprego 

Fonte: Trading Economics, Junho de 2016. 

 

Para que possamos ter clareza do que se trata este trabalho é de essencial 

importância que tenhamos ciência de que historicamente a educação formal brasileira 

e o ensino institucionalizado têm se mostrado alinhado aos interesses do Capital e a 

manutenção de um sistema de nivelamento social, contribuindo para o 

aprofundamento das desigualdades ao invés da busca pela sua superação, e sobre 

isso podemos citar que: 

 

Todas as medidas ali previstas – exame nacional de cursos. Mestrados, 
profissionalizantes, substituições dos currículos mínimos por diretrizes 
curriculares, cursos sequenciais, ensino a distancia em todos os níveis – 
seguem diretivas dos organismos internacionais, no sentido da privatização 
das politicas sociais, de favorecimento da expansão dos serviços privados, de 
diversificação e massificação do ensino e da reconfiguração das profissões 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2007, p. 07). 

 

 

A educação e formação profissional nas diferentes áreas de atuação, não são 

direcionadas ao desenvolvimento livre das potencialidades dos indivíduos ou sua 

realização enquanto contribuinte para o bem-estar comum e até o seu próprio bem-

estar. Contrariamente, a formação profissional vai ao encontro do desenvolvimento do 

mercado priorizando nada além de seus interesses. Pensemos então no exemplo da 
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cidade de Macaé e nas cidades compreendidas pela bacia de Campos. Quando as 

empresas petroleiras começaram a se estabelecer na região encontraram grande 

escassez de mão de obra especializada e de fato capacitada para ocupar os cargos 

que exigem um pouco mais de domínio das técnicas e conhecimento que a área de 

atuação requer. Pois bem, não muito depois começaram a surgir vários cursos 

direcionados a esta área na região, e de muitas instituições públicas. Não é mera 

coincidência, mas sim a intervenção do Estado no sentido de fomentar o 

desenvolvimento do Capital, direta – como na criação de cursos e meios de 

capacitação para o trabalhador atuar na área deficitária – ou indireta – na facilitação e 

redução de impostos e até mesmo outros meios de suportar o ensino privado, que, 

aliás, esteve sempre muito bem cuidado por nossos governantes desde a ditadura 

militar no Brasil –, e a respeito disto: 

 

Considerando o número de alunos matriculados na Educação Técnica nestes 
municípios, é possível perceber, de acordo com o gráfico 02, que segue 
abaixo, que o número de alunos matriculados neste nível de ensino, no 
período de 2005 a 2011, é bastante incipiente, tendo em vista o número de 
alunos matriculados no Ensino Médio, neste mesmo período. Neste período 
compreendido, percebe-se um acentuado aumento no número de matrículas 
tanto no município de Macaé (114,2%), quanto de Campos dos Goytacazes 
(211,7%) e uma redução também acentuada no município de Quissamã, 
chegando à extinção em 2007, da oferta de matrículas (SILVA & NOGUEIRA, 

2012, p. 9). 
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3Gráfico 2 – Ensino Técnico em Macaé, Quissamã e Campos dos Goytacazes. 

 

4Gráfico 3 – Ensino Técnico em Macaé. 

                                                           
3
 Nº de alunos matriculados na Educação Técnica no período de 2005 a 2011, nos municípios de Macaé, 

Quissamã e Campos dos Goytacazes. 
4
- Nº de alunos matriculados na Educação Técnica no período de 2005 a 2011, nas redes estadual, 

municipal e privada, no município de Macaé. 
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5Gráfico 4 – Ensino Técnico em Campos dos Goytacazes. 

 

 

Tendo o Brasil uma população majoritariamente incapaz economicamente de 

manterem a si mesmos e/ou seus filhos na Universidade, ainda que públicas, foi 

necessário implantação de mecanismos de manutenção dos estudantes no processo 

de formação - os programas de assistência estudantil, ou populares ‘bolsas’, que vem 

sofrendo cada vez mais com o estreitamento e diminuição de investimentos em 

questões relacionadas ao desenvolvimento social e esforços de redução da 

desigualdade social. Para tanto é importante conhecer o perfil do aluno de ensino 

superior brasileiro, e de acordo com MENDES (1986): 

 

[...] o aluno típico, quase sempre como um trabalhador; o aluno que trabalha 
durante o dia e que, portanto, normalmente, chega cansado à escola. É 
geralmente, de idade média superior à idade média de seu colega de cursos 
diurnos, e também, supostamente, mais maduro. [...] o curso noturno é 
procurado como fator de melhoria das condições de trabalho, de emprego, de 
remuneração e de ascensão social. [...] ele prevalece entre os 
estabelecimentos da rede particular [...] as universidades comparecem 
invariavelmente com números mais modestos; a área de Humanidades 
presta-se, notoriamente, mais que a de Ciências para cursos noturnos, e a 
concentração geográfica destes torna-se mais nítida na região Sudeste 
(MENDES, 1986, p. 620). 

                                                           
5
 – Nº de alunos matriculados na Educação Técnica no período de 2005 a 2011, nas redes estadual, 

municipal e privada, no município de Campos dos Goytacazes. 
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Com o corte orçamentário gradual nos últimos anos, muitos alunos se viram 

impossibilitados de continuar a formação, sobretudo alunos de período integral que 

são impedidos de trabalhar, assim como a maioria dos alunos de período noturno, 

dada a carga horária. Mesmo após doze anos passados da afirmação de MENDES 

(1986), afirma também ALMEIDA (1998) que: 

 

Mais do que nunca, os alunos do período noturno têm de conciliar trabalho e 
escola, conciliação que traz um desgaste cotidiano – poucas horas de sono, 
dificuldades com transporte, falta de tempo para comer, pouco tempo com a 
família, privação ou postergação de alguns bens de consumo [...] (ALMEIDA, 
1998, p. 24). 

 

 

Neste sentido podemos então começar a discussão de fatores relevantes na 

formação profissional dos jovens brasileiros atrelado a condições objetivas de 

realização e relação com as classes a que pertencem. Quanto ao perfil do aluno do 

ensino superior de período noturno, MARANHÃO (2015) nos relata que:  

 

[...] a partir de dados do ENADE, Dilvo Ristoff (2013), ao traçar um perfil 
socioeconômico do estudante brasileiro de graduação, mostra que, entre 
2007 e 2009, havia 56% de estudantes trabalhando e estudando. De acordo 
com a pesquisa de Ristoff (2013) esses estudantes se assemelham às 
categorias analisadas por Foracchi (1977) e Romanelli (1995), pois entre eles 
há os que recebem ajuda da família para se sustentarem (27%), os que se 
sustentam com seu próprio trabalho (10%), os que se sustentam e 
contribuem com o sustento da família (13,5%) e os que são os principais 
responsáveis pelo sustento da família (5,5%). A pesquisa realizada em 2010 
pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(FONAPRACE) apresenta dados específicos dos estudantes das 
universidades federais de todo o país e mostra que 37,6% deles trabalham, 
sendo que “na distribuição por turnos, enquanto estudantes das classes C, D 
e E predominam no noturno (52,5%), no matutino prevalecem estudantes das 
classes A e B (57,9%), o que também ocorre no turno integral (65,3%)” 
(FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
E ESTUDANTIS, 2011). Esses dados indicam que, diferentemente das 
demais instituições – estaduais, municipais e privadas –, as universidades 
federais ainda concentram o maior número de estudantes em tempo integral, 
que podem usufruir melhor de sua condição de estudante. Vargas e Paula 
(2013, p. 479) endossam essa análise e criticam o sistema de educação 
superior federal brasileiro ao afirmarem que ele “[...] está estruturado para 
contemplar o estudante em tempo integral e não aquele que compõe o seu 
maior contingente: o estudante-trabalhador e o trabalhador-estudante” 
(MARANHÃO, 2015, pp. 41-42). 

 

 

Na verdade será bem difícil equalizar esta situação de desigualdade de acesso 

e condições de permanência no ensino superior enquanto não alcançarmos um ensino 
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de base de qualidade, que permita um ingresso igualitário e justo ao ensino superior, 

visto que entendemos no perfil acima citado que quem estuda no período noturno são 

– majoritariamente – as camadas mais pobres da sociedade e que muitas vezes não 

conseguem concluir o curso devido ao peso que o mesmo se torna no orçamento 

familiar e em muitos casos a impossibilidade de conciliar as exigências de um ensino 

de qualidade junto às demandas e as pesadas obrigações do trabalho.  

 

CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NO PÓS-

REDEMOCRATIZAÇÃO E A INSERÇÃO DO/A ALUNO/A TRABALHADOR/A. 

 

1.1 – DO DESCOBRIMENTO À REPÚBLICA VELHA  

 

Para que seja possível a compreensão do cenário atual da educação, se faz 

necessário um resgate histórico a respeito das condições, intenções e perspectivas da 

educação de nível superior no Brasil ao longo dos anos e para tanto é, antes de tudo, 

importante destacar que a educação no Brasil foi objeto de ação, inicialmente dos 

Jesuítas, ou seja, os Jesuítas foram os responsáveis pela implantação das primeiras 

escolas brasileiras impulsionados pela contrarreforma católica, que tinha por objetivo 

que os leigos, ou não pertencentes ao clero, tivessem acesso direto às escrituras 

bíblicas e ensinamentos cristãos. Daí a necessidade de alfabetizar os nativos da 

recém-descoberta, pelos europeus, terra americana. Especialmente no caso do Brasil 

a missão jesuíta, além de catequizar os nativos, precisava que estes fossem 

minimamente adequados aos costumes europeus para que se enquadrassem na 

demanda por mão de obra: “a atividade missionaria facilitava sobremaneira a 

dominação metropolitana e, nessas circunstancias, a educação assumia papel de 

agente colonizador” (Aranha, 2006, p. 139). 

A educação brasileira em seus primeiros passos era altamente hierarquizada e 

adepta da mais rígida disciplina e de intenso teor punitivo. Disciplina e punição 

mesmas pregadas pelos cristãos no serviço a Deus, conforme Carli (2010), tendo por 

principal função adestrar os nativos para o pesado trabalho que se estava por iniciar 

na nova terra. O novo não era bem aceito e sempre passível de desconfiança e 

julgamento pelas autoridades clérigas, sempre bastante conservadoras e interessadas 

na manutenção do estado, até então favorável à Igreja. Impressionante é perceber que 

o modo de atuar, de educar e supostamente instruir das primeiras instituições de 
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ensino no Brasil são incrivelmente semelhantes à grande parte das escolas brasileiras 

de até bem pouco tempo atrás – e atrevo-me a dizer que algumas ainda hoje, 

pautadas na disciplina advinda de uma engessada hierarquia, punições talvez não tão 

grotescas mas não menos cruéis e a opção por uma educação que não ensina a 

questionar, mas apenas obedecer.  

Outro ponto significativo, segundo Carli (2010), e que revela muito a respeito 

do cenário educacional brasileiro vivido há séculos é que o grau de instrução e 

ensinamento dos nativos era mantido nos mais baixos níveis e era muito importante 

que assim fosse afinal, a educação em sua gênese é libertadora e livre era tudo aquilo 

que um nativo não poderia ser a partir da chegada da Europa em nossas terras. 

A partir de determinado momento foi entendida a necessidade da criação de 

instituições de ensino mais avançado, os níveis secundário e superior, direcionados a 

formação de intelectuais ligados aos latifundiários, filhos dos senhores de engenho. 

Nível de ensino esse que os mulatos eram proibidos de acessar até então.  

 

 

Assim, a educação no Brasil caminhou por veredas tortuosas desde o início, 
reservada a uma elite dominante e totalmente exploradora, sempre esteve 
voltada a estratificação e dominação social. Esteve arraigada por diversos 
séculos em nossa sociedade a concepção de dominação cultural de uma 
parte minúscula da mesma, configurando-se na ideia básica de que o ensino 
era apenas para alguns, e por isso os demais não precisariam aprender. As 
oligarquias do período colonial e monárquico estavam profundamente 
fundamentadas na dominação via controle do saber (STIGAR & SCHUCK, 
2015, p. 2).  

 

 

Com uma grande reviravolta em 1759 a partir da expulsão dos Jesuítas de 

Portugal e suas colônias por uma ordem dada pelo Marquês de Pombal, influenciado 

pelo Iluminismo, a educação passou a ter como objetivo a busca da modernização da 

sociedade portuguesa, influenciando assim também a educação no Brasil. Segundo 

GHIRALDELLI JÚNIOR (2008), este foi o momento em que “nasceu naquele país 

[Portugal] o que, de certo modo, pode-se chamar de ensino público; ou seja, um 

ensino mantido pelo Estado e voltado para a cidadania” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 

2008, p. 27).  Mas este avanço no campo da educação não favoreceu o Brasil, ou 

seja, a colônia não seguiu os passos de Portugal e não tomou para si a 

responsabilidade de gerenciar a educação enquanto Estado e então implementaram 

as chamadas aulas-régias que era nada além de professores autônomos que 

organizavam uma rotina de trabalho e posteriormente reivindicavam ao governo seu 

pagamento (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2008, p. 27). Importante destacar que o ensino 
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régio seguia normas estabelecidas pelo governo e eram submetidos a exames de 

capacidade para desempenhar tal função (VEIGA, 2007, p. 135). 

 

Já no século XVIII – o “Século das Luzes” - há o princípio do desenvolvimento 
da educação universal, gratuita e obrigatória, em seu nível primário, sendo 
subordinada aos fins do Estado (LUZURIAGA, 1979 apud (DAHMER 
PEREIRA, 2007)). No final daquele século, com a eclosão da Revolução 
Francesa (1789), a educação passa de estatal a nacional: isto é, da 
educação do súdito subordinado ao interesse do Estado, a educação passa a 
ser um direito essencial do cidadão. A redação da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão (FRANÇA, 1793), afirma, em seu quinto artigo, que 
“[...] todos os cidadãos são igualmente admissíveis aos empregos públicos. 
Os povos livres não conhecem outros motivos nas suas eleições a não ser as 
virtudes e os talentos”. Esta proposição dá um enorme valor, portanto, à 
educação, afirmada como uma possibilidade de ascensão social em 
decorrência do talento individual, constituindo-se como uma necessidade de 
todos e uma responsabilidade da sociedade: “XXII - A instrução é a 
necessidade de todos. A sociedade deve favorecer com todo o seu poder o 
progresso da inteligência pública e colocar a instrução ao alcance de todos os 
cidadãos” (DAHMER PEREIRA, 2007, p. 48). 

 

 

Outro marco para a educação brasileira foi a chegada da Família Real 

portuguesa em 1808 no Brasil, pois a partir deste momento a corte e o Estado 

necessitavam de profissionais mais qualificados que pudessem garantir o conforto e 

bem estar da elite, assim como fazer se movimentar a cidade e a própria sociedade. 

Foram criados vários novos estabelecimentos de ensino, assim como Teatros, 

Museus, Bibliotecas e locais de estímulo ao conhecimento e cultura no geral, porém 

sempre direcionados à elite e à recém-chegada corte. Mesmo após a declaração da 

Independência em 1822 o quadro da educação brasileira não mostrou avanço 

considerável no que diz respeito à igualdade de acesso. 

 

Se houve um fenômeno que perpassou todo o período colonial até o fim do 
Segundo Reinado, foi o descaso com a educação básica. Bem ou mal tentou-
se projetar um padrão de ensino superior no Brasil com a chegada da Corte 
imperial em 1808, questão que permaneceu nos planos das classes 
dominantes durante os reinados. Quanto à educação básica, pouco foi feito. 
As crianças que não nasciam em berço oligárquico, que não eram as 
herdeiras das aristocracias cafeeiras, não estavam no raio de visão do 
Estado no tocante à educação. Esta não se destinava às classes subalternas, 
senão às camadas da população às quais cabia a gerência do Estado 
(CARLI, 2010, pp. 26 - 27). 
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Nesse sentido, podemos compreender que neste período o Estado buscava 

utilizar a educação como ferramenta de perpetuação e manutenção do sistema social 

favorável à Corte e à aristocracia, sobretudo através do desenvolvimento do ensino 

superior no Brasil, desprestigiando o ensino básico, pois de acordo com historiadores, 

em 1867 o índice de crianças com idade escolar matriculadas no ensino primário era 

de absurdos 10% (PILETTI & PILETTI, 2006, p. 152). 

Carli (2010) pontua ainda que um grande ponto de avanço da educação 

brasileira foi a desvinculação do Estado – e consequentemente da educação – da 

Igreja, tornando-o laico em 1890, pressupondo-se o fim da educação religiosa. Nas 

escolas, porém, havia distinção entre disciplinas de caráter feminino e masculino, 

sobretudo em trabalhos manuais e artesanais. Neste ponto, caminhando para o 

crescimento das indústrias no Brasil, e com uma população cada vez mais urbana, 

começam a surgir os primeiros modelos de ensino técnico e profissionalizante, no 

intuito de atender a demanda da indústria em desenvolvimento. Surge o embrião de 

um tipo de ensino ainda hoje muito prestigiado: o ensino voltado à técnica, à produção 

e reprodução de um meio de vida pautada em coisas. Concomitante à emergência da 

burguesia industrial, surgem movimentos da classe trabalhadora na intenção de 

organizarem-se, tendo inclusive a fundação do Partido Comunista em 1922. 

É importante salientar que, ao contrário do que muitos veículos tentam difundir, 

a população brasileira não assistiu apática ao aprofundamento do capitalismo 

industrial no Brasil, prova disto são os inúmeros movimentos de resistência registrados 

nesta e em outras épocas de maior pressão na busca de enquadramento da classe 

trabalhadora às necessidades da burguesia e do capital. 

A partir da leitura acima, percebemos que este foi um período de preparação 

para posterior avanço para a educação brasileira a partir da mobilização popular 

exercendo forte pressão por meio dos movimentos sociais e também a necessidade 

de adequação aos novos moldes do capital. Nesse sentido, entendemos que o 

desenvolvimento do sistema educacional no Brasil se realizou por uma via de mão 

dupla, sendo utilizada também pelo Estado na perspectiva de educar a população aos 

seus interesses e ideais quase sempre distintos dos ideais pretendidos pelos 

movimentos sociais, mas sempre acompanhando o desenrolar contextual histórico. 

 

 

1.2 – DA REVOLUÇÃO BURGUESA AO NOVO PERÍODO DEMOCRÁTICO. 
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A partir da década de 1930, sob o Governo Provisório de Getúlio Vargas e a 

Constituinte de 1933 que deu suporte para sua eleição democrática após o fim do 

Governo provisório em 1934, foram promovidas reformas na tentativa de instaurar um 

novo momento no ensino brasileiro, incentivadas, sobretudo por Francisco Campos, 

Ministro da Educação, e tiveram como alvo o ensino secundário e superior, contudo 

essas transformações propostas por Campos, em nenhum momento visavam alterar 

estruturalmente o modo de gestão da educação. Permanecia a perspectiva do ensino 

elitista e voltando especiais atenções à manutenção do poder nas mãos de quem este 

já estava.  

Nesta mesma época, onde Vargas presidia o país constitucionalmente, 

podemos destacar movimentos de grande expressividade que buscaram pressionar o 

estado na intenção de instaurar uma nova modalidade de educar, dentre os quais 

podemos destacar o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que queriam superar 

os “limites dos interesses de classes”. Tentaram incluir suas ideias na Constituição de 

1934, mas não obtiveram muito sucesso, embora suas ideias tenham conseguindo 

considerável alcance. Em 1937 Vargas instaurou o Estado Novo, ditatorial até 1945, 

suspendendo a constituição de 1934 e tratando de perseguir o Partido Comunista, 

assim como qualquer organização de caráter oposicionista da classe trabalhadora, 

cuidando também da ampliação do poder de repressão do Estado, conforme nos 

esclarece Carli (2010). 

Dado o contexto, o papel do Estado em relação à educação foi drasticamente 

alterado, como nos explica o artigo 130 da Constituição de 1937: 

 

O ensino primário é obrigatório. A gratuidade, porém, não exclui o dever de 
solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião 
da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não 
puderem alegar, escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal 
para a caixa escolar (BRASIL, Constituição da Republica Federativa do 
Brasil, 1937 apud Ghiraldelli Júnior, 2008, p. 78). 

 

 

O estado passou e se eximir da responsabilidade do provimento da educação 

do ensino primário, como já havia feito antes, porém agora de forma legal e declarada, 

transferindo-a para a caridade dos “menos necessitados”. Ou seja, era obrigatório que 

a criança cursasse o ensino primário, mas se a família não tivesse condições 

financeiras de manter a criança na escola, esta deveria recorrer à caridade dos menos 

‘necessitados’. Em outras palavras: o Estado provia a educação básica, mas não os 
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meios concretos para acessá-la. Vale lembrar ainda que na década de 1930 retorna a 

educação religiosa no Brasil, porém em caráter facultativo.  

Neste período também foram criados o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 

– que nada mais é do que a própria indústria e comércio produzindo e qualificando de 

acordo com as suas necessidades, a sua força de trabalho e mão de obra – a partir de 

um decreto para o ensino técnico profissionalizante, direcionado, sobretudo, às 

classes subalternas. O Brasil estava vivendo um período de guerra – Segunda Guerra 

Mundial – e um momento muito importante da industrialização do país. 

A ditadura do Estado Novo se encerra em 1945 seguindo alguns poucos anos 

de democracia que logo é interrompida por outra ditadura com o golpe de 1964. Nesse 

momento se inicia um debate entre os defensores do ensino público e os defensores 

do ensino através de instituições privadas. Entre os anos de 1945 e 1964 surgiram no 

Brasil importantes movimentos que conversavam e lutavam pela educação popular. 

Piletti & Piletti destacam alguns:  

 

 Campanha Nacional de Educação de Adultos – um programa de 
alfabetização adulta promovida pelo Ministerio da Educação; 

 Movimento da Educação de Base – visava a educação da população 
nordestina e era uma parceria entre a Igreja Católica (em especial as 
dioceses de Natal e Aracajú) e o Estado; 

 Programa Nacional de Alfabetização – iniciado poucos meses antes do 
golpe de 1964, buscava erradicar o analfabetismo de modo geral, 
baseado no método do pedagogo Paulo Freire (PILETTI & PILETTI, 
2006). 

 

 

Podemos citar ainda um quarto movimento popular elencado por Aranha: 

 

 Centros Populares de Cultura – voltado para as artes e cultura e 
implementado pela UNE (União Nacional dos Estudantes) em 1961. Além 
destes movimentos, programas e campanhas citados, há outros muitos, 
de menor expressividade, porém de não menor importância, pois foram 
veículos de luta e resistência. Uma alternativa à desimportância dada pelo 
Estado à educação das classes subalternas (ARANHA, 2006). 

 

 

Outro movimento que merece neste texto importante destaque, conforme Carli: 
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 As Ligas Camponesas, fundadas a partir da sua principal agremiação, a 
Sociedade Agrícola e Pecuária e Plantadores de Pernambuco (SAPPP), 
criada em 1955. Uma das funções assumidas pela liga era a de prestar 
assistência médica, jurídica e educativa aos camponeses. A educação 
estava atrelada a seu principal objetivo: a luta pela reforma agraria; a 
proposta era conscientizar os trabalhadores do campo de seus interesses 
na luta contra o latifúndio. As Ligas Camponesas foram atuantes de 1955 
a 1964 (CARLI, 2010, pp. 73 - 74). 

 

 

A partir do momento que tomamos conhecimento da atuação de movimentos 

como os que citados acima, entendemos a importância da organização popular, 

sobretudo em tempos de grandes crises e pressões, pois a exemplo das Ligas 

Camponesas, vemos que o trabalho que esta realizou evidentemente nenhum outro 

poder de organização não popular o faria. 

A partir da década de 1930 houve um crescimento exponencial das instituições 

de ensino privadas no Brasil, superando o crescimento de escolas primarias e de 

ensino superior de educação pública.  

 

 

O autor (HOBSBAWN, 1995) observa ainda a importância do papel que o 
acesso à educação superior significou no período pós-guerra: esta significava 
a chance de uma renda melhor e do alcance de um status social superior ao 
alcançado por seus pais. O período “glorioso” do capitalismo – localizado 
principalmente nos países capitalistas centrais – possibilitou ainda a uma 
gama de modestas famílias pagarem o estudo de seus filhos em tempo 
integral. A década de 1970 viu o número de IES dobrar em âmbito mundial, 
enquanto as instituições não estavam física, organizacional e 
intelectualmente preparadas para a recepção dessa massa de estudantes. 
Portanto, a insatisfação desses jovens – para quem o ensino superior não 
mais se constituía enquanto privilégio – refletiu as mudanças de uma 
sociedade já em profunda transformação e o final dos anos 1960 – com o 
emblemático Maio de 1968 – reflete as insatisfações geradas ao longo 
daquela década (DAHMER PEREIRA, 2007, pp. 63-64). 

 

 

Tamanho foi o crescimento e a abertura para o desenvolvimento desta 

modalidade de ensino que empresários do setor, “capitalistas da educação” – 

utilizando termos de Carli – começaram a pressionar o Estado para que este se 

ausentasse de toda responsabilidade educacional para que o ensino privado não 

sofresse com nenhum tipo de concorrência. Pode parecer absurdo, mas se pensarmos 

que os investimentos em educação têm sido cada vez menores e a educação tem se 

tornado (ou sempre foi, baseado um tudo que temos tido como referencial histórico até 

aqui) uma área preterida de atuação do Estado, podemos dizer que se tornou, desde 

então, uma tendência. 
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Com a grande efervescência dos movimentos sociais de 1945 a 1964 e a 

necessidade de adequação do Brasil aos interesses do grande capital, aconteceu o 

golpe de 1964, na tentativa de frear esses movimentos, tidos como perigosos para a 

ascendente burguesia brasileira. De certo que a educação sofreu as consequências 

deste golpe. Baseado na extrema repressão, em nove de Novembro de 1964 foi 

decretado a lei Suplicy de Lacerda, pondo fim às associações estudantis, sobretudo a 

UNE, que continuou a atuar clandestinamente. Em Dezembro de 1968 foi decretado o 

Ato Institucional 5 – AI5, que acirrou ainda mais a repressão com os professores e 

alunos, que foram impedidos de se reunir politicamente e uma série de ações tidas 

como perigosas ou subversivas. 

 

A educação era, destarte, um instrumento considerado primordial para a 
realização da passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, 
sem obviamente o questionamento da ordem burguesa. À educação nos 
países periféricos foi reservado um papel fundamental de propagação 
ideológica anticomunista, de amortecedora de tensões, além da formação de 
uma força de trabalho simples e eminentemente barata ao capital, 
principalmente ao estrangeiro (DAHMER PEREIRA, 2007, p. 65). 

 

 

Em 1967 havia sido promulgada uma nova Constituição Federal aprovada sem 

nenhuma participação ou discussão popular. Nesta nova Constituição apenas três 

pontos importantes de mudança merecem aqui destaque: 

 

1. Extensão da gratuidade do ensino oficial para o nível secundário; 
2. Gratuidade do ensino superior não só para os desprovidos de renda, mas 

também para os que apresentassem “excepcional merecimento”; 
3. Instituição da remuneração dos professores de religião por parte do 

Estado (HORTA, 2001, p. 217). 

 

 

Um acontecimento que precisa ser destacado são os acordos firmados entre o 

governo brasileiro e uma agencia internacional sobre assuntos relacionados à 

educação. 12 acordos no total onde o principal objetivo era fazer com que o Brasil 

conseguisse atender a uma demanda educacional e de capacitação que desse conta 

das transformações e desenvolvimento do capital no país, sobretudo a partir da 

década de 1950. Estes acordos eram tão somente uma adequação ao capital, que 

ARANHA (2006) afirma que a partir destes acordos, “desenvolveu-se uma reforma 

autoritária, vertical, domesticadora, que visava a atrelar o sistema educacional ao 
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modelo econômico-dependente imposto pela política norte americana para a América 

Latina” (ARANHA, 2006, p. 316).  

Destes acordos nasceu a reforma universitária de 1968 que tinha um único e 

especifico objetivo: adotar o modelo empresarial de produtividade para as 

universidades. Foram criados novos modelos de administração, o sistema de 

matriculas por turmas foi substituído por um novo sistema de matriculas por 

disciplinas, que, aliás, foi muito conveniente para um regime ditatorial altamente 

combatente às organizações estudantis, pois se quebra vínculos de longos prazos, 

fragmentando as relações e identificação de necessidades e lutas. Reduz-se o tempo 

de convivência, tornando quase obsoleto o reconhecimento enquanto classe. 

A questão maior, porém, a respeito da reforma universitária de 1968, foi a 

quantidade de vagas abertas em instituições privadas de ensino superior em 

detrimento do número de vagas disponíveis em universidades públicas. Ao invés de 

investir no ensino superior público, abriu-se possibilidades de ingresso nas instituições 

privadas – o que também parece se tornou uma tendência – e deste ponto em diante 

nunca mais tivemos um número de vagas no ensino público maior do que no ensino 

privado. 

 
De uma forma geral, podemos afirmar que os sistemas educacionais 
públicos, essencialmente nos países capitalistas centrais, foram 
ampliados de forma significativa no pós-guerra até o final da década de 
1960 e início dos anos 1970 e corresponderam às necessidades de 
valorização do capital, através da reprodução de uma força de trabalho 
qualificada para um novo tipo de processo de trabalho, o que requeria um 
novo tipo de intelectual. Por outro lado, foram resultado também das lutas 
históricas da classe trabalhadora pelo acesso ao conhecimento e pela 
possibilidade aberta de maior controle do processo produtivo (DAHMER 
PEREIRA, 2007, p. 67). 

 

 

1.3 – A EDUCAÇÃO NO PERÍODO PÓS - REDEMOCRATIZAÇÃO. 

 

 

A partir de 1985 temos o período de redemocratização do Brasil quando 

Tancredo Neves foi eleito, mas faleceu antes de assumir o mandato, abrindo espaço 

para que José Sarney, seu vice, assumisse a posição de presidente. Como muito bem 

nos diz CARLI (2010), “a democracia legal volta gradualmente à política brasileira sem 

rupturas drásticas; as classes dirigentes processaram a abertura política com cuidado 

para que não redundasse em radicais transformações societárias” (CARLI, 2010, p. 

105). 

Entendemos que o período de ditadura militar no Brasil foi de essencial 

importância no sentido de despertar as massas para sua organização enquanto força 
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de poder, alcançando notáveis resultados concretos, como a constituição de 1988, 

porém não foi capaz de alterar a estrutura social em seus pilares. Esta transição do 

período ditatorial ao período de redemocratização não foi, assim como muitos outros 

momentos históricos, linear ou reduzido a conceitos simples, mas foi realizado em 

meio ao clamor popular, conflito de classes, ideológicos e de interesses. Quanto a isto 

podemos citar o movimento das Diretas Já, que extrapolou a condição de classe e 

muitos nomes conhecidos da burguesia brasileira se uniram ao movimento. 

 

À exceção do PT (Partido dos Trabalhadores) de base predominantemente 
operária, construído, principalmente, a partir das lutas do Grande ABC 
paulista no final dos anos 1970 (apud Sader, 1988), e do PCB/PCdoB, os 
outros partidos referidos por Rodrigues (PMDB, PDT e PTB) são de origem 
burguesa e, [...], dirigiram a campanha Diretas Já (NERY, 2010, p. 115). 

 

 

Com todo o exposto não negamos o protagonismo dos movimentos sociais na 

década de 1980 e nos anos conseguintes, que culminaram na Constituição de 1988 e 

que trouxeram alguns avanços para a educação no país, além de diversas outras 

conquistas sociais a favor das classes subalternas. A respeito da educação devemos 

citar o art. 206 da Carta Magna (apud Carli, 2010) onde se estabelecem os princípios 

norteadores da educação: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V. Valorização dos profissionais de ensino [...]; 

VI. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII. Garantia do padrão de qualidade. 

Sobretudo em relação à constituição de 1967 este momento foi de real avanço 

na normatização do fazer educacional, ainda que esta normatização não fosse capaz 

de garantir concretamente a universalização da educação de qualidade, idealizada 

principalmente pelos profissionais da área, podemos dizer que foi um marco no 

avanço democrático legal e um registro jurídico que demonstra uma intenção pública e 

plural de se realizar. 

Após esse momento de quebra com regime ditatorial, não há muitos 

acontecimentos ou realizações dignas de menção no governo Sarney além da 

Emenda Calmon que “destinava 13% dos recursos orçamentários do país à 
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educação”, conforme Ghiraldelli Júnior (2008, p. 167). A respeito do período de 

transição e retorno à democracia brasileira, PEREIRA DAHMER (2007) realiza um 

apanhado histórico que sintetiza, com louvor, os maiores e mais importantes impactos 

na área da educação, sobretudo das condicionalidades exigidas por instâncias 

internacionais para o enquadramento do Brasil no padrão hegemônico: 

 
 
Nos anos 1980, o BM

6
 passou a exigir dos países periféricos, para a 

liberação de empréstimos, condicionalidades de ordem estrutural (e não mais 
setorial), com as reformas educacionais inseridas no processo de ajuste 
estrutural das economias periféricas. Em 1984, os EUA saíram da UNESCO 
– que sustentava a ideia do “direito ao desenvolvimento” – e passaram a 
fortalecer a ação do BM na área educacional. Naquela década, o BM 
direcionou sua defesa ao ensino fundamental, enfatizando a privatização do 
ensino secundário e reiterando o discurso da universidade pública enquanto 
lócus dos privilegiados. O objetivo do ensino, para o BM, é o mercado de 
trabalho, visando à flexibilidade do trabalhador e à formação de valores e 
atitudes favoráveis ao mercado. Nos anos 1990, o BM - fundamentado na 
formulação ideológica de “sociedade do conhecimento” e deparando-se com 
os custos sociais alarmantes do processo de ajuste estrutural nos países 
periféricos - adensou o discurso apologético da educação como principal 
meio dos países pobres alcançarem o patamar superior da globalização. 
Nesse contexto de compressão fiscal, o BM passou a advogar a tese de que 
a educação básica deve ser prioridade, porque prevê a equidade e tem um 
retorno social mais rápido - como a queda na taxa de natalidade e a melhoria 
nos índices de saúde da população, o que diminui os gastos estatais - e a 
exigir reformas educacionais na América Latina, com maiores recursos para o 
ensino fundamental, a reforma da formação tecnológica e a privatização do 
ensino superior. Uma das estratégias para a reforma educacional é a 
transformação da imagem dos professores numa corporação atrasada, 
desencadeando um processo de fragmentação do sistema educacional – 
através da autonomia da escola e das universidades –, fragilizando a 
organização sindical docente e abrindo o caminho para o processo de 
privatização do ensino superior sem resistências dos movimentos sociais 
(DAHMER PEREIRA, 2007, pp. 83-84). 

 

 

Com a eleição de Fernando Collor de Melo em 1990 o Brasil imerge-se na 

hegemonia Neoliberalista e na reestruturação produtiva que pode ser resumida em 

três pontos principais (ANTUNES, 1999): A produção de mercadorias de forma 

discriminada, selecionando mercadorias especificas para consumidores especificos; 

Investimentos em inovações tecnológicas e automatização da produção por meio da 

robótica; Terceirização da produção, transferindo a reposnsabilidade da produção da 

mercadoria a empresas menores e cabendo à “empresa mãe” apenas ajustes. 

Nesse sentido podemos perceber que o avanço Neoliberal no Brasil põe em 

cheque todas as conquistas adquiridas com a Constituição Federal de 1988 e a 

organização dos movimentos sociais, além de precarizar as condições de trabalho da 

classe operária e até mesmo o próprio posto de trabalho, ocupado gradativamente por 

                                                           
6
 A sigla BM utilizada pela autora refere-se ao Banco Mundial. 
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recursos tecnológicos. De acordo com GUIMARÃES (2002), o desemprego nesse 

período alcançou níveis alarmantes, conforme verifica-se na tabela a seguir: 

 

Gráfico 5 – Taxa de Desemprego. 

Fonte: PED/SEADE-DIESE;PME/IBGE  

 

Ao longo dos anos 90, intensificou-se o processo de desestruturação do 
mercado de trabalho, quando foram destruídos cerca de 3,3 milhões de 
postos de trabalhos formais foram destruídos 1, 8 milhões de empregos 
formais, segundo os dados do Cadastrado Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho. Os subsetores mais 
atingidos foram os das indústrias têxtil (-364 mil), metalúrgica (-293 mil), 
mecânica (- 214 mil), química e produtos farmacêuticos (-204 mil), e material 
de transporte (- 92 mil). Na economia brasileira; só em 1995, quando 
Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo, construção civil 
desapareceram cerca de 322 mil empregos formais. O setor financeiro 
reduziu cerca de 345 mil. Apenas o subsetor de serviços apresentou um 
comportamento positivo (alojamento, alimentação, reparação e diversos), 
com a criação de cerca de 160 mil postos de trabalho (GUIMARÃES, 2002). 

 

 

Com os dados apresentados por Guimarães podemos perceber o tamanho do 

impacto da implementação do Neoliberalismo na vida da classe operária na primeira 

década, onde encontrou o perfeito cenário para sua ascensão: desemprego, salários 

rebaixados, retirada de direitos trabalhistas que começaram a ser substituídos por 

acordos que só aumentavam a exploração da força de trabalho.  

Dado este contexto, ressurge a ideia de que o Estado deveria se preocupar 

com outras questões que não econômicas, devendo se ausentar de investimentos 

sociais e isso compreende a educação, saúde, previdência, entre outros, pois estes, 

de acordo com o Neoliberalismo, são setores a serem explorados pelo Capital, 

atacando, mais uma vez, a legitimidade constitucional e a garantia de direitos sociais. 
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Muito mais do que antes, a educação passa a responder às demandas do 

Capital no propósito de propiciar seu aprofundamento. Não coincidentemente surgem 

inúmeros cursos particulares de idiomas estrangeiros, principalmente língua Inglesa e 

cursos de informática nos anos 1990, pois era preciso que o trabalhador obtivesse os 

conhecimentos necessários e exigidos pelo sistema de automação da produção, além 

do crescente processo de internacionalização do processo produtivo.  

 

Desta forma, a década de 1990 foi palco de um verdadeiro apartheid 
educacional: aos países periféricos, o BM recomendou o ensino fundamental 
como forma de “aliviar” a pobreza e como política de “coesão social”. 
Enquanto, aos países do centro capitalista, eram reservados o ensino 
superior e a pesquisa. Aprofundou-se a polarização também no âmbito 
educacional, com a indústria periférica importando “pacotes tecnológicos” e 
sendo controlada pelos centros financeiros e tecnológicos, o que consolidou o 
setor educacional como um importante espaço de mercantilização para o 
capital (DAHMER PEREIRA, 2007, p. 84). 

 

 

Evidente que com menores investimentos - como dita a tendencia neoliberal - 

em educação pública, a sua qualidade tende a diminuir consideravelmente. Mais a 

frente veremos que nos últimos anos o montante investido na educação não diminuiu, 

pelo contrário, cresceu substancialmente. A questão central se coloca na distribuição 

da verba destinada à educação, sobretudo de nível superior, que vem se 

concentrando cada vez mais nas mãos de instituições privadas de ensino ao invés de 

se direcionar à educação pública e gratuita. 

Pois bem, após a assunção da presidência da república por Fernando Henrique 

Cardoso, começou o que Carli (2010) chama de ‘Reformas da Constituição’ que 

promovou, de forma clara e firme a privatização de grandes empresas até então 

estatais e reduziu drasticamente os gastos públicos nos setores sociais, e a respeito 

disso, nos falam Behring e Boschetti (2007, p. 148): 

 

Ao longo dos anos 1990, propagou-se na mídia falada e escrita e nos meios 
políticos e intelectuiais brasileiros uma avassaladora campanha em torno de 
reformas. A era Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi marcada por esse 
mote, que já vinha de Collor, cujas características de outsider (ou o que vem 
de fora) não lhe outorgaram legitimidade política para conduzir esse 
processo. Tratou-se como se pode observar, de “reformas” orientadas para o 
mercado, num contexto em que os problemas no âmbito do Estado brasileiro 
eram apontados como causas centrais da profunda crise econômica e social 
vivida pelo país desde o início dos anos 1980. Reformando-se o Estado, com 
ênfase especial nas privatizações e na Previdência Social e, acima de tudo, 
desprezando as conquistas de 1988 no terreno da seguridade social e outros 
– a carta constitucional era vista como perdulária e atrasada –, estaria aberto 
o caminho para o novo projeto de modernidade (BEHRING & BOSCHETTI, 
2007, p. 148). 
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Com este trecho das autoras podemos compreender o quanto a 

implementação do neoliberalismo no Brasil impactou – e continua impactando –  todo 

o projeto social que vinha se desenhando com a organização social emergente e neste 

sentido, o educador Pablo Gentili (1998, p. 33-34) apresenta as principais 

consequências da adoção das políticas neoliberais para a educação.  

 Redução progressiva dos gastos em educação – Muito embora o Brasil 

tenha realizado o inverso, porém com enormes ressalvas, como 

veremos no próximo capítulo – em relação ao PIB. 

 Desresponsabilização do Estado em relação ao compromisso 

educacional, transferindo o financiamento a educação às familias; 

 Aumento da segmentação da população educacional, dificultando o 

acesso das camadas subalternas ao ensino de qualidade. 

No ano de 1995 foi assinado um acordo comercial, o Acordo Geral sobre 

Comércio em Serviços (AGCS) pelos países membros da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) que tratava a respeito da “liberalização progressiva dos diversos 

setores de serviços”, como nos explica PEREIRA DAHMER (2007), onde se acordava 

a comercialização de serviços até então gerenciados e regulamentados  

tradicionalmente pelo Estado. O maior interesse comercial se colocava nos direitos 

sociais, entre eles a educação. O objetivo era enquadrar na lógico do comércio, e 

consequentemente do lucro, os direitos sociais mais básicos. De acordo com a autora:  

 

Houve reações à inclusão da educação como serviço, através de articulações 
– principalmente da União Européia – de grupos defensores da educação 
enquanto direito social. Em 2003 foi lançado um abaixo-assinado 
internacional pela retirada da educação do AGCS. No entanto, os grupos 
empresariais interessados na comercialização da educação em nível 
planetário contam com o apoio do FMI, do BM e da UNESCO, além de 
poderosas associações (DAHMER PEREIRA, 2007, p. 86). 

 

 

Na década de 1990, sobretudo no governo FHC o país assistiu a uma explosão 

de Universidades privadas e a massificação da educação superior, tornando o que, a 

principio se mostrava como um avanço educacional, um problema, dado que esssas 

isntituições não foram capazes de suportar por si próprias ao elevado índice de 

inadimplência e evasão provocados pela crítica situação financeira do país no início 

dos anos 2000. Este processo resultou no sucateamento das instituições de ensino 

superior privado e de acordo com PEREIRA (2014), juntamente com a ausência de 

políticas de assistência estudantil, culminou na segunda fase da contrarreforma 
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universitária, que expressa o objetivo de reordenamento da política de educação 

superior e que discutiremos adiante. 

Em relação ao caso específico da situação das Universidades públicas, nos 

interessa analisar o que diz Frigotto (2005): 

 

No campos da educação, o setor mais atingido por essa política [neoliberal] 
foram as universidades públicas, que produzem 80% da pesquisa do país. 
Foram afetadas com a falta de recursos materiais; salários de docentes e 
funcionários praticamente congelados – pressões que levaram muitos à 
aposentadoria precoce –, não abertura de concursos plenos para a reposição 
de vagas, facilidades para a introdução de complementações salariais por 
meio de cursos pagos utilizando as instalações públicas. E a adesão de 
muitos docentes a mentalidade da prestação mercantildos serviços 
educacionais (FRIGOTTO, 2005, p. 232). 

 

 

Neste sentido, precisamos falar a respeito de dois documentos importantes na 

compreensão das reformulações de adequação da Educação ao projeto neoliberal: a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e o Plano Nacional 

de Educação (PNE) de 1998. Para compreender o cenário atual da educação superior 

no Brasil, voltemos a LDBEN, que em sua criação foi fortemente criticada, conforme 

nos fala CARLI (2010), pois abriu a possibilidade das privatizações das Universidades 

Públicas, além de possibilitar que fundações ligadas ao grande capital investissem em 

projetos de seu interesse, gerando dessa forma disparidades estruturais entre os 

diferentes cursos e áreas, baseada no privilegiamento de ciências funcionais, de modo 

imediato, ao capital. Quanto ao PNE, estabeleceu metas e serem cumpridas em um 

prazo de dez anos. O primeiro planejamento para a educação após o inicio da reforma 

neoliberal e em decorrencia disto foram listadas apenas algumas poucas prioridades, 

conforme nos conta Ghiraldelli Júnior (2008): garantia de ensino fundamental para as 

crianças com idade entre 7 e 14 anos; garantia de ensino fundamental para todos os 

que não tiveram acesso na idade correspondente; ampliação de atendimento nos 

demais níveis de ensino; valorização dos profissionais da área de educação e 

desenvolvimento de sistema de avaliação do ensino. 

 

 

CAPÍTULO 2 – PANORAMA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA A PARTIR DOS ANOS 

2000 E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR. 
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Neste capítulo falaremos a respeito da nova dinâmica educacional inaugurada 

a partir de eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores à 

presidência do Brasil no ano de 2001, assumindo em 2002 e os impactos dos novos 

programas sociais inaugurados por esse governo e mantidos pela gestão da 

presidente seguinte, também pertencente ao Partido dos Trabalhadores, Dilma 

Rousseff, assim como seus rebatimentos na educação superior no Brasil no período 

subsequente ao atual.  

 

2.1 – EDUCAÇÃO A PARTIR DOS ANOS 2000. 

 

 Com o ingresso do presidente Lula ao poder se instaurou uma esperança de 

ruptura com o modo de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a 

implementação e aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, norteados pelo 

consenso de Washington. É fato que houve algumas mudanças, mas nada que se 

aproxime de algo que se possa denominar de ruptura. Em sua “Carta ao povo 

brasileiro”, divulgada ainda em sua candidatura, Lula prefere adjetivar o momento por 

‘transição’ ao invés de ‘ruptura’, embora teça ríspidas críticas ao modelo de gestão do 

anterior presidente, indicando mudanças não bruscas em atenção às alterações de 

comportamento no mercado financeiro no momento de apreensão e momentânea 

instabilidade na ocasião de sua assunção de mandato.  

 FERREIRA (2011), entre outros autores, caracteriza o discurso de Lula como 

“neodesenvolvimentista”, ou seja, não abertamente liberal, porém articulado com o 

capital produtivo e financeiro. Nesta carta, ele deixa claro que manteria as alianças 

entre o governo e a burguesia e os empresários. 

 

Neste documento, Lula deixou recados distintos e até certo ponto 
antagônicos: para a burguesia local e internacional – que continuaria com a 
política neoliberal de seus antecessores – e para a população – que 
promoveria um governo diferente, mais voltado para o trabalhador. Inicia sua 
carta argumentando que o Brasil precisa mudar e que o apoio do povo à sua 
candidatura tem se mostrado como uma busca por essa mudança, conforme 
se pode perceber nas seguintes palavras: “A crescente adesão à nossa 
candidatura assume cada vez mais o caráter de um movimento em defesa do 
Brasil, de nossos direitos e anseios fundamentais enquanto nação 
independente” (SILVA, 2002). Além do apoio do povo brasileiro em geral, 
Lula afirma que conta também com outros aliados neste processo de 
mudança (FERREIRA, 2011, p. 59). 
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É interessante, neste tópico, recordar um cartaz divulgado pelo Ministério da 

Educação no ano de 2004, contendo uma imagem do movimento estudantil da década 

de 1960 com a frase: “O Brasil precisa desta reforma”, referindo-se à reivindicação do 

movimento para uma reforma da educação superior. Pois bem, embora esse cartaz 

tentasse legitimar a reforma realizada pelo governo Lula, sabe-se que a pauta é 

distinta. Não há grande relação entre as legítimas reivindicações datadas desde os 

anos 60 até aquele momento e a reforma proposta por Lula. Pode-se, portanto, 

caracterizar, como afirma FERREIRA (2011), o conjunto de ações propostas pelo 

governo Lula como uma contrarreforma.  

Destaca-se o fato de que a grande proposta do governo Lula foi a 

transformação da educação em um serviço não exclusivo do Estado, parametrando a 

educação por interesses essencialmente privados e utilizando esta justificativa para 

estabelecer parcerias público-privadas e abertura para investimentos do mercado 

externo, assim como a utilização de verbas públicas em instituições de ensino superior 

privadas. 

Entende-se que a educação deve ser sempre uma atribuição exclusiva do 

Estado, pois sendo diferente, sai da perspectiva do direito, deixa de atender ao caráter 

universal e se transforma em um mero serviço, que pode ou não ser privado e gerador 

de lucro. A respeito disso, o sociólogo Antônio Verger (2010) diz: 

 

[...] A educação é cada vez mais tratada como uma mercadoria negociável. 
Há pelo menos duas razões para entender essa mudança. Em primeiro lugar, 
as universidades comercializam cada vez mais os serviços de educação 
internacionalmente para gerar retorno econômico e, desta forma, compensar 
a redução do investimento público no setor do ensino superior. Em segundo 
lugar, uma vez que os acordos sobre comércio de serviços foram constituídos 
em 1995, a educação é parte do catálogo do GATS, commodities negociadas 
no âmbito da OMC. Naturalmente, os estados-nações ainda são os 
responsáveis pelos sistemas nacionais de educação e são os principais 
reguladores da educação. No entanto, a existência do GATS em si, significa 
que alguns aspectos da regulação da educação estão sendo fixados em nível 
da OMC e, consequentemente, afastaram-se do nível nacional. [...] São a 
favor os membros da OMC e os representantes comerciais que operam nesta 
organização, bem como um grupo de organizações multilaterais que 
acreditam que a liberalização da educação pode contribuir para melhorar a 
qualidade da educação. Também estão nesse grupo os representantes dos 
principais países exportadores de Educação como a Austrália e Nova 
Zelândia. São contra, os membros da UNESCO, muitas associações 
internacionais de universidades, representantes da educação do Sul 
(especialmente países latino-americanos), o movimento estudantil e os 
sindicatos de professores representados pela educação internacional. Estes 
vêm organizando a campanha mais longa, eficaz e bem documentada contra 
o GATS até agora. Curiosamente, há muitas universidades privadas na 
América do Sul que também são contra o GATS. Não são contra por 
questões de princípios, mas porque têm medo da concorrência internacional 
(VERGER, 2010). 
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Nesse sentido, cabe realizar um resgate dos principais acontecimentos e 

realizações ocorridas na área da educação a partir do ano de 2002. Prova dessa sutil 

transição, ao invés da esperada ruptura, é o que nos diz OLIVEIRA (2009): 

 

Na educação, o governo federal vem desenvolvendo programas, 
estabelecendo parcerias com os municípios e com as escolas diretamente, 
muitas vezes sem a mediação dos estados, consolidando assim um novo 
modelo de gestão de políticas públicas e sociais. Tal modelo, contudo, tem 
ensejado também o envolvimento de outras instituições na implementação de 
programas sociais no nível local, tais como: Organização Não- 
Governamental (ONG), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), sindicatos. Esse modelo de gestão de políticas públicas e sociais 
teve início no governo anterior, ou seja, na reforma do Estado promovida pelo 
presidente Fernando Henrique Cardoso – (FHC)  (OLIVEIRA, 2009, p. 198). 

 

 

A respeito da educação básica o que houve de mais significativo no primeiro 

mandato do ex-presidente Lula foi a Emenda Constitucional n. 53, de 19/12/2006 que 

atribuiu nova redação ao parágrafo 5º do art. 212 da Constituição Federal e ao art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias criando o FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) que foi posteriormente regulamentado pela Medida 

Provisória n. 339, de 28/12/2006, convertida na Lei n. 11.494, de 20/06/2007, 

estabelecendo o FUNDEB e ampliando, em relação ao Fundo anterior – o Fundo de 

Financiamento e Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 

o FUNDEF –, o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que 

passou a compreender três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, com duração prevista para 14 anos, conforme aponta Oliveira (2009). 

Partindo para a educação de nível superior, um pensamento crítico apontado 

por PEREIRA (2014) considera que a maior parte das ações propostas pelo governo 

Lula e mantidas pelo governo Dilma ferem a autonomia universitária e elenca-os: 

 

a) legalização das fundações privadas nas universidades, através da sua 
regulamentação (Decreto Nº 5.205/2004; b) estímulo à ampliação das 
parcerias e convênios com as instituições privadas; c) as parcerias público-
privadas que permitem a destinação de verbas públicas para a iniciativa 
privada e desta para o setor público; d) o Projeto de Lei de Inovação 
Tecnológica, que repassa a responsabilidade de produção de conhecimento 
para o setor privado; e) o Programa Universidade para Todos – PROUNI (MP 
Nº 213), que regulamenta a “compra” das vagas ociosas nas universidades 
particulares, destinando, dessa forma, verba pública para salvar os 
empresários deste setor; f) o Projeto de Emenda Constitucional (PEC 217) da 
Deputada Selma Schons (PT-PR) que prevê a cobrança de impostos a ex-
alunos de universidades públicas; e g) o Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior – SINAES (Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004), que pouco 
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difere do antigo “Provão”, mantendo a utilização de critérios burocráticos e 
meritocráticos e o ranckeamento dos cursos (PEREIRA, 2014, p. 32). 

 

 

Com este conjunto de ações foi dado prosseguimento no Brasil ao processo de 

naturalização do investimento de dinheiro público em empresas e projetos privados, 

que visam à obtenção do lucro e tomando por objeto balizador de ações do Estado a 

ótica neoliberal, salvando instituições de ensino privado que até então estavam à beira 

da falência ou invés de investir na educação superior gratuita de qualidade, sobretudo 

a partir do PROUNI, que em suma, significa a compra, por parte do Estado, de vagas 

não ocupadas em instituições privadas. 

No governo Dilma esta política é, não somente mantida, como também se 

apresenta em gradativa expansão, conforme dados apresentados pelo INEP em 2012:  

 

 

 

Na tabela acima podemos ver de forma clara a superioridade quantitativa de 

Instituições de ensino superior de caráter privado além da disparidade entre o número 

de ingressantes e o número de concluintes. Sobre estas questões devemos refletir. O 

que leva o aluno a não continuar a formação? Não é necessário apenas que haja 

vagas para o ingresso, mas também possibilidades e condições concretas de 

permanência e conclusão. 

Um dos programas mais importantes do governo, nessa perspectiva de suporte 

ao ensino superior privado é o PROUNI – Programa Universidade para todos – que 

concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de formação 

específica em instituições de ensino superior e caráter privado. Estas mesmas 

instituições, além de terem suas vagas preenchidas, são isentas de tributos fiscais. 
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O Programa destina-se a estudantes egressos do ensino médio da rede 
pública ou da rede particular na condição de bolsista integral, com renda 
familiar per capita de até um salário mínimo e meio para bolsistas integrais e 
até três salários mínimos para bolsistas parciais. Os candidatos são 
selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), reafirmando questões históricas ligadas à meritocracia no país, onde 
os mais aptos e qualificados ocupam os espaços, enquanto os 
desqualificados e desprovidos de condições para concorrer sofrerão com a 
exclusão (PEREIRA, 2014, p. 35). 

 

 

7Tabela 2: 

Fonte: Sisprouni
8
. Secretaria da Receita Federal (Coordenação-Geral de Política Tributária, Nota Copat nº                 

010/2007, de 2 de março de2007).  

 

Pereira (2014) aponta que o PROUNI nasceu com o objetivo de atender ao 

Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 10.172/2001) que tinha como meta a “oferta 

de educação superior para, no mínimo, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos”, 

concluintes do ensino médio que não ingressavam no ensino superior. A primeira 

proposta apresentada pelo Ministério da Educação é que o PROUNI fosse uma 

medida provisória, porém decidiu-se encaminhar ao Congresso como projeto de Lei 

com algumas alterações legais, elencadas a seguir: 

 

- O PL previa apenas a concessão de bolsas de estudo integrais; 
 - Os critérios estabelecidos para selecionar os beneficiários foram as notas e 
o perfil socioeconômico do estudante no ENEM (exceto para professores da 
rede pública). Aqueles estudantes que ingressassem via PROUNI estariam 
dispensados do vestibular. 
 - O PROUNI deu ênfase à inclusão de políticas afirmativas, garantindo a 
destinação de percentuais das bolsas aos autodeclarados negros e 
indígenas. 
 - O vínculo das IES ao PROUNI se daria por meio do “termo de adesão”, a 
ser assinado com o MEC, vigente por 10 anos e renováveis por igual tempo. 
No entanto, “ficaria vedada a participação no Programa de instituições com 

                                                           
7
 Número de bolsas de estudo ofertadas e renúncia fiscal associada no período 2005/2008. 

Para 2008 a previsão foi obtida no Demonstrativo de Gastos Tributários de 2008. * Estimativas. ** Não 
estão computadas as bolsas complementares de 25% oferecidas pelas IES sem impacto na renúncia 
fiscal em 2º/2008 (32.573 bolsas) 
8
 SISPROUNI é o sistema do Prouni que inclui todos os bolsistas e nesse sistema informatizado é onde 

estão armazenadas todas as informações e dados sobre as instituições participantes e estudantes 
bolsistas cadastrados no Programa de Universidade para Todos (ProUni). 
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desempenho insuficiente no Sistema Nacional de Avaliação de Educação 
Superior (SINAES), ‘por dois anos consecutivos ou três intercalados, no 
período de cinco anos’ (art. 7º, § 4º)” (CATANI; GILIOLI, 2005, p. 57). - As 
instituições que aderissem ao PROUNI teriam os benefícios de isenções 
fiscais como: no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); da Contribuição Social 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para 
o Programa de Integração Social (PIS). O que revela que uma gama de 
impostos deixa de ser recolhido e revertido em bolsas de estudos. 
 - Um critério crido pelo PL as IES foi de que somente aquelas que aderissem 
ao PROUNI poderiam se credenciar ao FIES. Este condicionante gerou 
muitos reveses, e já na MP foi alterado o texto, abrandando essa restrição 
apenas apontando que aquelas IES que aderissem ao PROUNI teriam 
prioridade para distribuição dos recursos do FIES (PEREIRA, 2014, pp. 36-
37). 

 

 

Algumas organizações ligadas às instituições fizeram suas negociações e 

contrapropostas logo que esse Projeto de Lei chegou ao Congresso Nacional e grande 

parte de suas reinvindicações foi prontamente atendida, via emendas, pelos 

deputados, conforma nos lembram CATANI & GILIOLI (2005). 

 

 

Além da alteração sugerida de desobrigar as filantrópicas de destinar 20% da 
gratuidade em bolsas integrais, as mantenedoras queriam incluir bolsas 
parciais, ampliar a faixa de renda familiar per capita de um para três salários 
mínimos e exigir processos seletivos internos das instituições - e não só pelo 
Enem. Já as IES com fins lucrativos queriam reservar apenas 5% de suas 
vagas aos alunos carentes, não oferecer bolsas integrais e conceder bolsas 
parciais de 20% a 80%. A reivindicação de bolsas parciais de 50 % foi 
apresentada pelo vice-presidente da Semesp e logo aceita pelo relator da 
comissão que analisou o PL, deputado Irineu Colombo (PT-PR) (CATANI & 
GILIOLI, 2005, p. 58). 

 

 

Podemos perceber, a partir do exposto, o direcionamento à tendência de 

desresponsabilização ou transferência de responsabilidades do Estado em relação à 

realização de políticas públicas e gastos sociais. Pensando sob a perspectiva da 

Educação, essas ações vêm reafirmar a lógica neoliberal de conceber a educação 

como um negócio que deve ser lucrativo e rentável, um serviço comercializado e não 

um direito, dificultando o acesso gratuito ao ensino superior e sobrecarregando o 

trabalhador estudante, que não conseguindo acesso ao ensino público se direciona ao 

ensino privado. 

O PROUNI nasce, portanto, para atender a uma deficiência educacional 

brasileira que era, até então, o baixo índice de ingressantes – sobretudo jovens mais 

pobres concluintes do ensino médio – no ensino superior, que embora tenha 

inegavelmente auxiliado na questão do baixo ingresso no ensino superior, ainda é, na 

prática, uma medida paliativa, por duas principais questões: a primeira é que não 
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alcança o ponto central da educação que é o ideal que esta seja entendida e aplicada 

como direito universal, como dever do Estado e que seu acesso seja garantido a 

todos, sem restrições de qualquer natureza; o segundo ponto é que ao longo do 

tempo, o PROUNI tem se mostrado frágil em seu objetivo de formar e não somente 

possibilitar o ingresso mas também a permanência, levando em consideração que 

mesmo que haja bolsas integrais e parciais, ainda é necessário que esses estudantes 

possuam renda para que possam manter-se nas universidades e mesmo programas 

de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, não são capazes de 

abranger e dar conta de mais esta demanda do convívio de tantas famílias. 

Identificada esta falha, CATANI & GILIOLI (2005) destacam que representantes 

das mantenedoras e instituições privadas de ensino superior levantaram esta questão 

junto ao Governo e uma das alternativas apresentadas foi a criação das bolsas-

permanência que, no entanto, são destinadas apenas a estudantes com bolsa integral, 

de cursos presenciais com o mínimo de 6 semestres de duração e que possuam carga 

de aula igual ou superior a 6 horas diárias, excluindo quase metade dos estudantes 

vinculados ao PROUNI, principalmente os estudantes que trabalham e não podem 

cumprir a carga horária exigida como condicionalidade. 

 

[...], um fator essencial da política de educação superior – as condições de 
permanência no curso para os estudantes de baixa renda – foi simplesmente 

delegado à iniciativa privada. A proposta da bolsa-permanência seria incluída 
no texto da Reforma Universitária, mas o MEC ainda não sabia se destinaria 
tais benefícios a estudantes vinculados ao Prouni. Na melhor das hipóteses, 
esse é um sinal da falta de articulação na política de educação superior do 
governo. Também é preciso salientar que o financiamento proposta para essa 
modalidade de assistência estudantil ainda segue os moldes de 
financiamento público herdados do Império: as loterias (CATANI & GILIOLI, 
2005, p. 63). 

 

 

É possível afirmar então, que o PROUNI não se difere, em sua natureza, 

daquilo que já conhecíamos em termos de esforços para o processo de avanço do 

acesso ao ensino superior no Brasil, pois este mantém as instituições privadas no 

centro das políticas relacionadas à Educação e sua intenção maior se revela muito 

mais no suportar e auxiliar estas instituições do que realmente garantir o acesso à 

educação. 

Aprofundando a reflexão acerca do PROUNI devemos pensar sobre seu papel 

na questão de sua eficácia na diminuição das desigualdades sociais e para tanto 

podemos analisar os quadros informativos a seguir:  
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Gráfico representando a distribuição de vagas no PROUNI por região do Brasil 

no período de 2005/2 a 2014: 

 

 

 

Em porcentagem9:  

 

 

Analisando os dados apresentados acima, podemos perceber que o PROUNI 

não cumpre o papel de promover o equilíbrio social através da educação, muito 

embora nunca se tenha especificado que este seria o/um dos objetivos, pois as 

                                                           
9
 50% - Região Sudeste 

  19% - Região Sul 
  15% - Região Nordeste 
  10% - Região Centro Oeste 
    6% - Região Norte 
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regiões que sofrem com os maiores índices de pobreza e desigualdade social10 são 

justamente as regiões menos cobertas pelas oportunidades de acesso à educação. 

Não seria justo, por outro lado, desconsiderar a substancial contribuição da 

PROUNI para o desenvolvimento da educação superior no Brasil, ainda que não da 

forma desejada. Não podemos também negar que sem a participação do setor 

privado, na atual conjuntura econômica e social, não seria, de outro modo, possível 

alcançar as metas propostas pelo PNE 211-20210, conforme afirma PEREIRA (2014). 

Outra medida componente do plano educacional é o REUNI (Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação de Expansão das Universidades Federais), 

instituído por meio do Decreto 6.096/07, que tem como objetivo combater alguns 

problemas na educação superior e alcançar a ampliação das vagas em instituições 

públicas. Para fundamentar essas propostas foi criado um documento (Diretrizes 

Gerais do REUNI, de Julho de 2007) para apresentar os principais problemas das 

Universidades, como podemos observar a seguir: 

 

 Os atuais cursos de graduação são orientados quase que exclusivamente 
para a formação profissional e, mesmo aqueles que não têm essa natureza, 
como os bacharelados em áreas básicas, mantêm currículos concentrados, 
sem abertura para outras áreas do conhecimento. 

.  A aprovação de propostas curriculares inovadoras enfrenta grandes 
dificuldades por conta de sua incompatibilidade com as regras de 
classificação, organização e oferecimento de componentes curriculares. 

.  A universidade pública brasileira ainda não conseguiu implementar, por 
falta de decisão política interna, na maioria das IFES, e de recursos 
financeiros, uma política de ações afirmativas, com efetiva garantia de 
permanência de estudantes que apresentem condições sociais 
desfavoráveis. 

  Os dois princípios norteadores básicos dos currículos contemporâneos, 
flexibilidade e interdisciplinaridade, são praticados por um número muito 
reduzido de cursos de graduação e os que os aplicam optam por um dos 
princípios, ao invés de conciliá-los 

.  As práticas pedagógicas, adotadas nos cursos de graduação, são 
tradicionais, com predominância de aulas expositivas e uso incipiente de 
recursos tecnológicos e outras formas inovadoras de ensino. 

  As turmas apresentam, em geral, reduzido número de estudantes em 
componentes curriculares cuja natureza não requer essa baixa relação 
professor/aluno, predominando o padrão da formação em pequenos grupos. 

  Os espaços físicos das unidades universitárias registram, não raramente, 
considerável ociosidade no período noturno. 

  Os índices de evasão de estudantes nos cursos de graduação atingem, em 
alguns casos, níveis alarmantes. (Diretrizes Gerais para o REUNI, 2007, pp. 
7-8). 

 

De acordo com site oficial do governo, o REUNI estabelece como metas:  

 

[...] criar condições (aporte de recursos) para a ampliação do acesso e da 
permanência na educação superior; aumentar a qualidade do ensino por 

                                                           
10

 De acordo com documento divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), onde a 
cada mil pessoas, dentre outras classificações, vivem com até ¼ de salário mínimo na Região Norte: 
16,1%; Região Nordeste: 19,1%; Região Sudeste: 3,4%; Região Sul: 2,9% e Região Centro-Oeste: 4,0%.  
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meio da inovação e adequação acadêmicas com a articulação entre 
graduação, pós-graduação e educação básica, profissional e tecnológica; 
melhorar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura física 
das universidades federais; elevar, de forma gradual, a taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação presenciais para 90% e atingir a taxa da 
relação aluno/professor em cursos presenciais de graduação igual a 18; 
aumentar em 20%, pelo menos, as matrículas nos cursos de graduação; 
prazo de cinco anos, a contar do início de cada plano, para o cumprimento 
das metas estabelecidas pelas instituições federais de ensino superior. 
(REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, 2016). 

 

 

Analisando o programa sob uma perspectiva crítica, percebemos que se 

estabelecem metas majoritariamente quantitativas e apenas uma meta que estabelece 

o desenvolvimento da qualidade do ensino. 

No ano de 2010, o Decreto de n° 7233, em Julho, veio estabelecer alguns 

critérios para a participação e rebebimento de recursos para cada instituição: 

 

 
I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e 
concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período;  
II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do 
conhecimento;  
III - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, 
cultural e artístico, reconhecida nacional ou internacionalmente;  
IV - o número de registro e comercialização de patentes; V - a relação entre o 
número de alunos e o número de docentes na graduação e na pós-
graduação;  
VI - os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 
2004;  
VII - a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como 
respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES; e  
VIII - a existência de programas institucionalizados de extensão, com 
indicadores de monitoramento (Decreto n°. 7.233, de 20 de Julho de 2010). 

 

  

O envio de verbas será, a partir de então, destinado às Universidades que aderirem ao 

REUNI, conforme Art. 3° do Decreto n° 6.096, de 24 de Abril de 2007:  

 

O Ministério da Educação destinará ao Programa recursos financeiros, que 
serão reservados a cada universidade federal, na medida da elaboração e 
apresentação dos respectivos planos de reestruturação, a fim de suportar as 
despesas decorrentes das iniciativas propostas [...] (Diretrizes Gerais para o 
REUNI, 2007). 

  

Percebe-se então, que, as Universidades ficam sujeitas a receber a verba 

destinada à educação somente no caso de pactuarem e se subordinarem ao 

cumprimento dessas metas e quanto a isso podemos interpretar de duas formas. A 
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primeira é a redução da consciência da qualidade educacional ao mero estigma 

quantitativo, compreendendo que o maior número de alunos estaria relacionado ao 

desenvolvimento da educação superior no Brasil; outro ponto de vista é a equalização 

das instituições de ensino superior em suas mais variadas regiões e contextos 

socioeconômicos, ou seja, a oportunidade de crescimento e melhora na infraestrutura 

de instituições até então classificadas como de segunda categoria.  

Quanto a esta questão, FERREIRA (2011) nos explica o seguinte: 

 

[...] para receber os recursos previstos do REUNI, as universidades teriam 
que apresentar um plano que contemplasse as diretrizes e previsse o alcance 
das metas. Tal plano deveria ser aprovado pelo MEC e o repasse financeiro 
estaria subordinado ao cumprimento das metas. Não é muito explicitado que 
os recursos se limitam, de acordo com o documento Diretrizes do REUNI 
(2007), a 20% a mais no decorrer de 5 (cinco) anos, sendo que o aumento 
previsto nas vagas deve também corresponder ao mesmo percentual dos 
repasses financeiros. Com isso, ao tratar do aporte de recursos, é preciso ter 
clareza que ele irá se realizar conforme a capacidade orçamentária e 
operacional do MEC, o que deixa evidente que as universidades que 
aderiram ao REUNI sequer podem ter certeza dos repasses que serão feitos, 
uma vez que eles continuarão subordinados à política econômica do país 
que, como todos sabem, é voltada para a primazia do pagamento da dívida 
em detrimentos dos investimentos em políticas sociais (FERREIRA, 2011, pp. 
88-89). 

 

 

Dado o exposto, percebemos que a intenção de desenvolvimento se norteia 

muito mais pelo quantitativo de vagas ocupadas que se possa apresentar do que, de 

fato, primar pela qualidade da educação superior, pleiteada pelas instituições. 

Pensemos pelo óbvio: como é possível que as Universidades possam melhorar suas 

condições de ensino se para receber a verba é necessário aumentar o número de 

alunos? Dado que com a atual quantidade de alunos, as instituições solicitam maiores 

recursos para que, de forma adequada possam atendê-los. Para tanto seria 

necessário aumento de recursos sem aumento de alunos neste primeiro momento. 

Creio que seja este o maior embate nesta discussão. 

 

De acordo com o documento CHAMADA PÚBLICA MEC/SESU nº08/2007– 
REUNI, “os recursos de investimento disponibilizados, durante os próximos 
quatro anos, somam R$ 2.069.977 e serão distribuídos de acordo com as 
matriculas projetadas de cada instituição, acrescentado pelas novas 
matrículas previstas” (MEC/SESU, 2007b, p.8). Uma soma como essa, 
dividida por todas as IFES que aderiram ao REUNI, é consideravelmente 
pequena, sendo até difícil acreditar que, de fato, é apenas esse valor. 
Dividindo-se por quatro anos e entre todas as 53 IFES que assinaram o 
contrato de gestão, ficaria em R$ 9.764,04 (nove mil setecentos e sessenta e 
quatro reais e quatro centavos) por ano, por IFES. [...] Soma-se a isso o fato 
de o REUNI apresentar um repasse que desconsidera os déficits anteriores 
das universidades tanto no orçamento de custeio quanto no pessoal. 
Conforme dados de Amaral (2003) apud Cislaghi (2010), entre 1995 e 2002, 
os recursos para custeio (com exceção dos benefícios e pagamentos de 
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substitutos) reduziram-se 62% e não foram repostos posteriormente 
(FERREIRA, 2011, pp. 89-90). 

 

 

O que nos fica é a sensação de crescimento a qualquer preço. Na verdade, a 

um alto valor, em longo prazo, a ser pago pela sociedade e um preço baixo para o 

governo. Pensemos então como ficam as políticas de permanência e estímulo à 

formação. Dentro dessa realidade econômica execrável dentro das Universidades 

como é possível, de forma concreta, conseguir destinar alguma verba ao auxílio ao 

estudante? Dessa forma,  

 

[...] nessas condições e dada a longa fase de penúria que viveram nossas 
universidade públicas, onde já não há gorduras a serem queimadas, é muito 
difícil que a implementação desse tipo de reforma não conduza à 
deterioração ainda maior do ensino, da pesquisa e da extensão (LUCAS, 
2004, p.148 apud FERREIRA, 2011, p. 89). 

 

 

Fica, através dos números apresentados acima, evidente que o montante de 

dinheiro a ser investido não é insignificante, pelo contrário, mas não é, nem de longe 

suficiente, sobretudo para o que o programa se propõe que seria a expansão do 

ensino superior no Brasil.  

Outro ponto importante a se destacar é que as Universidades foram, de forma 

objetiva, compelidas a aceitar e aderir ao REUNI, ainda que tenham entendido que 

essa adesão não seria saudável para as instituições, mesmo sendo dito pelo governo 

que as Universidades tinham autonomia para decidir aderir ou não suas propostas. 

 

A adesão ao REUNI por parte da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES é um exemplo disso. Ela 
se deu tendo como principal argumento o mesmo adotado no discurso do 
governo: o de que o decreto em questão respeitou a autonomia das 
universidades, que poderiam decidir aderir ou não ao programa e tinham a 
liberdade de elaborar seus próprios planos. No entanto, como todo contrato 
de gestão48 –“[...] que como tal fixa rígidas metas de desempenho para 
recebimento de contrapartidas financeiras” (CISLAGUI, 2010, p.148) –, a 
adesão ao REUNI é uma espécie de “vender a alma”, uma vez que a 
liberdade de criar os planos está cerceada pelas metas e objetivos propostos 
em tal programa. Ou seja, é possível criar dentro do que se impõe a alcançar. 
A meta de expandir o número de vagas, de aumentar a relação professor 
aluno, de ter aprovação de 90% é a contrapartida das instituições que 
assinam o contrato, a diferença é como cada uma delas se propõe a alcançar 
(todas no mesmo prazo de cinco anos, é claro) (FERREIRA, 2011, pp. 90-
91). 
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Em suma, entende-se que mesmo que se tenha afirmado que as Universidades 

teriam a autonomia e o poder de escolha entre aderir ou não ao REUNI, na prática o 

que foi verificado foi o constrangimento às instituições para que desenvolvessem um 

plano de adequação às diretrizes do REUNI e o esclarecimento de que a Universidade 

que optasse por não aderir ao programa estaria automaticamente excluída das 

supostas vantagens previstas pelos mesmos.  

Outro ponto muito importante esclarecido por FERREIRA (2011) é nesse 

período, com a conjuntura até aqui explicitada, surgiu um campo fértil para o 

desenvolvimento de convênios e “parcerias” entre os setores público e privado. 

Investimentos e ações privadas invadiram as instituições públicas como resposta às 

necessidades mais imediatas de subsistência do Ensino Superior Público. 

 

No governo Lula, a autonomia significou o autofinanciamento das 
universidades que, diante dos parcos e insuficientes recursos inclusive para 
cumprir as metas estabelecidas no REUNI, utilizam sua “autonomia” para ir 
em busca de recursos no mercado privado, criando parcerias e convênios, 
entre outros, de financiamento de pesquisas. Nesta proposta, acabam por 
substituir a ideia de “[...] autonomia da gestão financeira pela autonomia 
financeira, isto é, responsabilizando a própria universidade pela captação de 
seus recursos” (CISLAGHI, 2010, p.149). Tal autonomia “[...] daria um 
enorme alívio financeiro ao Estado que seria obrigado, somente, a 
complementar [...] recursos e não mais teria, [...], a obrigação de manter 
financeiramente as universidades públicas” (OTRANTO, 2009, p. 4 apud 
FERREIRA, 2011, p. 91). 

 

 

Na prática o REUNI significou, sobretudo, um gigantesco e cruel plano de 

diminuição da gerencia do Estado sobre as Universidades em curto prazo, e em longo 

prazo a desresponsabilização do Estado em relação ao ensino superior, onde a 

autonomia tão propagada pelo governo nada mais significa que a possibilidade de 

abertura do ensino privado dentro do espaço público, além, obviamente, da 

significativa queda na qualidade do ensino superior gratuito, de forma mais 

abrangente. Portanto, entende-se que: 

 

[...] a autonomia financeira defendida nos documentos governamentais é 
instrumental e pragmática, uma vez que é entendida como uma prerrogativa 
da universidade captar recursos no mercado. Já a autonomia de gestão 
financeira e patrimonial envolve, dentre outras, a liberdade de cada instituição 
propor e executar seu orçamento e gerenciar, como bem lhe aprouver, de 
acordo com suas necessidades, os recursos que o Poder Público é obrigado 
a repassar-lhe para fazer frente às suas necessidades. Não prescinde, então, 
do financiamento das universidades pelo Estado (OTRANTO, 2009, p. 6). 
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Torna-se neste momento, importante destacar que os autores aqui 

apresentados, não criticam a proposta de ampliação de vagas e acesso ao ensino 

superior público, pelo contrário, FERREIRA (2011) nos recorda que esta é uma 

bandeira de luta dos movimentos sociais relacionados ao setor, como o ANDES-SN11. 

O que se coloca em xeque aqui é o caminho proposto pelo governo para alcançar este 

objetivo. Em um documento publicado pelo Governo Federal, Chamada Pública 

MEC/SESU n.º 08/2007– REUNI, são estabelecidas seis dimensões do REUNI 

seguidas de suas estratégias: 

(A) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 
1. Aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno;  
2. Redução das taxas de evasão; e 
3. Ocupação de vagas ociosas.  
(B) Reestruturação Acadêmico-Curricular  
4. Revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da 
qualidade;  
5. Reorganização dos cursos de graduação;  
6. Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com 
superação da profissionalização precoce e especializada;  
7. Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem 
a construção de itinerários formativos; e 
8. Previsão de modelos de transição, quando for o caso.  
(C) Renovação Pedagógica da Educação Superior  
1. Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e 
tecnológica;  
2. Atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-aprendizagem; 
3. Previsão de programas de capacitação pedagógica, especialmente quando 
for o caso de implementação de um novo modelo. 
(D) Mobilidade Intra e Interinstitucional  
1. Promoção da ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de 
créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas, e entre 
instituições de educação superior.  
(E) Compromisso Social da Instituição  
1. Políticas de inclusão;  
2. Programas de assistência estudantil; e  
3. Políticas de extensão universitária.  
(F) Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
qualitativo dos cursos de graduação  
1. Articulação da graduação com a pós-graduação: Expansão quali-
quantitativa da pós-graduação orientada para a renovação pedagógica da 
educação superior (MEC/SESU, 2007b). 

 

 

Quanto às estas estratégias, FERREIRA (2011) nos alerta para alguns pontos. 

Questões que devemos monitorar para que não aconteça ou não seja propiciado que 

as salas de aula sejam superlotadas, a fim de atingir metas quantitativas a despeito da 

qualidade nos cursos; não permitir que a dimensão de reestruturação Acadêmico-

Curricular possibilite a flexibilização não criteriosa e a criação de outras formas de 

graduação, como cursos breves, bacharelados interdisciplinares e cursos sequenciais; 

é necessário refletir a respeito de novas tecnologias, que, ao invés de ser empregadas 

                                                           
11

 Sindicato Nacional Dos Docentes Das Instituições De Ensino Superior 
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com o objetivo de desenvolver as metodologias, possam acabar se tornando um modo 

de substituir a indispensável relação entre professor e aluno pela modalidade de 

ensino a distância; A Mobilidade descrita pelo documento do Governo Federal deve 

ser pensada a evitar que instituições funcionem com “trampolins” para alunos de 

graduação, que passam ser estabelecer relações com o curso para o qual foi 

classificado e selecionado nos exames. 

FERREIRA (2011) destaca que a dimensão chefe do governo é “Compromisso 

Social da Instituição” que defende a ampliação de vagas no ensino superior 

juntamente a ações direcionadas à permanência e conclusão do curso, isso inclui a 

criação do PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil), que discutiremos mais 

a frente nesta pesquisa. 

O governo estabeleceu um calendário para a ampliação de vagas e foi este o 

ponto determinante, juntamente com as propostas elaboradas pelas Instituições, para 

definir o recebimento dos recursos destinados ao programa. 

 

 

Podemos perceber pela tabela, que houve a superação da expectativa de 

crescimento nas vagas, exceto pela oferta em período noturno, que neste momento 

nos é pertinente questionar, pois como temos visto até aqui, a maior parte de 

trabalhadores estudantes opta pelo período de estudos noturno. Não que seja 

necessariamente uma opção, mas se realiza como única alternativa na maior parte 

dos casos, pois é difícil encontrar um emprego que possibilite o estudo diurno.  
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Outro ponto relevante é a dificuldade de escolher um curso em que realmente o 

aluno se realize enquanto ser genérico, dado o fato de que a oferta de vagas noturnas 

se constitui em cerca de trinta por cento do total diurno12 e consequentemente uma 

variedade de cursos bastante inferior.  

 

No gráfico acima temos o número da expansão de vagas até o ano de 2009 e a 

projeção de crescimento até o ano de 2012. Para atingir este objetivo, temos algumas 

diretrizes estabelecidas pelo REUNI: 

 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas, em particular no período noturno;  
II- ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;  
III- revisão da estrutura acadêmica, com a reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade;  
IV – diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada;  
V – ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil;  
VI – articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica (Decreto n.º 6.096, de 24 de abril de 2007). 
 

 

                                                           
12

 Conforme dados apresentados na imagem acima. 
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Sob uma perspectiva crítica, vemos que o inciso II abre a possibilidade de 

transferência de alunos do ensino privado para instituições públicas e que o inciso III 

permite a expansão do ensino à distância (EAD). O inciso IV fala sobre implementar 

ciclos básicos de educação e bacharelados interdisciplinares, de acordo com 

CISLAGHI (2010, pp. 150-151). 

 

Em relação à meta de 90% do índice de conclusão dos cursos13, não possui 
em si condições de avaliação do índice de sucesso dos cursos, uma vez que 
a preocupação não é que os mesmos alunos ingressantes concluam seus 
estudos, e sim que, em relação ao número de vagas ofertadas, tenha-se uma 
taxa de conclusão de 90% destas vagas no período de duração dos cursos. 
Logo, não interessa se os mesmos alunos concluirão ou se serão outros, 
provenientes da ocupação de vagas ociosas no decorrer do curso por meio 
de transferências ou outros mecanismos próprios. Então, o que se pode 
medir com essa taxa não é diretamente a taxa de sucesso (FERREIRA, 2011, 
p. 97). 
 

 
 

Infere-se, portanto, que objetivamente, a intenção do REUNI é que as 

Universidades aumentem sua taxa de conclusão para noventa por cento, 

independendo se os alunos ingressantes serão os mesmos concluintes. Mais uma vez 

é perceptível o compromisso com dados quantitativos que ignoram as condições 

concretas de permanência no ensino superior por parte dos alunos. Como nos disse 

FERREIRA (2011), não se constitui em taxa de sucesso,  

 

[...] mas em que medida a universidade é eficiente na ocupação de vagas 
ociosas decorrentes do abandono dos cursos. Em última análise, para esse 
indicador nada importa se os estudantes ingressos no Vestibular concluíram 
seu curso, e sim se a universidade consegue substituir os alunos que 
abandonaram seus cursos com eficiência (CISLAGHI, 2010, p. 170). 
 
 

 

FERREIRA (2011) nos alerta que por esta razão são tão valorizados pelo 

REUNI as ações de mobilidade estudantil, de flexibilização dos currículos e outras 

ações do mesmo caráter, pois somente desta forma é possível alcançar as metas 

estabelecidas.  

Outra proposta abordada pelo REUNI dispõe sobre os ciclos básicos de 

formação, divididos em dois: o primeiro, pensado com quatro semestres de duração, 

                                                           
13

 Esse índice a que a autora se refere fala da obrigatoriedade do aumento da taxa de conclusão, que 
deverá ser de 90% do total de estudantes matriculados, de acordo com o REUNI. Nesse sentido há uma 
crítico do CRESS, por entender que “a proposta do plano de reestruturação das universidades caminha 
na contramão do aprimoramento do ensino de qualidade, demonstrando uma nítida intenção de forçar 
uma aprovação em massa, com aprovações automáticas, como já presenciadas no ensino fundamental” 
(CRESS 17ª região, 2009, p.21). 
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seria direcionado a uma formação generalista e interdisciplinar, como uma orientação 

para a escolha profissional e o segundo ciclo seria de formação específica, com 

duração máxima de mais quatro semestres e para ingressar nesta segunda etapa, o 

aluno teria que passar por um novo processo seletivo não especificado pelo 

Anteprojeto de Lei da Reforma da Educação Superior. 

Quanto a este projeto baseado no modelo de ensino Norte-Americano e 

pensado de forma a desconsiderar a realidade brasileira, é relevante trazer algumas 

reflexões. 

 
Para alcançar a meta estabelecida de ampliação do número de vagas, esses 
novos cursos, além de breves, serão oferecidos em salas de aula com um 
número exorbitante de alunos, como uma espécie de plateia, mais uma vez, 
copiando o modelo norte-americano. Assim, os estudantes graduados nesses 
cursões, após receberem seu diploma generalista, poderiam se especializar 
em alguma área de graduação, sendo, para tanto, necessário passar por um 
crivo de seleção para continuarem sua formação profissional. Desse modo, 
para a maioria dos alunos, seria oferecida uma educação baseada apenas no 
ensino. Uma minoria deles, após um breve curso geral, poderia se 
especializar e, então, entrar em contato com a pesquisa e a extensão. 
Portanto, de acordo com a proposta do REUNI, as universidades públicas 
serão divididas, oferecendo alguns cursos para a massa e outros para a elite 
intelectual (FERREIRA, 2011, p. 98). 
 

 

 

Este projeto não é exatamente uma novidade no Brasil, pois no período 

ditatorial e a na tentativa de reformar a educação superior no Brasil, o decreto n°. 

62.937, de 1968, já propunha a construção desses ciclos. 

Outro ponto fundamental que não podemos menosprezar dentro desse projeto, 

são as disciplinas “comuns” que não consideram as particularidades na formação em 

cada graduação. Essa reivindicação, inclusive, é anterior ao REUNI, discutida, entre 

outros autores, por CUNHA (2001) ilustrando a dificuldade e perigo em recusar as 

especificidades de cada curso: 

 

[...] os professores do curso de Engenharia queixam-se de que as disciplinas 
de Cálculo, de Física e de Química são ministradas por professores que têm 
nessas disciplinas seus próprios fins, ignorando seu caráter experimental que 
elas adquirem quando inseridas num currículo profissional. O ensino da 
Física, por exemplo, deveria ser distinto se ministrado a um estudante de 
Física, que pretende ser pesquisador, ou a um estudante que pretende ser 
professor secundário, ou, ainda, a um estudante que pretende ser 
engenheiro. Crítica semelhante é feita à disciplina Introdução à Estatística, 
cuja profundidade não poderia ser a mesma para estudantes matriculados em 
cursos de Economia, de Engenharia, de Medicina, de Ciências Sociais, de 
Pedagogia ou de Comunicação Social e outros (CUNHA, 2001, pp. 138-139). 
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FERREIRA (2011) nos adverte sobre do perigo de uniformizar a formação de 

estudantes dos diversos cursos de graduação, exemplificando essa questão com a 

diferença entre a formação em Serviço Social e a formação em Comunicação Social, 

onde na primeira, a direção social hegemônica é, de acordo com o projeto de 

formação profissional, a teoria social crítica, diferentemente da graduação em 

Comunicação Social, em que esta – a teoria social – não é a prioridade, ou seja, 

disciplinas “comuns” como Filosofia, não cumprem o mesmo propósito nos diferentes 

cursos.  

Outro importante ponto a ser discutido acerca do REUNI é o papel do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) na nova realidade do ensino superior no Brasil. Ele 

se constitui como processo avaliativo único, ou seja, é a porta de entrada para o 

ensino superior, seja ele público ou privado, mas neste momento da discussão nos 

interessa mais o seu papel representativo na ampliação de vagas nas Universidades 

Federais. A respeito da autonomia das instituições de ensino superior propagada pelo 

REUNI, as instituições podem escolher utilizar integralmente, ou como seu único 

processo seletivo, o ENEM, e aquelas que assim o fizerem: 

 

[...] receberão 100% dos recursos de assistência estudantil, as que utilizarem 
o Novo ENEM para 50% das suas vagas receberão 75% dos recursos, 50% 
dos recursos para as que utilizarem parcialmente o ENEM e apenas 25% dos 
recursos para demais casos (CISLAGHI, 2010, pp. 174-175). 
 

 

E mais uma vez podemos concluir, a partir de evidencias, que a autonomia das 

Universidades está diretamente relacionada às questões financeiras, que em muitos 

casos pode decretar sua sobrevivência ou sua falência, sobretudo em tempos de 

profunda crise na atenção à educação em todos os níveis. 

Com relação à mobilidade promovida pelo ENEM, FERREIRA (2010) nos 

aponta que este pode ser um processo “não vantajoso para os alunos mais pobres”. 

Podemos considerar a educação no Norte do Brasil, por exemplo, em regiões mais 

pobres e com acesso mais precário à educação (entendendo que se tratando de 

educação pública, a esmagadora maioria das escolas opera em situação de 

precariedade) onde há poucas vagas para ingresso na educação superior. Com o 

ENEM é possível que estudantes de áreas mais privilegiadas – inclusive com maior 

número de Universidades – e melhores índices ocupem as vagas que poderiam ser 

preenchidas pelos estudantes da região Norte, com ensino precário, ainda que a 

distância geográfica seja grande, e é exatamente por isso que desprivilegia estudantes 

pobres, pois somente famílias com maiores rendas conseguem manter seus filhos em 

outras localidades. 
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Ainda falando sobre regionalidades,  

 
[...] de acordo com o relatório da ANDIFES, publicado em janeiro de 2010, 
Relatório de Acompanhamento do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), é possível 
constatar que nem todas as universidades estão no mesmo grau de 
mudança, e isso reflete, inclusive, as diferenças do ponto de partida de cada 
uma delas, muito mais do que das eventuais diferenças entre os planos 
apresentados, uma vez que o discurso e as metas são os mesmos 
(FERREIRA, 2011, p. 105). 
 

 

Quando o governo pensou o REUNI não considerou as diversas realidades 

regionais do Brasil e nem mesmo o patamar inicial de cada instituição e CISLAGHI, 

(2010) supõe que estes equívocos acabam por influenciar diretamente na estrutura  e 

realidade de cada Universidade. 

É importante repetir e salientar que o objetivo deste trabalho não é 

menosprezar os avanços proporcionados e possibilitados pelo REUNI, mas trazer à 

luz questões que não podem ser deixadas para trás. Questões que dizem respeito à 

qualidade pela qual se luta deixando claro que a sociedade espera que seus jovens – 

ou quem quer que deseje – tenha acesso à educação superior, de preferência gratuita, 

mas que este acesso seja aliado ao ensino de qualidade. 

 

 

2.2 – REALIDADE DO TRABALHADOR ESTUDANTE: POLÍTICAS DE 

ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE 

 

 

Diante de tudo o que foi discutido até este ponto, a expansão da Universidade, 

do ensino superior no Brasil, o crescimento do número de vagas ofertadas e o 

planejamento realizado para que isso seja possível – com seus avanços e equívocos – 

se faz necessário pensar para além do acesso do estudante ao ensino superior, mas 

pensar, sobretudo a sua permanência e conclusão com qualidade. Para tanto, é 

imprescindível trazer à discussão todo o processo histórico permeado pela contradição 

entre a necessidade e a possibilidade, pois para CARNEIRO (2009) apud MESQUITA 

(2010), 

 

[...] o trabalhador estudante é uma categoria de trabalhador que tem 
existência específica no capitalismo brasileiro, onde o indivíduo 
precocemente tem que primeiro trabalhar para prover a sua subsistência e 
em um segundo momento viabilizar /lutar para alcançar acesso a 
educação/conhecimento socialmente produzido para sua 
formação/profissional. Esta especificidade do trabalhador estudante brasileiro 
se deve à perversão da classe dominante brasileira, que até a atualidade, 
apesar da luta dos trabalhadores por acesso e conclusão do ensino 
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fundamental, este ainda não foi universalizado. É esta realidade de 
sonegação das condições objetivas de promoção e disponibilização do 
conhecimento pelo Estado representante da classe dominante, que tem 
levado a exclusão da maioria dos jovens de acesso ao curso superior público 
e gratuito, mas sim aos privados e pagos instituindo a categoria trabalhador 
estudante. (MESQUITA, 2010, p. 73). 
 
 
 

À luz de TEIXEIRA (2009) somos esclarecidos que o direito de acesso à 

educação superior no Brasil foi estabelecido pela Constituição Federal de 1934 e 

ratificado posteriormente pela Constituição de 1946 e MESQUITA (2010) diz que a 

educação no Brasil nasceu elitizada. Pois bem, partindo deste contexto, inferimos que 

embora a educação superior seja um direito legalmente garantido, ela não se propõe 

ao papel de humanizar, elevar intelectualmente e emancipar os indivíduos, mas ela 

surge no Brasil como um elemento nivelador, de manutenção da desigualdade, pois,  

 

Por mais que as políticas públicas para a educação tentem expressar que ela 
constituiu um direito de todos, historicamente o que tem se efetivado é uma 
tentativa conciliadora de apresentar leis que contemplem interesses 
conflitantes, como os interesses políticos, econômicos e sociais. Neste 
sentido, a educação passa a ser um serviço/mercadoria que compete tanto 
ao poder público quanto à iniciativa privada e, especificamente no ensino 
superior, é na sua maioria oferecido pela iniciativa privada. Igualdade de 
oportunidades na sociedade capitalista é algo que nunca existiu. O que 
historicamente se tem comprovado é o modelo dual, ou seja, uma educação 
para as elites dirigentes e outra para os trabalhadores. O dualismo na 
educação é o reflexo da desigualdade de acesso aos bens e serviços 
produzidos pelo conjunto da sociedade através do longo período de 
escravismo e de discriminação do trabalho manual (MESQUITA, 2010, p. 73). 
 

 

Partindo destes princípios fundamentais à interpretação crítica da realidade 

exposta, poderemos resgatar políticas de permanência e assistência estudantil já 

praticadas no Brasil e as que vigoram atualmente. 

No ano de 1961 editou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

abordando a assistência estudantil da seguinte forma: 

 

Art. 83. O ensino público superior, tanto nas universidades quanto nos 
estabelecimentos isolados federais, será gratuito para quantos provarem falta 
ou insuficiência de recursos. (art. 168, II da Constituição). [...] 
Art. 94. A União proporcionará recursos a educandos que demostrem 
necessidade e aptidão para estudos, sob duas modalidades: 
Bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos; 
Financiamento para reembolso dentro do prazo variável, nunca superior a 
quinze anos. (Lei n° 4.024, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1961). 
 

 

Neste ponto percebe-se que a educação era tratada como um privilégio para 

quem demostrasse “aptidão para estudos”, ou seja, a educação não se realizava como 
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um direito, mas sim como um privilégio oferecido a poucos, um bem destinado àqueles 

que provassem merecê-lo. 

Com a ocorrência da reforma do ensino superior em 1968, tratada 

anteriormente neste trabalho, e a ampliação do acesso da classe média brasileira à 

universidade, ganha impulso a criação do DAE (Departamento de Assistência 

Estudantil), em 1970, vinculado ao Ministério da Educação, e que implantou algumas 

medidas direcionadas à assistência do estudante do ensino superior. 

Em 1972 é criado o Programa de Bolsa Trabalho, com o objetivo de possibilitar 

aos alunos considerados “carentes de recursos”, de acordo com o texto do decreto, a 

conclusão de seus estudos com possibilidade de complementação educacional e 

exercício profissional: 

 

Art. 2º. Proporcionar a estudantes de todos os níveis de ensino oportunidades 
de exercício profissional em entidades públicas ou particulares, a fim de que 
possam incorporar hábitos de trabalho intelectual ou desenvolver técnicas de 
estudo e de ação nas diferentes especialidades.  Art. 5º. A distribuição de 
Bolsa de Trabalho a estudantes deverá aplicar-se prioritariamente àqueles 
carentes de recursos financeiros, mediante investigação sumária de suas 
declarações, podendo ser estabelecida pelo Conselho Diretor uma escala 
preferencial por área de estudos, segundo a sua importância para o 
desenvolvimento nacional.  (Decreto Federal n. 69.927, 1972). 
 
 
 

Novamente se apresenta a perspectiva da educação como objeto 

recompensador, a ideia de que o sujeito pobre e “carente de recursos” precisa 

demostrar merecimento para poder acessar a educação, sobretudo superior. 

Outra iniciativa de destaque que surgiu na década de 70 foi o movimento de 

Casas de Estudantes, que promove encontros desde 1975, onde estudantes 

residentes em moradias estudantis deliberam e se organizam em busca de melhorias 

em suas moradias, políticas e ações de assistência estudantil eficazes e justiça social. 

Em 1978 o governo criou o programa Pró-Técnico, através do DAE, que 

consistia em oferecer aos filhos dos trabalhadores sindicalizados e seus dependentes, 

um curso preparatório para alunos do ensino fundamental, afim de que eles pudessem 

concorrer a vagas nos cursos oferecidos pelas escolas técnicas estaduais. A ação 

assistencial estudantil consistia na oferta da Bolsa Trabalho, um pagamento mensal ao 

estudante que trabalhasse no local onde estudava, para que ele pudesse se manter na 

escola técnica.14 A própria ação de oferecer um curso preparatório na concorrência a 

vagas para outro nível educacional, admite a não universalidade da educação, neste 

                                                           
14

 Em 1985 o MEC divulgou um relatório de avaliação do Programa Bolsa Trabalho em escolas do 2º grau 
(atual Ensino médio) que constatou que 50% das instituições avaliadas consideravam tal programa 
fundamental à permanência do aluno na escola.  (TEIXEIRA, 2009, p. 30). 
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caso técnica, mas o mesmo acontece ainda hoje no nível superior. Podemos citar 

como exemplos os Pré-vestibulares sociais, oferecidos pelo governo. 

Em 1987 cria-se o FONAPRACE – Fórum de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis. 

 

 

O FONAPRACE é um órgão de assessoramento da ANDIFES (Associação 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) que tem como 
objetivo discutir assuntos pertinentes à comunidade acadêmica das 
instituições públicas de ensino superior brasileiras. Ele tem origem nas 
discussões realizadas, desde o início dos anos de 1980, nos encontros 
regionais e nacionais dos Pró-Reitores que vinham abordando demandas, 
limites e possibilidades das IFES no que diz respeito à assistência estudantil 
(TEIXEIRA, 2009, p. 30). 

 

 

O FONAPRACE surge em um momento muito específico, de intensidade 

política e social, favorecendo – a partir da pressão e repressão exercida pelo Estado, 

os movimentos sociais se desenvolveram –, em meio a grandes lutas, a solidificação 

de movimentos que lutavam pelo Estado democrático de direito. Desses encontros se 

resultou a conclusão da urgência do estabelecimento de políticas que possibilitassem 

o acesso, a permanência e a conclusão do ensino superior, com qualidade – sempre 

importante destacar a primordialidade da questão da qualidade – dos estudantes mais 

pobres. 

 

Segundo um dos documentos do Fórum: A democratização do acesso implica 
na expansão da rede pública, bem como na abertura de cursos noturnos. A 
democratização da permanência implica na manutenção e expansão dos 
programas de assistência” (FONAPRACE, 1993, p. 110 apud TEIXEIRA, 
2009, p. 30). 
 
 

 

A organização atua em busca de apoio nos diversos segmentos da sociedade 

a fim de conseguir recursos para a consolidação da assistência estudantil, partindo de 

dados resultantes de pesquisas a respeito do perfil do aluno universitário brasileiro, 

assim como políticas isoladas de assistência. Com a aprovação da LBD (Lei de 

Diretrizes e Bases) de 1996, foi ratificada a importância da assistência estudantil, 

conforme artigo 3°, onde: “O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes 

princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Lei n. 

9.394, de 29/12/96, artigo 3º, parágrafo 1). 

Em 2007 foi aprovado o PNAES – Plano Nacional de Assistência Estudantil – 

fruto, entre outras coisas, dos esforços do FONAPRACE desde 1998. O PNAES parte 

da perspectiva de uma formação ampliada, articulada sobre o tripé que consiste em 
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ensino, pesquisa e extensão e é regido pelos seguintes princípios, de acordo com 

TEIXEIRA (2009): 

 

1) A afirmação da educação superior como uma política de Estado;  
2) A gratuidade do ensino;  
3) A igualdade de condições para o acesso, a permanência e a conclusão de 
curso nas IFES; 
4) A formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral 
dos estudantes;  
5) A garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 
comunidade estudantil;  
6) A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
7) A orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da 
cidadania;  
8) A defesa em favor da justiça social e a eliminação de todas as formas de 
preconceitos;  
9) O pluralismo de ideias e o reconhecimento da liberdade como valor ético 
central.  (TEIXEIRA, 2009, p. 31). 
 
 

 

Faz-se necessário nesta discussão, apreender que a asssistencia estudantil 

deve ir além da moradia e restaurantes universitários. Ela deve ter o papel de garantir, 

com efetividade e de forma concreta, a permanência do aluno no espaço educacional, 

proporcionando todo o aparato para o desenvolvimento de suas potencialidades, tanto 

profissionais quanto de emancipação enquanto sujeito. 

 
 
Pensar em assistência ao estudante, na concepção no FONAPRACE (2000), 
vai além de pensar em permanência no que se refere a restaurantes 
universitários e moradia estudantil. A assistência ao estudante deve ser 
ampliada de forma a democratizar o acesso e garantir uma universidade que, 
de fato, seja pública, gratuita e comprometida com a permanência de 
qualidade no ensino superior. As propostas de assistência estudantil 
elaboradas por diferentes atores são avançadas e exequíveis.  O que 
efetivamente falta é um processo de implementação mais consistente que de 
fato viabilize o acesso e garanta a permanência dos estudantes pobres nas 
IES públicas.  (TEIXEIRA, 2009, p. 32). 
 
 

Conforme esclarecimentos prestados em relatório elaborado pela ANDIFES15, 

o PNAES estabelece como objetivos: 

 

I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 
superior pública federal;  
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior;  
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e  
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.  (ANDIFES, 
2011, p. 12). 
 
 

                                                           

15
 Associação Nacional Dos Dirigentes Das Instituições Federais De Ensino Superior. 

 



57 
 

 

E estabele o atendimento prioritário de estudantes oriundos, principalmente, da 

rede pública de ensino ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 

meio. O documento estabelece ainda que as ações de assistência estudantil sejam 

desenvolvidas nas seguintes áreas: 

 

 
I - moradia estudantil; 
II - alimentação;  
III - transporte;  
IV - atenção à saúde;  
V - inclusão digital;  
VI - cultura;  
VII - esporte;  
VIII - creche;  
IX - apoio pedagógico; e  
X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.  
(ANDIFES, 2011, p. 12). 

 
 

Entende-se que o PNAES desempenha um papel de protagonismo no objetivo 

do Governo Federal em dobrar a quantidade de alunos graduandos, contando a partir 

de 2008, pois se o REUNI abre as portas da universidade, o PNAES possibilita a 

permanência e a conclusão.  

 

Sendo a inclusão social um dos pilares do desenvolvimento sustentável e 
sendo também inegável a importância do ensino superior para o 
desenvolvimento socioeconômico, o PNAES contribui não só para a formação 
profissional dos cidadãos e efetivação de pesquisas científicas e 
tecnológicas, mas também, para a formação de uma sociedade norteada por 
princípios éticos e democráticos.  (SALES DE ALMEIDA, 2013, p. 45). 
 
 

 

A execução da Política Nacional de Assistência Estudantil é de 

responsabilidade de cada instituição federal de ensino superior, utilizando-se da 

correta aplicação dos recursos destinados a cada instituição pelo programa. O 

governo entende, de acordo com o documento de sistematização do programa, que o 

sucesso do mesmo dependerá da capacidade de seleção de enquadramento dos 

estudantes no perfil a que se direciona a ação.  

Criticamente pensando, é necessário reconhecer o significado do PNAES para 

os estudantes, sobretudo mais pobres, de ensino superior no Brasil, porém é ainda 

mais necessário reconhecer que o programa ainda não é capaz de alcançar a todos os 

estudantes que dele precisam. 
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A pesquisa de perfil socioeconômico dos estudantes de ensino superior em 

universidades federais brasileiras, realizada pelo ANDIFES/FONAPRACE em 

2010/2011 revela que, 

 

verificou-se que 44% pertenciam às classes  C,  D  e  E.  Contudo, esse 
percentual é maior para as regiões Norte - 69% e Nordeste 52%.  Os 
pertencentes à classe A somam 15%, com maior concentração no Centro-
Oeste - 22% e menor na região Norte - 6,3%.  Tratando-se de renda familiar, 
41% das famílias dos estudantes recebiam até 03 salários mínimos (R$ 
1.530,00), saltando os índices no Nordeste - 50%, Norte - 63% e caindo no 
Sudeste - 31%, Sul - 32% e Sudeste - 33%. 
 
 

 

Esses números são mais bem exemplificados na tabela abaixo: 

 

 

 

 SALES DE ALMEIDA, (2013) utilizando-se destes dados divulgados pela 

parceria entre ANDIFES/FONAPRACE nos esclarece que “dentre o universo de 

estudantes pesquisado, considerando os programas de assistência estudantil, 15% 

utilizavam os programas de alimentação, 11% são beneficiados com bolsas 

permanência e 10% utilizam os programas de transporte oferecidos pelas IFES”. Além 

disso, 

 

O percentual de estudantes que participam de estágios chega perto de 11%, 
sendo que as atividades acadêmicas remuneradas em geral, incluindo 
também monitoria e extensão contemplam cerca de 34% dos estudantes. [...] 
Confirmou-se que os alunos do noturno são na maioria pertencentes as 
classes C, D e E – 52,5%,  enquanto os estudantes das outras classes 
sociais frequentam majoritariamente o turno matutino e integral. Já 
considerando os resultados sobre trancamento de matrícula, dentre o 
percentual nacional – 12,4%, os problemas financeiros representam 15% e 
afetam em maior proporção as classes C, D e E, enquanto o trancamento por 
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insatisfação com o curso é mais concentrado nas classes A e B. (SALES DE 
ALMEIDA, 2013, p. 52). 
 
 

 

Tomando como base de análise os dados apresentados, percebe-se que, 

embora haja o que comemorar em relação aos esforços de ingresso, permanência e 

conclusão de alunos mais pobres nas universidades, ainda há uma longa trajetória a 

seguir, pois as medidas adotadas, mesmo sabendo-se que são recentes, não se 

podem considerá-las satisfatórias, nem quantitativa, nem qualitativamente.  

Dado o número de estudantes inseridos em alguma política de assistência 

estudantil, entende-se que esta é uma demanda concreta e urgente, embora pouco 

desenvolvida, talvez pela sombra, ainda presente, do pensamento que diz a educação 

é um troféu, dado àqueles que se esforçam e merecem e não um direito devido a 

todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória de análise construída ao longo deste trabalho teve por objetivo 

pensar a realidade enfrentada pela camada mais pobre da população brasileira, no 

caminho rumo à formação acadêmica. Objetivou também pensar os desafios e as 

possibilidades de acesso, permanência e conclusão do ensino superior, priorizando 

sempre o ensino gratuito e de qualidade. 

É cabível, neste momento de reflexão, perceber que ao longo de sua trajetória, 

desde sua concepção realizada pelos jesuítas no Brasil, a educação, em sua estrutura 

e finalidade, não sofreu grandes alterações, houve, sim, algumas alterações de 

infraestrutura, mas ideologicamente ainda garante privilégios à determinada camada 

da população, ela ainda é extremamente hierarquizada, omissa em muitos aspectos e 

desprivilegia o protagonismo de classes subalternizadas nas mais variadas questões 

da história no país. 

A partir de todo o resgate histórico focado na construção da educação no 

Brasil, realizado nessa pesquisa, percebe-se que os objetivos educacionais e suas 

finalidades ainda não abandonaram seu objetivo primeiro neste país, que foi o 

esclarecimento e aprofundamento das desigualdades. Percebe-se ainda que, muito 

embora a educação seja reconhecidamente positivada, dentro de um Estado 

democrático de direito e seja constitucionalmente universal, ela ainda se realiza como 

um privilégio. 

Outro ponto importante a ser destacado são as diferenças regionais e seu trato 

diferenciado na projeção e implementação de políticas educacionais e de assistência 

estudantil, onde as regiões Sul e Sudeste são privilegiadas com maiores investimentos 

na educação superior e estes dados são demostrados com números e gráficos ao 

longo do trabalho. Sobre isso inferimos novamente o que foi dito anteriormente: a 

educação, que teoricamente deveria ser um objeto de integração e equalizadora dos 

sujeitos, se propõe a aprofundar e reforçar a subsunção de uma, ou mais regiões, em 

detrimento de outras. 

Este trabalho demostra também alguma relevância na discussão a respeito do 

REUNI. Refletir sobre o que este programa trouxe de positivo e o no que ele fez 

retroceder na educação superior no Brasil, como ele alterou a dinâmica das 

Universidades Federais e o que há de se aprofundar para alcançar resultados 

significativos no desenvolvimento do que se espera que seja um ensino público de 

qualidade, na contramão do que se tem apresentado até aqui: uma forte tendência 

privatista, inclusive na utilização de espaços públicos para fins privados, na tentativa 

de financiar e manter o próprio ensino público; tentativas de privatização das questões 
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trabalhistas e aposentadorias dos docentes; inserção de técnicas corporativas no 

modo de ensino com o objetivo de otimizar o tempo do professor, depreciando a 

qualidade no ensino e a importância da relação entre aluno e professor. 

Discutindo o REUNI, pode-se depreender que a autonomia das Universidades 

públicas tem sofrido constantes e severos ataques, alguns de forma sutil e outros nem 

tanto. Entende-se que, com a autonomia fragilizada, fica fragilizada também a garantia 

de uma educação propícia, de qualidade, pois com a necessidade de aceitar um 

número de alunos superior ao que sua estrutura garante como adequada, a fim de 

assegurar os recursos oferecidos pelo governo – que, diga-se de passagem, não 

foram capazes de proporcionar uma estrutura digna à nova quantidade de alunos, mas 

fizeram apenas avolumar aquilo já antes necessitava de especial atenção – possam 

sustentar e minimamente manter as instituições. 

Não se pode negar o significativo e contundente desenvolvimento do ensino 

superior no Brasil, sobretudo a partir dos anos 2000 e o ingresso do Partido dos 

Trabalhadores na presidência, com a criação de vários novos institutos federais de 

ensino superior, novos cursos, campis e outras ações, mas é necessário compreender 

que ampliar vagas não garante plenamente, principalmente em longo prazo, que esses 

novos alunos possam permanecer e concluir a graduação e é exatamente esta a mais 

importante crítica a este governo com relação ao ensino superior.  

Com relação ao que se esperava do governo PT e à tendência privatista, não 

se pode deixar de citar a significação do PROUNI nesse contexto, pois verbas que 

poderiam e, em tese deveriam, ser aplicadas no ensino superior público, pois são 

oriundas de arrecadação de impostos, foram destinadas a subsidiar instituições 

privadas em troca de vagas para alunos que por algum motivo foram excluídos do 

sistema de ensino público. 

Outra crítica importante que não pode ser preterida é insuficiência de políticas 

de assistência estudantil e a transferência dessa responsabilidade para cada 

instituição de ensino – público – através do PNAES, onde uma verba é destinada a 

cada instituição e, esta por sua vez, avalia a melhor forma de aplicar esses recursos, 

que como demostraram os índices, são parcos e insuficientes, selecionando e 

incluindo poucos, em contrapartida da exclusão de tantos muitos, como tem sido feito 

em várias áreas da educação superior, a começar pelo processo seletivo de ingresso 

nas instituições de ensino. 

Ao longo desta pesquisa, uma questão que se tornou notória foi a normalidade 

com que se é discutida a necessidade de o estudante precisar buscar meios de se 

manter na universidade [para aqueles que sustentam a si mesmos] e enquanto se está 

na universidade [para aqueles que são mantidos pelos familiares], entendendo que um 
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grande número ingressa tardiamente na graduação e neste momento da vida já 

adquiriu responsabilidades que exigem do indivíduo renda para manter não somente a 

si, mas também sua família, sendo este o provedor; há ainda, alunos que ingressam 

na graduação logo após concluir o ensino médio, sendo, majoritariamente 

dependentes da renda adquirida pelo núcleo familiar, que na maioria dos casos de 

alunos do ensino superior público não é suficiente para mantê-lo na academia ou 

somente na academia. 

Em muitos aspectos não nos aproximamos daquilo que consideramos ideal na 

educação, aliás, nosso cotidiano está distante do ideal, mas presume-se que o modo 

de educação mais próximo do que é ansiado é que o estudante possa se dedicar 

integralmente à formação acadêmica, a tudo que a universidade, enquanto lugar de 

conhecimento possa oferecer: tanto atividades no interior da sala de aula, quanto 

atividades concernentes à graduação, que incluem amplas possibilidades, partindo 

novamente do que é ideal, entendendo a educação não somente como uma formadora 

de mão de obra especializada, capacitada, treinada para fazer e não refletir, mas uma 

educação transformadora, emancipatória e humanizadora, que vai à contra mão do 

que foi descrito anteriormente e que tem sido a educação no Brasil desde sua 

instucionalização e estabelecimento no Brasil: “que historicamente a educação formal 

brasileira e o ensino institucionalizado têm se mostrado alinhado aos interesses do 

Capital e a manutenção de um sistema de nivelamento social”, conforme página 13. 

Em muitos aspectos é possível perceber evidentes avanços na educação 

superior no Brasil nos últimos anos: a interiorização das universidades, a maior 

possibilidade de acesso à graduação, o aumento significativo do número de vagas, 

entre outros, mas não podemos esquecer que apenas o acesso não garante avanço. 

São necessárias políticas e ações voltadas à permanência e conclusão. Não é 

admissível ampliar o acesso, mas não ampliar os investimentos de suporte 

necessários. Em suma, é necessário que a educação seja realizada com a seriedade 

e compromisso que lhe é devida. 
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