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“A educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é 
criação de riqueza apenas para alguns privilegiados.” 

 
Leonel Brizola 

 
 



 

 

RESUMO  
O conteúdo apresentado neste trabalho analisa o desenrolar dos governos de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Roussef 
(2011) no que se refere à área da educação, bem como às políticas públicas educacionais de 
maior vulto desenvolvidas nesses períodos e direcionadas a facilitar o acesso ao ensino 
superior. Como objeto de estudo, no que se refere às políticas públicas voltadas para a 
educação superior, foram selecionados: Ensino a Distância (EaD); Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM); Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); Cotas; Programa de Universidade 
para Todos (Reuni) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades (Reuni). Após buscar na bibliografia o conceito de políticas públicas 
educacionais e as medidas tomadas por cada um dos presidentes e respectivos ministros na 
gestão do ministério da Educação (MEC), falou-se sobre o desenrolar histórico das principais 
medidas adotadas, tendo em mente o entendimento das ações que regem o cotidiano da 
educação brasileira. 
 
Palavras-chave: educação brasileira, educação superior, políticas públicas educacionais. 



 

 

Abstract 
The contents presented in this paper is to explain the conduct of governments of Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) and Dilma Roussef 
(2011) with regard to the area of education, as well as policies educational largest public 
figure developed during these periods and targeted to higher education. As subject matter, 
with regard to public policies for higher education, were selected: Distance Learning (EaD); 
National Secondary Education Examination (Enem); Financial Aid Fund (Fies); Quotas; 
University for All (Prouni) and Support Program for the Restructuring and Expansion of 
Federal Universities (Reuni)). After searching the literature the concept of educational 
policies and measures taken by each of the presidents and their ministers in the management 
of the Ministry of Education (MEC), there was talk about the historical conduct of the main 
measures adopted, bearing in mind the understanding of actions governing the daily life of 
Brazilian education. 
  
Keywords:  Keywords: brazilian education, higher education, public educational policies. 
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 1. INTRODUÇÃO  
 

 

Assim que assumiu a presidência da república, Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003) criou, juntamente com o ministro da Educação da época, Paulo Renato, mecanismos de 

avaliação que tinham por objetivo mensurar o andamento da educação brasileira em todos os 

seus níveis. Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) deu continuidade a alguns dos projetos da 

gestão anterior e iniciou o processo de expansão das universidades federais. Já Dilma 

Rousseff (2011), sancionou a Lei das Cotas. Cada um a sua maneira contribuiu para que 

políticas públicas educacionais modificassem o contexto brasileiro. 

Visando inúmeras vezes o bem estar dos cofres públicos, seja por conta de problemas 

internos ou de recomendações internacionais, o que sempre regeu o financiamento da 

educação em nosso país foi a parcimônia dos gastos e como lembra Ghiraldelli (2009, p. 199): 

é claro que o PSDB nunca confessou que sua racionalização tinha como objetivo 
gastar menos.Eles diziam que o objetivo era pedagógico. E quando confessavam que 
o objetivo era econômico, remendavam afirmando que não se tratava de gastar 
menos, mas gastar melhor. 

 

Obviamente ao término da leitura do presente trabalho observa-se que tal afirmação 

não se aplica apenas ao PSDB. O que se nota é que tanto governos ditos liberais quanto 

governos que se dizem voltados ao bem-estar social, sempre têm em mente a maior 

“eficiência” (vamos chamar assim) dos recursos públicos, ainda que não admitam em seus 

discursos “ideológicos”. 

Tendo como problemática de pesquisa o acesso ao ensino superior, o trabalho se 

debruça sobre seis políticas públicas educacionais que se estabeleceram e que, em alguns 

casos, foram ampliadas no decorrer dos períodos dos três governos discutidos. Ao citar cada 

uma delas, e suas respectivas motivações, metodologias e possíveis inclinações ideológicas 

espera-se que mais informações sejam trazidas de forma a colaborar com a discussão a 

respeito do esforço realizado com vistas a aumentar o acesso ao ensino superior, seja ele 

público ou privado. 
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 2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo Geral 
 

Resgatar as diretrizes e principais estratégias dos investimentos voltados para a ampliação do 

acesso ao ensino superior nos referidos governos. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar períodos e políticas públicas educacionais implementadas no decorrer dos 

governos FHC, Lula e Dilma Rousseff; 

• Analisar, em linhas gerais, o desenvolvimento da educação brasileira, procurando 

identificar as principais diretrizes dos três governos analisados, sobretudo no que diz 

respeito ao acesso ao ensino superior. 
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 3. METODOLOGIA 

 

 

 Para a confecção do referido trabalho realizou-se uma pesquisa, fazendo-se uso de 

todo o material previamente selecionado. Como aporte de informações foram utilizadas fontes 

secundárias (pesquisa bibliográfica), destacando-se entre estas a utilização de livros, artigos 

acadêmicos e matérias jornalísticas que pudessem facilitar de sobremaneira o entendimento da 

área de estudo abordada.  

Quanto ao tipo de pesquisa, o trabalho desenvolvido se enquadra como sendo do tipo 

exploratório, pois como assevera Lopes (2006, p.223): 

a pesquisa exploratória é aquela que têm como preocupação central identificar os 
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é 
o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, por que explica 
a razão, o porquê das coisas. Pode-se dizer que o conhecimento científico esta 
assentado nos resultados oferecidos pelos estudos exploratórios. Isto não significa, 
porém que as pesquisas exploratórias e descritivas tenham menos valor, porque 
quase sempre constituem uma etapa prévia indispensável para que se possam obter 
explicações científicas. 
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 4. REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA  

 

 4.1 Afinal, o que são Políticas Públicas Educacionais? 
 

Na pespectiva de Secchi (2010, p.2), uma política pública “é uma diretriz elaborada 

para enfrentar um problema público [...], sendo a razão de seu estabelecimento o tratamento 

ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante”. Ainda nesse 

desenrolar, o autor traz duas abordagens quanto ao “protagonismo no estabelecimento da 

política pública” (2010, p.2). São essas: abordagem estatista onde (só é considerada política 

pública quando parte do foco do Estado) e multicêntrica (que considera política pública 

quando o problema atinge a uma quantidade considerável da sociedade). 

Após esses conceitos tomamos de empréstimo as palavras de Oliveira (2010, p.4), que 

distinguem de maneira simples e objetiva a diferença entre as políticas públicas em seu 

sentido restrito e entre as políticas públicas educacionais: 

se políticas públicas são tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, políticas 
públicas educacionais são tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em 
educação. Porém, educação é um conceito muito amplo para se tratar das políticas 
educacionais. Isso quer dizer que políticas educacionais são um foco mais específico 
do tratamento da educação, que em geral se aplica às questões escolares. Em outras 
palavras, pode-se dizer que políticas públicas educacionais dizem respeito à 
educação escolar. 

 
O autor ainda diz que esse tipo de observação é importante de ser feita, pois educação 

é algo que vai muito além da sala de aula. A educação acontece em diversos espaços e todos 

os dias, em contato com o seu círculo familiar ou com as outras pessoas com quem se 

convive, mas a educação dita clássica, no sentido mais conhecido e amplamente entendido da 
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palavra, só é considerada escolar quando for “passível de delimitação por um sistema 

que é fruto de políticas públicas” (OLIVEIRA, 2010, p.5). 

Versando sobre tal assunto, Sousa Neto (2002) explicita que as políticas públicas 

educacionais são importantes até mesmo no sentido de terem a capacidade de explicar o 

momento histórico em que foram criadas e talvez até mesmo a orientação do governo que 

porventura as desenvolveu ou que as importou. 

No ensejo dessa afirmação, em seus escritos o autor afirma ainda que o estudo das 

políticas públicas ganhou mais visibilidade nos últimos tempos, porque a própria história da 

educação se reinventou ao procurar e a se voltar a novas fontes de pesquisa, que ajudam 

inclusive a mudar paradigmas estabelecidos há tempos, como o próprio conceito de educação. 

E ainda cita que: 

é preciso questionar até que ponto as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado 
nesta última década têm a capacidade de educar para a emancipação política, 
econômica e social de seus assistidos, buscando verificar até que ponto o discurso 
estatal acerca da autonomia e qualidade do ensino, em especial do ensino 
fundamental, é condizente com a prática ( SOUSA NETO, 2002, p.11). 

 

 4.2. Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) 
 

Sociólogo; cientista político; ex senador e ex ministro da Fazenda de Itamar Franco, 

Fernando Henrique Cardoso ou apenas FHC, durante todo o seu mandato foi uma figura que 

suscitou emoções distintas. Tido como salvador, ao figurar como chefe do processo de 

elaboração do Plano Real, FHC também foi acusado de se curvar sem nenhuma resistência 

aos mandos e desmandos de órgãos econômicos internacionais, sacrificando os mais pobres e 

beneficiando os mais ricos, fossem eles incorporados nas figuras de banqueiros ou de grandes 

empresários. Candidato pelo PSDB à presidência no ano de 1994, FHC centrou todas as suas 

propostas de campanha em um livro de trezentas páginas chamado “Mãos à obra, Brasil”. 

Segundo Ghiraldelli (2009), a educação foi tratada de maneira extremamente cuidadosa, na 

obra, que: 

foi corajosa ao falar de educação. Pois tomou como verdade algo que a maioria dos 
brasileiros sentia, mas que ainda não aparecia em documentos oficiais de acordo 
com uma retórica significativa, como a que ficou estampada na frase “o Brasil não é 
um país subdesenvolvido”. É um país “injusto”. E no que a educação poderia 
contribuir para acabar com a injustiça? Segundo o documento, a injustiça social não 
poderia ser combatida de modo isolado pela educação. Nem mesmo por um 
conjunto de práticas em política social. A injustiça deveria ser diminuída se 
pudéssemos fazer correções em nosso progresso, mas sem deixar de alavancar o 
nosso progresso por meio da palavra-chave para alguém de origem intelectual e 
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política de Fernando Henrique Cardoso: desenvolvimento (GHIRALDELLI, 
2009,p.178). 

 

Ghiraldelli (2009) aponta que essa noção de justiça social se expressou no documento,aliada à 

educação, em três pontos: 

• Ensino Superior: a universidade em parceria com o setor produtivo seria o fio 

condutor na produção de tecnologia; 

• Ensino Médio: de caráter técnico, seguindo as imposições do Banco Mundial; 

• Ensino Básico: deveria ser universalizado. 

Ao ser eleito, ainda no primeiro turno das eleições de 1994, FHC escolheu como 

ministro da Educação o ex reitor da Universidade Estadual de Campinas, Paulo Renato.  

Criticado por sua maneira de criar mecanismos para avaliação do ensino, o então 

ministro criou: o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb); o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos (avaliador do Ensino 

Superior) também chamado de Provão, dando um salto rumo a uma busca na melhoria do 

ensino, uma vez que é importante frisar que, até seu governo, não havia indicadores que 

medissem a qualidade do ensino (GHIRALDELLI, 2009). 

Ainda segundo Ghiraldelli (2009,p.181): 

[...] em termos de ganhos para a educação brasileira, o sistema criado pelo PSDB 
pode ser visto positivamente sob ao menos dois aspectos: 1) sua contribuição para 
que se pudesse saber o que deveria ser ou não do fundo de Expansão e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef); 2) 
sua capacidade de fornecer uma referência para a sociedade, a respeito da boa e da 
má educação, em especial a superior.  

 

Segundo Durham (2010), a maior parte das políticas educacionais do governo FHC foi 

orientada de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LBD), de 1996, aprovada 

depois de oito anos de discussão no Congresso. A LDB veio a fortificar a tendência à 

descentralização executica, financeira e normativa do sistema educacional ao repartir as 

competências entre os três níveis de poder: federal, estadual e municipal. 
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 4.3 O FUNDEF 
 

O Fundo de Expansão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do 

Magistério (FUNDEF), foi um elemento importantíssimo no governo FHC. Explanando sobre 

o Fundef, Ghiraldelli (2009) cita que esse fundo, nutrido com o dinheiro do ICMS e dos 

fundos de participação dos municípios, seria dividido de forma que cada estado e seus 

respectivos municípios viessem a receber recursos proporcionais ao número de alunos nas 

suas redes de ensino fundamental.  Daquele momento em diante, todos os problemas estariam 

resolvidos, pois se algum município não tivesse dinheiro para arcar com o valor mínimo de 

R$ 315 por aluno/ano a União complementaria.  

O problema é que, como lembra Hermida (2012) “o Brasil continuou subescrevendo a 

estratégia que os países capitalistas centrais determinaram para os países capitalistas 

periféricos ou em via de desenvolvimento”. Sendo assim, Ghiraldelli (2009) coloca que, no 

tocante ao Fundef, já no fim do primeiro mandato de FHC, ficou claro que tudo o que a União 

prometera não fora cumprido, em relação aos gastos. A verdade veio à tona quando 

secretários estaduais e municipais de educação vieram a público denunciar uma defasagem 

nos valores. Tomando por base que a União havia estipulado que o valor a ser gasto com cada 

aluno de 1ª a 4ª série era de R$ 363 e de 5ª a 8ª série de R$ 381,15, os secretários, ao 

refazerem as suas contabilidades, notaram que para cumprir o piso mínimo, os valores a 

serem investidos saltavam para R$ 541,84 e R$ 568,93 respectivamente. 

Dessa maneira, segundo Ghiraldelli (2009), o ministro da Educação juntamente com o 

ministro da Fazenda na época, Pedro Malan, complementaram com o valor de R$ 587 milhões 

essa defasagem, quando na verdade o valor necessário para que as regras do fundo fossem 

cumpridas era de R$ 3,2 bilhões. Mais uma vez deixando clara a regra explícita de que os 

gastos deveriam ser realizados com parcimônia, pois acima de tudo estava a estabilidade 

monetária (HERMIDA, 2012). 

 

 4.4 Os Planos Nacionais 
 

A preocupação com respeito à elaboração de planos na área educacional começou a 

surgir na década de 1980, por conta de iniciativas internacionais, que constataram, após 

pesquisas, que o número de pessoas analfabetas no mundo era uma realidade crescente 

(GHIRALDELLI, 2009). 
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A partir daí, a Unesco,  a Unicef e o Banco Mundial,  resolveram centrar seus esforços 

nos países que, juntos, representavam 73% do número de analfabetos no mundo. Essa 

focalização ocorreu porque, após três anos da realização da Conferência Mundial de Educação 

para Todos, ficou evidente que a ONU não alcançaria até o ano 2000 as metas estabelecidas 

no ano de 1990 (GHIRALDELLI, 2009). 

Segundo o autor, tendo como seu antecessor o Plano Decenal de Educação, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), se materializou de fato em 2001, por meio da lei nº 10.172/ 01 

Muitas mudanças ocorreram após os nove vetos presidenciais, o que transformou o 

PNE em “mais uma carta de intenções do que de fato em um plano” (GHIRALDELLI, 2009, 

p.190). Moldado de acordo com as reivindicações vindas do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública e dos I e II Congressos Nacionais de Educação (Coned) o Plano aprovado 

trouxe cinco objetivos: 

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 e 
14 anos, assegurando  seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 
ensino. 

2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
apropriada ou não concluíram. 

3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino, a educação infantil, o 
ensino médio e a educação superior. 

4. Valorização dos profissionais da educação. 

5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino. 

(GHIRALDELLI, 2009, p.191) 

 

 4.5 E no fim de tudo... 
 

Segundo Ghiraldelli (2009), ao fim de seu mandato, FHC e Paulo Renato conseguiram 

que 98% por cento das crianças com idade entre 7 a 14 anos estivessem matriculadas no 

ensino fundamental, assim como conseguiram também uma diminuição no número de 

reprovações e evasão escolar. Já a meta de campanha de se atingir em pelo menos 70% o 

número de estudantes formados no ensino fundamental, não foi atingida. 

No ensino médio, a meta de estudantes matriculados não chegou aos 10 milhões 

estipulados, assim como o prometido investimento de R$ 4 bilhões que viria a melhorar a rede 

física de ensino também não foi cumprido (GHIRALDELLI, 2009). 

No ensino superior, Ferreira (2012, p.460-461) atesta que:  
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a política para a educação superior delineada nesse período propôs a redução de 
recursos destinados à educação, no contexto da lógica neoliberal de contenção de 
gastos públicos. A redução drástica do financiamento das instituições públicas 
mediante o fundo público, no governo FHC, levou as instituições federais a se 
voltarem às atividades de prestação de serviço [...] No governo FHC, as diretrizes 
políticas passaram pela tentativa da caracterização da educação superior como um 
serviço não-estatal; da diminuição significativa do financiamento estatal na 
manutenção das universidades federais [...] Nessa pespectiva, as universidades 
passaram a ser vistas a partir de uma visão mais pragmática e utilitária dos seus 
serviços, seja na formação profissional, seja na produção de ciência e da tecnologia, 
modificando expressivamente os referenciais da sua finalidade e relevância social. 

 

Ainda no contexto do ensino superior, Durham (2010) acredita que diferente do que se 

afirma, esse governo não favoreceu o setor privado. Inclusive lembra que duas medidas 

adotadas durante esse período foram cruciais para que as IES não continuassem a ser tão 

lucrativas. Tais medidas empregadas pelo MEC foram: reconhecimento e permissão de 

instituições privadas lucrativas, sendo que dessa maneira as instituições deixariam de ser tão 

lucativas, pois não mais usariam brechas na legislação, não ficando assim isentas de impostos, 

e a instituição do Provão, que informava quais eram as boas e as más instituições. Ainda nessa 

pespectiva, a autora afirma que “paradoxalmente dada a orientação do PT de criticar qualquer 

repasse de recurso público para o setor privado, a única medida que beneficiou esse setor 

ocorreu no governo Lula, com a criação do PROUNI” (2010, p.161). 

 

 4.6  Governo Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) 
 

Emergido das camadas mais pobres da sociedade brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, 

mais tarde conhecido em âmbito mundial apenas como Lula, líder carismático e de contornos 

possivelmente messiânicos, assumiu a presidência como a personificação da esperança 

brasileira de dias melhores. Para alguns, de fato o seu governo redefiniu as estruturas sociais 

do país, seja por meio da expansão dos projetos sociais ou até mesmo pelo período de 

estabilidade econômica vivido em certo momento de seu mandato, para outros, seu governo 

populista, demagogo e irresponsável para com as finanças condenou o Brasil a uma era de 

déficit histórico e do renascimento do PSDB, antes relegado ao limbo. 

Começando a falar da condução da educação na era Lula, Ghiraldelli (2009) cita que 

ainda na eleição contra Geraldo Alckmim, candidato pelo PSDB, o PT (Partido dos 

Trabalhadores) na figura do ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, Newton Lima 

Júnior, na época forte candidato a se tornar ministro da Educação, redigiu para o jornal a 
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Folha de S. Paulo um artigo que falava a respeito da educação. Lima Neto nesse artigo apenas 

disse mais uma vez o que poucos desconfiavam e muitos sabiam. 

Falou como nossas escolas não ensinavam o que deviam ensinar e que nossos 
professores eram mal formados. Citando o Exame Nacional de Cursos (o Provão), 
que boa parte do PT criticava e renegava, [...] Utilizando-se de dados da Sociedade 
Brasileira de Matemática, disse que cerca de 70% dos professores de matemática 
atuantes estavam sendo formados por faculdades noturnas, em cursos de péssima 
qualidade. Responsabilizou as universidades federais por não se interessarem pela 
formação do professor, além de lembrar que o salário do docente no Brasil não 
tornava a profissão atrativa (GHIRALDELLI, 2009, p. 244). 

 
Como dito por Oliveira (2009), o primeiro mandato do presidente Lula foi marcado 

pela continuidade das políticas educacionais de FHC. Aliado a isso, Ghiraldelli (2009), 

lembra que em seu texto, Newton Lima, não acrescentou nada de novo à discussão, pois 

apenas defendeu o que havia sido repetido inúmeras vezes durante a campanha, a sua proposta 

educacional se centrou na defesa do aumento de 5% para 7% da fatia do Produto Interno 

Bruto (PIB) que se destinaria para a educação. 

No fim de tudo, como apresenta Ghiraldelli (2009), quem realmente se tornou o 

primeiro ministro da Educação do governo petista foi o ex-governador do DF, Cristóvam 

Buarque, idealizador do Bolsa Escola, que no referido governo, passaria a abarcar mais 

famílias, beneficiando não apenas àquelas  com filhos em idade escolar, mas também outras 

que,  ainda que sem filhos,  se encontravam em situação de vulnerabilidade social.  O ministro 

“desejava que fosse criado um segundo ministério da Educação, que fosse voltado para o 

ensino básico, ou simplesmente deixar o sistema de ensino superior para o ministério da 

Ciência e Tecnologia” (GHIRALDELLI, 2009, p. 251). 

 

 A partir daí, Silva (2012) afirma que:  

os programas sociais implementados pelo governo Lula no primeiro mandato podem ser 
considerados em grande parte assistenciais ou compensatórias. Orientados pela mesma 
lógica de governo que o antecedeu, muitos programas sociais foram desenvolvidos tendo 
como público alvo os mais pobres (2012,p.8). 

  

Nesse âmbito, Lula criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  Tal fundo, como diz 

Ghiraldelli (2009), seria uma atualização do FUNDEF (governo FHC), que a partir de sua 

aprovação iria incluir o ensino infantil, o ensino médio e educação de jovens adultos. Porém, 

esse projeto só conseguiu a sua aprovação ao fim do primeiro mandato, o que causou um 

grande atraso em sua implementação.  
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Ao lembrar do que se refere à promessa do direcionamento de uma porção maior do 

PIB para a educação, Ghiraldelli acrescenta que:  

a promessa de maior parcela do PIB para a Educação não vingou. Lula terminou o 
primeiro mandato gastando em torno de 3,9% do PIB. Aliás, nesse ponto, a proposta 
do governo Fernando Henrique, inicialmente havia sido a de um escalonamento de 
modo a se chegar a gastar mais de 7% a partir de 2010, mas o próprio Fernando 
Henrique vetou essa cláusula quando assinou o PNE, no final de seu segundo 
mandato. Esse veto foi comentado pelo PT em campanha, e parecia que havia se 
tornado um ponto de honra dos petistas, uma vez governando o país, reverter tal 
quadro. Não agiram assim. A meta que mais comentaram na campanha, uma vez no 
governo, foi aquela da qual mais se afastaram (GHIRALDELLI, 2009, p. 246). 

 
No que se refere ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Oliveira (2009) 

assevera que este é composto por outros inúmeros projetos que englobam desde a educação 

básica até o ensino superior. Criado durante o segundo mandato, mandato esse que já estava 

fragilizado pelo enorme escândalo do Mensalão, o PDE veio no seio do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento).Sendo de fato considerado o PAC da educação, esse programa 

visa uma aliança entre a União, seus entes e o MEC, visando por meio de parcerias o 

atendimento técnico e financeiro necessários para que a escola se desenvolva melhor no 

ensino e aprendizagem de seus alunos.  Quando apresentado, o PDE passou a impressão de 

que a partir daquele momento o Goveno Federal teria mais efetividade na intervenção da 

educação básica (GHIRALDELLI, 2009).  

Segundo o autor, o governo montou o PDE a partir da chamada Prova Brasil, mas não 

a partir de todos os resultados da prova, mas de alguns escolhidos sem muito critério, uma vez 

que: 

 
avaliando os primeiros resultados da Prova Brasil, Fernando Haddad voltou seus 
olhos para 33 escolas que, apesar de se situarem em meio a adversidades, teriam tido 
bom desempenho no Índice de Efeito Escola (IEE), um indicador do impacto que a 
escola teria na vida e no aprendizado da criança. Essas 33 escolas foram escolhidas 
pelo MEC e pelo Unicef para serem visitadas e pesquisadas [...] Feita a pesquisa 
nessas 33 escolas e obtidos os resultados, isso tudo compôs uma publicação oficial 
chamada Aprova Brasil, um livro publicado pelo trio Unicef, MEC e Inep 
(GHIRALDELLI, 2009, p. 253-254).  

 
Já em relação às muitas críticas feitas ao PNE, Ghiraldelli (2009) cita que este não 

leva à diante a preocupação com a existência de uma escola pública que possa ter um 

rendimento tão bom quanto o das escolas federais. 

Saindo um pouco do assunto PNE e voltando ao andamento do MEC, já a essa altura 

sob as ordens do economista Fernando Haddad, tendo sido também gerido por Tarso Genro 

após a saída de Cristóvam Buarque, o ministério passava por um momento de transição em 
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que buscava outros mecanismos de avaliação além daqueles que continuaram vigentes 

(GHIRALDELLI, 2009). 

Citado por Oliveira (2010), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

é um indicador de qualidade da educação que possui o propósito de mensurar o desempenho 

do sistema escolar, sendo estabelecida uma escala de 0 a 10. Sendo aqui importante lembrar, 

que existe uma prioridade no atendimento do PDE feito pelo MEC,de acordo com a nota 

obtida no IDEB, que funciona da seguinte maneira: 

 

• Escolas públicas municipais e estaduais, consideradas prioritárias com base 
no IDEB de 2005: Ideb até 2,7 para anos iniciais e até 2.8 para anos finais; 

• Escolas públicas municipais e estaduais, consideradas prioritárias com base 
no IDEB de 2007: Ideb até 3,0 para anos iniciais e até 2,8 para anos finais; 

• Escolas públicas municipais e estaduais não prioritárias, porém com IDEB de 
2007 abaixo da média nacional: IDEB abaixo de 4,2 para anos iniciais e abaixo de 
3,8 para anos finais. 

(Em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb>. Acesso em: 23 de 
junho de 2015). 

 

Todos os recursos utilizados pelo MEC durante esse aporte às escolas e municípios, 

foram repassados após a adesão do Compromisso Todos pela Educação e da elaboração do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) (OLIVEIRA,2012).  

Ainda no governo lulista, foi criado o Movimento Todos pela Educação, que:  

[...] se organizou como um conjunto de idéias ligadas, prioritariamente, a uma 
iniciativa empresarial levada adiante pelo Grupo Gerdau (do campo da siderurgia) e 
várias empresas e bancos, além de entidades do campo da esfera privada e da esfera 
pública. Entre as últimas, o ministério da Educação se fazia presente como um 
parceiro estratégico (GHIRALDELLI, 2009.p.257). 

       Tal movimento referenciado pelo Decreto n.6.094 do PNE foi amplamente criticado, pois 

além de apresentar uma visão completamente particular, deixou claro que os empresários 

envolvidos tanto na leitura quanto na elaboração do documento, inclusive o próprio presidente 

do Comitê Executivo do Todos pela Educação Jorge Gerdau Johannpeter não precisariam 

colocar um centavo de suas fortunas no Movimento, uma vez que as suas “competências 

gerenciais” seriam suficientes para ajudar a reverter as “mazelas” brasileiras 

(GHIRALDELLI, 2009). 
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 4.7 E no fim de tudo... 
 

Ghiraldelli (2009), lembra que quanto ao salário dos professores do ensino médio, ou 

seja, portadores de diploma do ensino superior, somente com a decisão do Congresso, 

chamado de “arbitramento” pelo ministro Fernando Haddad, é que o valor chegou ao piso de 

R$ 1.000,00. Outro ponto que também mostra certo descaso em relação aos professores, mas 

aí na sua formação, foi o fato do MEC ter se calado durante muito tempo em relação às 

diretrizes do curso de pedagogia, e quando se manifestou os igualou ao normal superior o que 

caracterizou 

uma desautorização brusca e sem qualquer diálogo da LDB, esta, por ideia de Darcy 
Ribeiro, havia fixado quatro instâncias de formação de professores no Brasil: normal 
superior, normal médio, instituto de educação e curso de pedagogia. A LDB apostava na 
diversidade e na criatividade para a formação do professor do ensino fundamental 
 (GHIRALDELLI, 2009. p.279-280).  
 

No que se refere ao ensino superior, o que se observou no setor privado foi uma 

parceria com as instituições privadas de ensino de ensino por meio do Prouni e do Fies, que 

arrecadaram bilhões de reais, muitas vezes sem mesmo oferecer um ensino de qualidade 

(SILVA, 2012). Já para as universidades federais, o projeto desenvolvido foi o Reuni “[...] 

que prevê além do aumento de vagas, medidas como a ampliação ou abertura de cursos 

noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a redução do custo por aluno, a 

flexibilizaçãode currículos e o combate à evasão” (TONEGUTTI e MARTINEZ, 2008, p. 3). 

 

 4.8  Dilma Rousseff (2011) 
 

Primeira mulher a ser eleita para a presidência do país e ex-ministra Chefe da Casa 

Civil, Dilma Roussef em seu primeiro mandato fez uso de toda a popularidade conseguida por 

Lula e pelo modo petista de governar. Agora, em seu segundo mandato, depois de enfrentar 

uma campanha eleitoral difamatória (de ambos os lados) e cheia de reveses, a presidente tem 

pela frente uma “nova” oposição e grandes ajustes a serem realizados. 

Segundo Ferreira (2012), cultivando a imagem de que seu governo daria continuidade 

às ações implementadas por Lula em todos os setores, Dilma Roussef iniciou seu primeiro 

mandato reafirmando que o programa de expansão da educação superior não seria 

interrompido.  Para ratificar sua afirmativa, a presidente garantiu a criação de 47 novos 

campus universitários e de mais 208 Institutos Federais de Educação (IFEs) (FERREIRA, 

2012).  
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Mas,de fato, o maior projeto era a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec) que:  

foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 11.513/2011, com o 
objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade 
do ensino médio público. 

O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional 
qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência 
de renda (Em:<http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec>. 
Acesso em: 23 de junho de 2015). 

 
Segundo Júnior; Lucena e Ferreira (2011), o Pronatec (ainda em vigência) tinha por 

objetivo acabar com o déficit de profissionais qualificados no mercado, uma vez que estes 

contribuiriam enormente para o desenvolvimento econômico do país.  

Trazendo algo além dessa visão e evidenciando uma pespectiva diferenciada e mais 

crítica, Júnior, Lucena e Ferreira (2011, p.846) acreditam que: 

o Pronatec desconsidera o desemprego como manifestação especificamente concreta 
da financeirização do capital mundializado, posto que esta predominância, ao 
intensificar o trabalho humano e produzir a precarização das relações de trabalho, 
produz ao mesmo tempo o desemprego estrutural. 

 

E continuam com as suas observações dizendo que “essa matriz política, teórica e 

ideológica orienta o aparelho estatal desde a Reforma do Estado de 1995” (JÚNIOR; 

LUCENA e FERREIRA, p.846). Outro ponto a ser discutido, como lembra Cieglinski (2011), 

é o fato de que, em muitos casos, os estudantes que se matriculam nas escolas técnicas não o 

fazem de fato por desejarem a formação técnica em si, mas sim pelo fato de que essas 

instituições oferecem um ensino médio de melhor qualidade que a maioria das escolas 

públicas que não teriam condições de oferecer a esses alunos uma boa preparação para o 

ingresso no ensino superior, fazendo com que o objetivo do governo não seja atingido em sua 

totalidade. 

Outro tema discutido, é o que se refere à destinação do dinheiro oriundo da exploração 

petrolífera para a educação. Defendido durante toda a sua campanha de reeleição, a já 

sancionada Lei 12.858 de 9.9.2013 destinaria para a educação, mediante o pagamento dos 

royalties cerca de 75% de seu valor (seguido por 25% para a saúde) (BRASIL, 2015). 

Mas tal promessa mostrou-se não tão verdadeira, quando entre os ajustes de seu 

governo estava um corte de mais de R$ 7 bilhões somente para o ministério da Educação, 
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anteriormente gerido pelo ex-governador do Ceará Cid Gomes e agora comandado pelo 

filósofo e professor Renato Janine Ribeiro (BRANDALISE, 2015). 

 

 4.9  Pátria Educadora 
 

Tida como prioridade em seu discurso de campanha e de posse, através do lema 

“Pátria Educadora” a educação brasileira, mesmo tendo aumentado entre 2003 a 2012 de 65% 

para 78% a proporção de alunos na escola até os 15 anos, dá sinais de que muito trabalho 

ainda deve ser feito. Principalmente quando se ocupa o 60° lugar em uma lista elaborada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que avaliou 76 

países (WELLE, 2015). 

Outros pontos a serem lembrados, o Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) são algumas das 

áreas que sofrem com corte e atraso de verbas públicas destinadas à manutenção de ambos 

(BRANDALISE, 2015). 

Segundo Bof (2015):  

 
em todo Brasil, na suposta “Pátria educadora”, como diz o lema de Governo de 
Dilma e do PT para os próximos quatro anos - ao invés de se ampliar os 
investimentos na educação, o que se vê é uma verdadeira saraivada de corte de 
verba, atrasos de pagamentos e ataques. 

Recentemente foi denunciado o atraso, em alguns casos desde novembro, no 
pagamento de mais de 493 mil educadores com bolsas de projetos Federais, como o 
Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio e o Pacto Nacional para Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic)”. (BOF, André. Dilma corta 30% da verba das universidades 
públicas e mantém bilhões para instituições 
privadas.Em:<http://www.palavraoperaria.org/Dilma-Corta-30-da-verba-das-
Universidades-Publicas-e-mantem-bilhoes-para-instituicoes-Privadas>. Acesso em: 
19 de junho 2015). 

 

Ainda nesse aspecto, mas retrocedendo um pouco, Pellegrini (2012) cita que na época 

em que a primeira greve das universidades federais eclodiu sob seu governo, Dilma e sua 

equipe, capitaneada na época pelo então ministro da Educação Aluízio Mercadante (ex- 

professor universitário) não se mostraram muito abertas a diálogos, chegando a ignorar uma 

conversa com os representantes dos grevistas por cerca de 10 meses. Tal descompasso na 

comunicação rendeu à rede federal de ensino superior em alguns casos, até 4 meses de 

paralisação. 
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Atualmente, a gestão de Dilma se encontra envolta em mais uma greve que atinge 

desde a educação básica até a superior. Nesse novo momento, os setores educacionais alegam 

falta de recursos. Como citado por Ferreira e Kapa (2015), a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) se encontra em uma situação calamitosa. Sem recursos para a contratação de 

vigias e até mesmo de pessoas para a limpeza, a universidade agoniza e vê o número de furtos 

crescer rapidamente. 

No caso da limpeza, a falta de funcionários revela situações inusitadas. O próprio 
diretor da ECo, Amaury Fernandes, já limpou o banheiro enquanto a vice-diretora  
desentupia um dos vasos sanitários. E o acúmulo de funções não se limita aos dois. 
Técnicos e professores passaram a agir além de suas obrigações, na portaria e na 
administração de equipamentos que são emprestados aos alunos. (FERREIRA e 
KAPA, 2015,p.19). 

 
A reportagem ainda cita que a crise que culminou tal situação, teve início no começo 

do ano após o corte de 30% das verbas para as universidades federais realizado pela União, 

acrescentando que: 

antes da aprovação do orçamento para 2015, as instituições  só podiam utilizar 1/18 
da verba de custeio, usada majoritariamente para pagar os serviços terceirizados. 
Com a vigência do novo orçamento, a Reitoria da UFRJ afirma que o minstério da 
Educação (MEC) ainda faz repasses mensais inferiores ao acordado. (FERREIRA e 
KAPA, 2015, p.19).  

 

Depois de todas essas afirmações, é importante lembrar que logo no início do ano, o 

ministro da Educação na época, Cid Gomes, afirmou categoricamente que não faltariam 

recursos para manter as “ações em andamento”, uma vez que a quantia de R$ 7 bilhões a ser 

cortada do orçamento era apenas uma estimativa e que “o desafio da presidenta era fazer mais 

com menos, uma premissa do serviço público” (RODRIGUES, 2015). 

 

A partir desse ponto do trabalho, serão mostradas algumas Políticas Públicas 

educacionais desenvolvidas ou aperfeiçoadas em algum momento dos referidos governos. 

Seguindo a ordem cronológica de sua criação, apresentam-se: Educação a Distância (EaD); 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

Cotas; Programa Universidades Para Todos (ProUni) e o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
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 4.10  Educação a Distância (EaD): 
 
 Lemgruber (2012) afirma que as pessoas mais velhas se lembram da Educação a 

Distância (EaD) por conta dos anúncios de cursos profissionalizantes que eram estampados 

nos gibis, caracterizando assim a primeira geração dessa modalidade (guias de estudos 

impressos enviados pelos correios). A segunda geração se deu durante a década de 1970, que 

além de contar com material impresso utilizava também fitas de vídeo e de áudio, seguindo-se 

a isto a experiência dos telecursos, com aulas pela televisão. Nos dias de hoje, o autor cita que 

vivemos a terceira geração da EaD, que se baseia em aulas, fóruns, chats e conferências por 

computadores, fazendo do uso da internetalgo primordial.  

Garonce e Santos (2012), citam que o uso da webconferência como ferramenta de 

ensino tem se difundido enormemente no cenário educacional brasileiro. Gomes (2013) 

lembra que a Educação a Distância teve seu desenvolvimento e criação através de iniciativas 

privadas e decretos governamentais, seguindo inclusive o caminharda tecnologia no país. 

  Alves (2011), citando o desenrolar dos marcos históricos que levaram a EaD à 

situação atual lembra que em 1996 o Ministério da Educação criou a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), extinta em 2011, fazendo assim com que  o ano de 1996 fosse considerado 

como o ano oficial do surgimento da EaD no Brasil, ainda que apenas nove anos depois, em 

2005, tenha se dado a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), “que caracteriza-se 

pela parceria entre o MEC, estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e programas de 

educação superior” (ALVES, 2011,p. 89).     

 Ao igualmente traçar um panorama do desenvolvimento dessa modalidade de ensino, 

Lemgruber (2012) ratifica tais informações ao citar que o marco da expansão da EaD foi o 

artigo 80 da LDB (Lei 9.394 de 1996), e acrescenta que as inúmeras regulamentações 

colocadas pelo art. 80 da LDB, como o credenciamento das instituições e o registro de 

diplomas, foram objetos de padronização pelo Decreto nº 2.494/98, depois substituído pelo 

Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (LEMGRUBER, 2012).  

 Lemgruber (2012) ainda atenta que outra medida legal que causou grande impacto foi 

a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004. Também conhecida como Portaria dos 20%, 

ela torna possível que as instituições de ensino superior ofereçam disciplinas que utilizem a 

modalidade semi-presencial.  
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Alves (2011), defende que a metodologia adotada pela EaD é portadora de uma enorme 

relevância social, pois  

permite o acesso ao sistema àqueles que vêm sendo excluídos do processo 
educacional superior público por morarem longe das universidades ou por 
disponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula, uma vez que a 
modalidade de EaD contribui para a formação de profissionais sem deslocá-los de 
seus municípios (ALVES, 2011, p.84). 
 

 De acordo com Gomes (2013), a EaD tem sido utilizada por governos diversos como 

uma forma eficiente de resolver a questão da ampliação do acesso educacional. 

O discurso da democratização do ensino tem-na transformado, por vezes, em fetiche 
para a solução quase mágica dos problemas educacionais e, ultimamente, a EaD tem 
representado um papel importante também na expansão do ensino superior privado, 
pois tem sido utilizada para ampliar consideravelmente o número de alunos, baratear 
os custos e maximizar os lucros (GOMES, 2013, p.13-14). 
 

 Dando continuidade aos seus argumentos, Gomes (2013) cita que um problema 

bastante comum visto na EaD é o fato de que até mesmo em lugares em que as condições da 

existência de polos de ensino se dá de maneira altamente inviável e precária, eles são criados 

e mantidos justamente para fazer jus à imagem de maior acessibilidade. 

Segundo Alves (2011), ainda que muitos avanços tenham sido alcançados durante 

esses anos, ainda há um caminho enorme a ser percorrido no intuito de que a Educação a 

Distância consiga ocupar uma posição de destaque, é necessário inclusive que essa 

modalidade vença o preconceito no que se refere a sua qualidade, ensino, aprendizagem e 

regulamentação.  

 Aliado a isso Garonce e Santos (2013) acreditam que “a Educação a Distância precisa 

deixar de ser tratada à parte nas instituições escolares, de ser oferecida como uma modalidade, 

um ramo de negócios ou apenas como uma oportunidade flexível de acesso à universidade” 

(GARONCE e SANTOS, 2013, p.1015) 

 

 4.11 ENEM : 
 

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) “[...] tinha como 

objetivo fornecer informações sobre estratos específicos para ações do poder público e 

disponibilizar informações aos estudantes, para que eles mesmos avaliassem seu desempenho 
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em comparação com os dados gerais, e não se voltar para a avaliação individual” 

(VIGGIANO e MATTOS, 2013, p.420).   

No ano de 2009, tendo em mente avanços profundos na educação brasileira, o 

Ministério da Educação (MEC) anunciou mudanças estratégicas no exame, sendo que a maior 

parte da atenção se voltou ao fato de que ele poderia ser utilizado como um substituto parcial 

ou total do vestibular para o ingresso nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), e 

que daquela data em diante, ao invés das 63 questões aplicadas em um dia, 180 questões 

seriam aplicadas em dois dias, contando com a redação obrigatória (VIGGIANO e MATTOS, 

2013). 

Dessa forma, Klein; Fontane e Carvalho (2007) mostram que com a maior importância 

dada ao ENEM, o número de cursos preparatórios (pré- ENEM) deu um salto considerável.   

Antes exclusivamente voltado para o nicho dos vestibulares, esse setor percebeu, nesse novo 

panorama oportunidades de negócios, sendo acompanhado de perto pelos cursos preparatórios 

gratuitos. Os chamados Cursos Pré Vestibulares Comunitários (CPVC), “que são movimentos 

sociopolíticos de empoderamento, diversidade cultural, cidadania ativa e instituições para-

escolares, lutando por ações inclusivas no Ensino Superior” (KLEIN; FONTANE e 

CARVALHO, 2007, p.374). 

Retornando ao exame em si, é importante frisar dois pontos: o primeiro é que, desde 

2004 o exame é utilizado como forma de seleção do Programa Universidade Para Todos 

(Prouni), ou seja, exclusivamente voltado para as Instituições de Ensino Superior Privadas, e 

o segundo se refere ao fato de que a nova utilização do ENEM “tem como principais objetivos 

democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a 

mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio” 

(ANDRIOLA, 2011, p.116). 

Segundo Matoso (2015), sofrendo o impacto da crise econômica e do subsequente 

corte de verbas, o Ministério da Educação (MEC), anunciou que a partir desse ano o valor da 

prova subirá de R$ 35 para R$ 63. Esse aumento tem como objetivo economizar até 20% no 

custo de sua aplicação. As mudanças também contemplam o corte de isenção para alunos 

faltosos e o não envio do cartão de respostas às residências dos candidatos que deverão 

imprimi-lo. Matoso (2015), frisa ainda que os alunos que se encaixam nos requisitos vigentes 

para a obtenção da isenção (estudantes que estejam terminando o ensino médio em escolas 

públicas e membros de famílias de baixa renda) continuarão fazendo uso do direito requerido. 
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 4.12 FIES 
 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é: 

um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação de 
estudantes matriculados em instituições não gratuitas, podendo recorrer ao 
financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. (Em: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html>Acesso em: 19 de junho de 2015). 

 
Nas palavras de Amaral; Camargo e Biazon (2014), o Fies é certamente um dos 

grandes contribuidores para o salto do número de estudantes formados em IES. Ainda 

segundo os autores, até o ano de 2020, o FIES terá contribuído consideravelmente para que a 

meta do Plano Nacional de Educação (PNE) seja cumprida. Segundo o Plano, até a data citada 

a meta é que cerca de 20 milhões de brasileiros tenham adquirido os seus diplomas de ensino 

superior.  O pagamento do financiamento do FIES se dá em três fases, segundo o Portal 

SisFies ( Brasil, 2015): i) utilização: (pagamento realizado a cada três meses durante o curso,  

no valor máximo de R$ 50, que tem como objetivo o pagamento dos juros incidentes); ii): 

carência (após o término do curso o estudante pagará, durante dezoito  meses  o valor máximo 

de R$ 50 a cada três meses também para o pagamento de juros incidentes ); e iii)  amortização 

quando o saldo devedor é dividido em até três vezes o tempo de curso mais doze meses.  

A partir do ano de 2015, devido às combalidas contas públicas, que forçaram o 

governo a realizar inúmeros cortes orçamentários, cortes esses, que atingiram grandemente o 

MEC, retirando de seus cofres bilhões de reais, o FIES se tornou alvo não apenas de 

mudanças em sua estrutura, mas também de inúmeras polêmicas (COELHO, 2015). 

 Desde fevereiro, o MEC alega problemas técnicos como justificativa para as 

dificuldades encontradas pelos estudantes no acesso ao FIES. No entanto, sempre que 

tentavam realizar a inscrição, os estudantes afirmavam que o chamado erro “M 32” surgia, 

cuja mensagem alegava que o limite de financiamento das IES requerida estava esgotado, 

indo de encontro às alegações das universidades que continuavam afirmando que ainda 

possuíam vagas (MORENO, 2015). Agora, dando prioridade para: os cursos de engenharia; 

formação de professores; áreas de saúde; cursos com nota 4 e 5; estudantes das regiões norte, 

nordeste e centro-oeste (exceto DF); estudantes com renda familiar  abaixo dos 20 salários 

mínimos atuais (com direito a 50% de isenção) e cobrando juros que ascenderam de 3,4% ao 

ano para 6,5%, o novo FIES tem como desafio a maior eficiência na aplicação de seus 

recursos (KAPA, 2015). Até mesmo a judicialização do processo seletivo foi necessária para 
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que as inscrições tivessem continuidade, ação considerada inócua pelo ministro da Educação, 

Renato Janine Ribeiro, uma vez que não havia mais dinheiro. 

Deixando um pouco de lado as promessas feitas durante a campanha eleitoral sob o 

lema “Pátria Educadora” devemos nos voltar às IES que se beneficiaram, e muito, dos 

recursos do FIES. Nassif (2015), já chamava a atenção para a má fé dessas instituições. 

Segundo o autor, para que suas contabilidades sejam protegidas, quase todas as IES embutem 

em suas mensalidades um fator de risco sendo: 

o caso mais notório foi da UNIESP, alvo de uma CPI. Sua mensalidade era de R$ 
1.000,00. Mas o aluno que pagava em dia, tinha um desconto de 80%, pagando 
apenas R$ 200,00. Com o FIES, a escola passou a cobrar R$ 1.000,00, sem risco, 
porque estava garantido pelo Tesouro. Matrículas promocionais, descontos, tudo foi 
deixado de lado e as escolas passaram a oferecer ao FIES o chamado preço de 
vitrine. Mais que isso, as faculdades estimularam os alunos – mesmo os que podiam 
pagar – a aderir ao FIES. Em 2014 houve aumento de 7% no número de matrículas 
no curso superior e 480% no número de alunos pelo FIES. Todos os alunos da 
UNIESP passaram a ser do FIES. O curso de pedagogia cobra mensalidades de R$ 
1.200,00, mesmo o campus sendo em Guaianazes, região pobre de São Paulo. 
(NASSIF, Luis. Para entender o imbróglio do FIES 
Em:<http://www.cartacapital.com.br/educacao/para-entender-o-imbroglio-do-fies-
2044.html>, Acesso em: 23 de junho de 2015). 

 

No ano de 2014, grandes grupos educacionais como Pátria e Kroton entraram no jogo, 

sendo que o útimo lucrou, apenas nesse ano, cerca de R$1 bilhão do Fies, valor que representa 

um terço de seu faturamento. Tomando conhecimento desse enorme oportunismo, o MEC 

resolveu suspender todo o programa de uma só vez, fazendo com que as faculdades não 

intermediassem mais as matrículas, o que de sobremaneira afetou fortemente os alunos. 

(NASSIF, 2015). 

Mantendo em voga esse assunto referente ao emprego de dinheiro público, Corbucci 

(2004) afirma que, tanto no caso do Prouni como no caso Fies, todo esse dinheiro, 

respectivamente não recebido por meio de isenção de impostos e pago sem nenhum desconto 

às instituções pela União, poderiam ser empregados na melhoria do ensino e da infraestrutura 

das IFES. 

 

 4.13 COTAS: 
  

Silva e Silva (2012), versam em seus escritos que as cotas raciais são utilizadas desde 

a década de 1930 na Índia com vistas a permitir o ingresso dos chamados Dalits no ensino 

superior daquele país. Lewgoy (2012), também invoca em seu trabalho o fato de que tal 



30 
 

 

política social apenas começou a ser instaurada no continente americano por volta da década 

de 1970, mais precisamente nos Estados Unidos.  

Tal medida, adotada pelo presidente republicano Lyndon Johnson, tinha como objetivo 

crucial arrefecer as críticas até então recebidas pelo seu governo devido a entrada e 

subsequente derrota americana na guerra do Vietnã (LEWGOY, 2012). 

No caso brasileiro, tal reivindicação sempre existiu, porém apenas em meados da 

década de 1990 alcançou grande vulto (SANTOS; SOUZA e SAZAKI, 2013). Realizada em 

20 de novembro de 1995 em virtude da comemoração do tricentenário de Zumbi dos 

Palmares, a Marcha idealizada pelo Movimento Negro alertou os poderes competentes de que 

era necessário se olhar com mais atenção a questão das ações afirmativas voltadas aos negros 

na sociedade brasileira (SANTOS; SOUZA e SAZAKI, 2013). 

Ainda nesse mesmo ano, o governo federal utilizou as dependências do Ministério da 

Justiça (MJ) para abrigar o Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da Justiça e da 

População Negra (GTI População Negra) que cunhou ali o conceito de ação afirmativa, que 

adota que: 

ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas pelo estado e\ou 
pela iniciativa privada, espontânea ou compulsoriamente,com o objetivo de eliminar 
desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e 
tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação por 
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. (SANTOS, SOUZA e 
SAZAKI.  2013, p.548 apud BRASIL, 1996, p.10). 

 

Apenas um ano depois, em 1996, com a realização do seminário internacional 

“Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos 

contemporanêos”, é que de fato se passou a discutir seriamente a adoção das Cotas. 

Santos; Souza e Sazaki (2013) citam que dois grupos se formaram: o grupo contrário e 

o grupo a favor. Os autores, nessa pespectiva, citam a figura da Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (CONEFEN) como, claramente opositora a tal política pública, 

devido, obviamente, ao fato de defender os interesses das instituições de ensino privado do 

país, assim como o partido político Democratas (DEM), que também se posicionou contrário 

a tal política. Ambos, no afã de impedir o chamado “racismo às avessas”, impetraram uma 

ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). As únicas diferenças 

nas ações eram em relação às instituições alvo: a primeira era voltada às universidades 

públicas cariocas e a segunda sevoltava à Universidade de Brasília (UnB). Já a similaridade, 

ficou por conta do STF ter rejeitado ambas as ações (SANTOS; SOUZA e SAZAKI, 2013). 
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Durante todo esse período, uma grande questão permaneceu na mente daqueles que, ao 

contrário do DEM ou da CONEFEN, tinham um interesse real e não enviesado nesse assunto, 

e a interrogação era: por que contemplar apenas os negros? O grande anseio era de que as 

pessoas mais pobres também fossem contempladas, as cotas deveriam ser sociais e não apenas 

raciais. 

Por esse motivo, uma parte considerável das instituições já, àquela época, utilizava o 

critério misto de seleção, ou seja, havia a mescla das cotas raciais com as sociais (SANTOS; 

SOUZA e SAZAKI, 2013). 

Esse critério misto atende aos Pretos, Pardos, Índigenas (PPI) e pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. 

A essa pespectiva, associam-se Feliceti e Morosini (2009), quando acrescentam que as 

políticas afirmativas são importantes sim, porém, devem vir acompanhadas de outras ações 

que visem à permanência dos alunos, pois, segundo os autores, de acordo com o que foi 

determinado pelo conselho das Instituições de Ensino Superior (IES) no ano de 2007, as 

vagas reservadas para tal política pública seriam divididas entre os candidatos autodeclarados 

negros, entre aqueles que estudaram em escolas públicas, e também  entre aqueles  que, na 

condição de bolsistas, estudaram em escolas particulares. Ou seja, grande parte desses alunos 

não seria possuidora de poder aquisitivo capaz de mantê-los nas universidades.  

Outro ponto controverso, lembrado por Maggie (2005), é o que se refere ao fato de 

que, na tentativa de se conseguir um controle dos alunos que se declaravam negros, foi criada 

na UnB no ano de 2004, uma comissão que tinha como objetivo analisar a veracidade de tal 

informação. Segundo a autora, “os alunos que se declaravam negros passavam pelo crivo de 

uma comissão que decidia se o estudante era realmente negro” (MAGGIE, 2005, p.286).  

No caso da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), a análise era feita 

através de fotos enviadas pelos candidatos e o fenótipo exigido era composto por “lábios 

grossos, nariz chato e cabelo pixaim” (CARVALHO, 2014). Ainda segundo Carvalho (2014), 

fato consternador ocorreu com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pioneira 

do sistema de cotas, desde 2002, a UERJ autoriza que os PPIs façam solicitação de vagas por 

meio desse sistema, sendo que 45% das vagas voltadas a tal política afirmativa se dividiam 

em: 20% para alunos negros, 20% para alunos de escolas públicas ou bolsistas e 5% para 

portadores de necessidades especiais (sendo a esse montante, no ano de 2007, inseridos, por 

meio de decreto do então governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, filhos de 

policiais, bombeiros e agentes penitenciários mortos em serviço).  A UERJ, na figura de sua 
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comitiva esportiva, foi vítima de racismo por parte das outras torcidas que participavam de 

uma competição entre faculdades, ao ser chamada de Congo, devido à quantidade de negros 

em suas equipes e torcida. A universidade, desde então, utiliza o símbolo do país africano em 

todas as competições em que participa. Mas engana-se quem acredita que esse foi um fato 

isolado. 

Citando outro caso de racismo institucional, Natarelli (2014) lembra que a aluna 

Mônica Mendes Gonçalves, estudante do curso de Saúde Pública, da Universidade de São 

Paulo (USP), foi impedida pelos seguranças do prédio da Faculdade de Medicina de entrar 

para assistir aula. Natarelli (2014) acresenta que, mesmo mostrando a carteirinha do curso de 

Saúde Pública, a estudante foi barrada na entrada, pelos seguranças, que alegaram que ali “só 

entravam alunos de medicina”. 

No ano de 2012, a presidente Dilma Roussef sancionou, com apenas um veto, a lei que 

destina 50% das vagas em universidades federais, seguindo os critérios: cor, rede de ensino e 

renda familiar (MENDES, 2012). 

A cota racial será diferente em cada universidade ou instituto da rede federal. 
Estudantes negros, pardos e índios terão o número de vagas reservadas definidos de 
acordo com a proporção do censo do IBGE nas unidades da federação em que estáa 
instituição de ensino superior. As demais vagas reservadas serão distribuídas entre 
os alunos que cursaram o ensino médio em escola pública, sendo que no mínimo 
metade da cota (ou 25% do total de vagas) deverá ser destinada a estudantes que, 
além de ter estudado em escola pública, sejam oriundos de famílias com renda igual 
ou inferior a um salário mínimo e meio per capita (MENDES, Priscila. Dilma 
sanciona lei que cria cota de 50% nas universidadesfederais. 
Em:<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/08/dilma-sanciona-cota-de-50-nas-
universidades-publicas.html>.Acesso em:19 de junho de 2015). 

 

É preciso lembrar que embora o decreto presidencial tenha sido assinado, as idéias 

estigmatizantes entranhadas e cultivadas por muitos, ainda continuam em vigência. Carvalho 

(2014), ao citar o caso de duas das principais Instituições de Ensino Superior do estado de São 

Paulo, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (UNICAMP), 

ilustra muito bem tal afirmação. 

Segundo Carvalho (2014), a política de cotas adotada por essas universidades é 

baseada em bonificações. O sistema funciona assim: no caso da USP a bonificação oferecida 

aos PPI é de 5% na média, porém essa pontuação só é concedida aos candidatos que passarem 

para a segunda etapa do vestibular; já na Unicamp a bonificação é de 80 pontos, que são 

divididos em 20 pontos para aqueles que se autodeclararem PPI’ e mais 60 pontos que são 

obtidos se a vulnerabilidade social do candidato for comprovada. 
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A questão gritante aqui, é o fato de que, acreditando que a entrada de PPI’ ou de 

pessoas da camada mais pobre da população  (que em muitos casos não receberam uma boa 

educação na rede pública de ensino, rede essa, que é de responsabilidade dos Estados ou dos 

Municípios) nessas  universidades, até então consideradas exemplos de excelência, faria o seu 

nível cair,o governador Geraldo Alckmin, do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), propôs a aprovação do Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior 

Público Paulista (PIMESP) ressalvando que: “tal proposta, caso fosse aprovada, instituiria que 

todos os alunos que fossem aprovados em alguma universidade pública paulista integrariam 

um colégio comunitário (colleges), que serviria para nivelar os considerados mais fracos, em 

tese os cotistas” (CARVALHO, 2014). 

Tal ideia não foi aprovada nos conselhos universitários, sendo massacrada e 

considerada racista por parlamentares e ativistas (CARVALHO, 2014).  Mas, como citado por  

Preite Sobrinho (2015), no caso da USP e da Unicamp, a adesão total à porcentagem de 50% 

das cotas, mesmo depois da aprovação da Lei, não seria uma regra, pois as mesmas, são 

implementadas, em sua maioria, pelas universidades que obtiveram uma avaliação inferior 

nos testes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), o que não é o 

caso das referidas universidades, que continuarão sendo reduto da elite branca. 

 

 4.14 PROUNI 
 

Amaral e Oliveira (2011) citam que dar continuidade aos estudos após a conclusão do 

ensino médio é um dos maiores desafios para os estudantes que desejam ingressar na 

graduação. Tentando resolver esse problema, o governo federal, por meio da Lei nº 11.096, 

criou o Programa Universidade Para Todos (ProUni). 

Tido como o precursor da Reforma do Ensino Superior, o então Projeto de Lei (PL) 

sofreu inúmeras mudanças até a sua versão final (Lei nº 11.096, de 13 / 01/ 2005), pois as IES 

particulares e filantrópicas desejavam a obtenção de benefícios cada vez maiores (CATANI; 

HEY e GIGLIOLI, 2006). 

Ao conceder a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social 

para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração 

Social para as universidades particulares, os autores lembram que a justificativa utilizada era 

de que “o Programa seria uma forma de criar novas vagas no Ensino Superior para alunos 

cotistas sem, contudo, nenhum investimento adicional por parte do governo federal”. 
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(CATANY; HEY e GIGLIOLI, 2011, p.865). Ainda nessa discussão, Carvalho (2006) traz de 

forma contundente a ideia de que uma menor renúncia fiscal às Instituições de Ensino 

Superior (IES) seria o melhor a se fazer, pois sobraria mais dinheiro para investimentos nas 

faculdades públicas que são as únicas que ofertam ao estudante de baixa renda as condições 

para que a graduação seja levada até o fim, pois oferecem, dentre outras coisas: moradia, 

transporte, alimentação subsidiada, assistência médica e bolsas de trabalho e pesquisa. 

Nessa pespectiva, Catani, Hey e Giglioli (2011, p.127 apud CARVALHO e 

LOPREATO, 2005, p.94) evidenciam que: 

a principal orientação do governo na engenharia financeira do ProUni é a 
manutenção de uma política fiscal baseada na fixação de um valor de superávit 
primário. Daí a restrição de políticas públicas de maior custo para o Orçamento da 
União, tais como o investimento maciço nas universidades públicas. O ProUni seria 
um exemplo, dentre outros, de como gastar menos para vender a imagem aos 
investidores externos de que a dívida dos país é sustentável e de que não haverá 
calote. 

 

Por esse motivo, era importantíssimo que o então Projeto de Lei conseguisse 

aprovação, nem que para isso o governo federal aceitasse as sugestões em tom de imposição 

das IES. É imprescindível, como lembram Catani; Hey e Giglioli (2011), frisar que àquela 

altura, o Programa representava o bote salva-vidas para as IES, uma vez que grande parte ou 

até mesmo a totalidade das vagas ociosas em suas instalações poderiam ser ocupadas pelos 

estudantes comtemplados pela política pública. Tendo em mente esse fato, inúmeras matérias 

de jornais foram veiculadas na época enaltecendo a aprovação do PL. Mais tarde, tais notícias 

foram acusadas de terem sido “encomendadas”, na intenção de influenciar a opinião pública 

em prol da aprovação do Prouni (CATANI; HEY e GIGLIOLI, 2011). 

Representadas pela: Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e pelo Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo 

(SEMESP), as IES privadas conseguiram agregar à PL nada menos que 292 propostas de 

emenda. Assim, Catani; Hey e Giglioli (2006) esclarecem que, dentre as propostas 

apresentadas pelas  entidades representantes das IES privadas e filantrópicas estavam: 

 a desobrigação das filantrópicas de destinarem 20% da gratuidade em bolsas 
integrais, a incluisão de bolsas parciais, ampliação da faixa de renda familiar per 
capita de um para três salários mínimos e exigência de processos seletivos fora o 
ENEM. 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% (CATANY; HEY e GIGLIOLI, 2006, p.129). 
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Os autores esclarecem que dentre as propostas aceitas pelo relator do PL, encontram-

se: a aceitação de que as IES filantrópicas destinassem meia bolsa aos estudantes, que no caso 

das beneficentes, a exigência da cessão de bolsas integrais caísse de 20% para 10%, e que a 

renda dos bolsistas integrais subisse de um para um salário mínimo e meio. Dessa forma, o 

Prouni, como lembra Carvalho (2006), passa a pensar apenas no ingresso dos estudantes, e 

não na sua permanência, assumindo um caráter meramente assistencialista. 

Na tentativa de mudar essa realidade, foi criada a Bolsa Permanência, que “é um 

benefício com o valor máximo praticado na política federal de bolsas de iniciação científica, 

destinada exclusivamente ao custeio das despesas educacionais do beneficiário de bolsa 

integral do Programa Universidade para Todos- Prouni” 

(Em:<http://prouniportal.mec.gov.br/bolsa-permanencia>. Acesso em: 19 de junho de 2105 ). 

Porém a questão da permanência, como vista por Carvalho (2006), não se concentra 

apenas em questões financeiras. Na verdade, dois outros pontos convergem para que o 

abandono dos cursos continue ocorrendo, são eles: o fato do estudante muitas vezes ingressar 

no curso que pode e não no que realmente deseja (visto que, em inúmeros casos os cursos que 

mais apresentam vagas são aqueles voltados à demanda passageira do mercado), e a qualidade 

altamente questionável das graduações oferecidas por algumas IES. 

Após a Lei nº 11096 ser sancionada pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula 

da Silva; em 13 de janeiro de 2005, o MEC, no intuito de fiscalizar as IES, criou a Comissão 

Nacional de Acompanhamento e Controle do Programa Universidade para Todos (CONAP). 

Sendo composta por: dois estudantes do ensino médio e dois do superior privado; dois 

professores do ensino superior privado; dois representantes das mantenedoras; dois 

representantes da sociedade civil e dois do MEC, o CONAP tem entre suas atribuições, a 

resolução do enorme problema que se tornou a falta de controle e organização que atinge 

muitas IES, que entre outras coisas, prejudicam enormemente seus alunos ao fechar suas 

turmas e não remanejá-los para outras instituições (CATANI; HEY e GIGLIOLI, 2006). 

 4.15 REUNI 
 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI), 

instituído pelo Decreto nº 6096 de 24 de abril de 2007, objetiva, entre outras coisas:  

[...] ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A meta é dobrar o 
número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir 
o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. Para alcançar o 
objetivo, todas as universidades federais aderiram ao programa e apresentaram ao 
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ministério planos de reestruturação, de acordo com a orientação do Reuni. As ações 
preveem, além do aumento de vagas, medidas como a ampliação ou abertura de 
cursos noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a redução do custo 
por aluno, a flexibilização de currículos e o combate à evasão (Em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=1085>. Acesso em: 19 de junho de 
2015) 

 
Nas palavras de Tonegutti e Martinez (2008),o Reuni foi uma forma encontrada pelo 

MEC de viabilizar a Universidade Nova, projeto proposto pelo Profº Naomar de Almeida 

Filho, ex-reitor da Universidade da Bahia. O projeto da Universidade Nova busca a 

reestruturação da graduação com a inserção do bacharelado interdisciplinar como a primeira 

etapa dos estudos, sem a necessidade de formação em um curso de graduação específico. 

Nessa pespectiva, Pinto; Lima e Cislaghi (2009, p.149) entendem que “o Reuni, portanto, é o 

Uninova com (pouco) financiamento público, condicionado ao estabelecimento de metas 

expressas em um contrato de gestão”. Ainda, segundo os autores, a adoção “voluntária” (uma 

vez que a não adoção acarretaria em uma diminuição ainda maior dos parcos recursos) do 

REUNI, por parte dos Conselhos Universitários, acarretaria na precarização do trabalho 

docente e da formação profissional. 

Lembrando de outro ponto, que é alvo de muita polêmica, Pinto; Lima e Cislaghi 

(2009), fazem referência ao banco de professores equivalentes. De acordo com esse banco, a 

partir de sua operacionalização, será dado a cada docente um peso diferenciado, estimulando 

as universidades federais a contratarem professores cumpridores de carga horária de 20 horas, 

o que esvaziaria o regime de trabalho em dedicação exclusiva, primordial para a realização da 

relação ensino, pesquisa e extensão, que deve ser indissociável. 

Inclusive, tal ideia é considerada tão boa que o governo estuda estender esse banco a 

outros setores da administração pública, uma vez que tal processo foi considerado um grande 

avanço (LÉDA e MANCEBO, 2009). 

Importante também, segundo Araújo e Pinheiro (2010), é que embora muitas 

promessas tenham sido feitas, sempre ficou claro, de forma explícita, que o atendimento das 

propostas sempre esteve condicionado à capacidade orçamentária e operacional do MEC. O 

que leva a recorrente indagação: haverá recursos ou apenas uma disputa entre IFES por parcas 

migalhas? 

Ainda assim, sabendo que com essa expansão do número de vagas nas universidades o 

número de alunos em condições financeiras desfavoráveis aumentaria, foi criado o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), com o intuito de oferecer aos estudantes: 

transporte, moradia, apoio pedagógico, auxílio alimentação, assistência à saúde e serviço de 
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creche (TONEGUTI e MARTINEZ, 2008). Ainda com todas essas “condições” oferecidas 

pelo governo aos alunos, Léda e Mancebo (2009) acreditam que: 

as dificuldades do programa são óbvias para um educador atento; todavia, não se 
pode desprezar o forte apelo ideológico que o conjunto da documentação apresenta. 
As propostas de aumento do acesso de camadas populares à universidade pública, a 
eliminação do vestibular, uma formação ampla, aumento dos índices de aprovação, 
dentre outros aspectos sedutores,ganham adesões de muitos desavisados, mesmo 
porque essas mesmas metas já foram motivo de lutas por parte dos defensores da 
universidade pública. No entanto, as condições de oferta desse programa, como se 
discutiu anteriormente, sem o suficiente aporte de recursos, favorecerão tão somente 
a precarização da instituição e um ensino de ‘qualidade’ duvidosa. Enfim, é no 
mínimo ingênua, a crença de que é possível corrigir as distorçõesdo mercado a partir 
da ampliação da qualificação dos trabalhadores. Pior ainda, é vender a ilusão de que 
o conserto das “distorções” possa ocorrer com o diferenciamento de uma educação 
de baixa qualidade (LÉDA e MANCEBO, 2009, p.57).
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

 

É notório que há décadas, no Brasil, o assunto educação só é importante em 

determinadas épocas, sobretudo nas eleições. Sempre relegado aqui à esfera da promessa, o 

tema, desde tempos remotos, transparece como fonte de notável melhora na vida das 

populações (geralmente as mais ricas e desenvolvidas), que investem com responsabilidade e 

planejamento nos três níveis da vida escolar: ensino fundamental, médio e superior. 

No caso dos países capitalistas periféricos, por conta de sua constante submissão em 

busca de recursos financeiros, as diretrizes educacionais, em sua quase maioria, são ditadas 

por mecanismos internacionais, que sempre pregam a austeridade dos gastos e o atingimento 

de metas. Essas metas acabam por fazer com que governos procurem mais a quantidade de 

alunos em sala de aula do que a efetiva qualidade do ensino. Pois, independente do número de 

analfabetos funcionais ou da qualidade das escolas, dos professores e do ensino, o que 

realmente importa é que ao fim do período letivo a porcentagem pré-estabelecida de alunos 

consiga a aprovação para outra série, independente de suas dificuldades - vide a aprovação 

automática e a dependência, que infelizmente são recursos comuns nas escolas brasileiras. 

Parecendo ainda seguir a linha das vantagens comparativas, muitos líderes de países 

em desenvolvimento parecem ter se acostumado à figura de meros chefes de nações que 

servem única e exclusivamente para a exportação de matérias primas ou de comodities, pois, 

pouco ou nada fazem para mudar o fato de que seus países sempre ocupam posições 

baixíssimas nos rankings mundiais de avaliação escolar. 

No caso do Brasil, pelo menos, é isso que obervamos. Há cerca de 12 anos atrás nos 

despedíamos de um governo de cunho neoliberal, em que a ótica gerencialista do Estado 

mínimo regeu o MEC em todos os seus feitos. Afinal, fazer mais com menos recursos era a 

ideia central, e isso não estava em discussão, pois o erário deveria ser poupado de qualquer 

arroubo gastador, ainda que esse gasto mais elevado fosse para cumprir uma diretriz do 

próprio ministério. 
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Sucedendo essa gestão, o que se segue é um governo que, de certa maneira, assume 

um caráter voltado ao bem-estar social, ainda que esse bem-estar não atinja o sentido da 

expressão em sua totalidade, como no caso de outros países. Aqui, o grande investimento na 

educação pública pregado por esse modelo, encontra-se novamente condicionado ao 

orçamento, que mais uma vez deve respeitar normas impostas por figuras que evocam 

finanças mais enxutas e “responsáveis”. 

Embora tenha havido um aumento dos gastos totais em educação (saímos de 4,6% do 

PIB em 2003 para 6,6% em 2013), é importante notar que a maior parte desse investimento é 

destinado aos ensinos fundamental e médio com vistas a melhorar a base do ensino, 

mostrando aí uma preocupação dos governos na tentativa de melhorar a qualidade do ensino.  

  Em relação ao ensino superior, o que se observa é que com toda a ampliação, tanto no 

número de vagas quanto no número de novos polos, houve uma preocupação em assegurar a 

permanência dos alunos contemplados, estejam eles matriculados em instituições privadas ou 

públicas.  

Não entrando no mérito do valor ou da eficácia da Bolsa Permanência ou do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), é fato notório que há aí uma preocupação com a 

permanência dos alunos, ainda que não apenas a questão financeira seja preponderante para o 

término dos estudos. Pois como citado no decorrer do trabalho, mais precisamente no tópico 

ue trata a respeito do Prouni, é mostrado que os outros dois fatores que contribuem para 

evasão entre alunos de graduação são: a escolha do curso, que muitas vezes não é a 

preferência do estudante, e também a qualidade dos cursos ofertados pelas IES, que, 

infelizmente, em alguns casos deixa a desejar. Mesmo assim, tais instituições continuam 

firmando convênios com o MEC, mostrando, talvez, que a preocupação não se concentra 

prioritariamente na qualidade do ensino. 

É claro que culpar o baixo investimento é correto, mas também é um clichê. Olhando 

além do horizonte, outro motivo que se apresenta frequentemente é o desperdício de recursos, 

seja ele na forma de mau uso ou de desvios. Esse dinheiro que faz falta no transporte, na 

compra de livros, na mobília da sala de aula, no subsídio de mensalidades, na melhoria das 

IFES e na oferta de serviços de alimentação e de alojamento, caleja um sistema que desde o 

seu início beneficia poucos e pune muitos. Beneficia poucos porque apenas alguns conseguem 

frequentar boas escolas, sejam elas públicas ou privadas, ou ainda, são poucos aqueles que 

mesmo fora desse padrão, desejam e conseguem dar continuidade aos estudos. E pune muitos, 

pois o baixo nível educacional acaba por fazer com que ou as pessoas desistam, ou ainda, que 
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sejam vistas por alguns como aquelas que devem frequentar os “colleges” (escolas destinadas 

aos estudantes cotistas, com o intuito de nívelá-los aos demais). 

 Durante o desenvolvimento do trabalho, um obstáculo encontrado não se referiu 

exatamente à quantidade de fontes disponíveis, já que há uma produção significativa de 

artigos, notícias jornalísticas e livros, mas sim ao fato de que tal pesquisa exige um 

distanciamento de quem as lê, em função da posição ideológica assumida por muitos autores. 

Muitos deles embutem em seus escritos suas opiniões pessoais a respeito de certo 

governo, exaltando, muitas vezes, certos aspectos que na prática não condizem com a 

realidade. Fato que acaba por comprometer a idoneidade das informações obtidas. 
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