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RESUMO 
 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a implantação do Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o seu 
papel na reconfiguração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
ressaltando suas repercussões na gestão e organização da universidade. Para a 
realização do trabalho, entre os procedimentos técnicos, utilizamos a revisão de 
literatura, análise documental e entrevistas semiestruturadas. A revisão bibliográfica 
permitiu aprofundar conceitos importantes sobre a temática, priorizando conteúdos 
referentes aos conceitos de globalização e neoliberalismo; reforma do Estado e suas 
repercussões para as políticas de educação superior brasileira; diretrizes de 
documentos internacionais e nacionais que definiram a organização desse nível de 
ensino. Os estudos indicam, no que se refere à expansão da UFRN, que as metas 
pactuadas do REUNI foram atendidas quase que na sua totalidade. No entanto, 
qualitativamente, não se pode afirmar que o REUNI teve um impacto positivo, pois 
além da expansão das vagas e da criação de cursos novos, na sua maioria foram 
criados cursos noturnos, houve um aumento substancial da relação professor x 
aluno, o que mostra que essa expansão também se dá pela racionalização dos 
recursos humanos e da estrutura física existentes. Nessa perspectiva, o REUNI 
trouxe várias modificações na forma de gerenciar os serviços na UFRN, merecendo 
destaque a intensificação do processo de mudanças na concepção de uma gestão 
burocrática para a gestão gerencial, ressaltando a cultura instituída com o contrato 
de gestão. Nesse sentido, a utilização das metas e de indicadores de desempenho 
passa a adquirir cada vez mais importância como forma de acompanhar e avaliar o 
cumprimento das ações pactuadas, pois desse cumprimento depende o repasse de 
recursos financeiros. Nesse contexto, o Programa vem se caracterizando como uma 
continuidade das políticas privatizantes para a expansão da educação superior 
brasileira, e objetiva inserir nas universidades públicas federais um modelo de 
organização fundamentado no paradigma gerencialista de administração, 
ocasionando assim, a mercantilização de bens e serviços acadêmicos. 
 
 
Palavras-chave: Reforma do Estado. Reestruturação da Gestão. Expansão da 
Educação Superior. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la implantación del Programa de 
Apoyo a Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales 
(REUNI) así como su papel en la reconfiguración de la Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, resaltando sus repercusiones en la gestión y organización de la 
universidad. Para la realización del trabajo, entre los procedimientos técnicos, 
utilizamos la revisión de literatura, el análisis de documentos y las entrevistas 
semiestructuradas. La revisión bibliográfica ha permitido profundizar en conceptos 
importantes sobre la temática, priorizando los contenidos referentes a los conceptos 
de globalización y neoliberalismo; La reforma del Estado y sus repercusiones sobre 
las políticas de educación superior brasileña; directrices de documentos 
internacionales y nacionales que definieron la organización de este nivel de 
enseñanza. Los estudios indican, en relación a la expansión de la UFRN, que las 
metas pactadas del REUNI fueron atendidas casi en su totalidad. Sin embargo, 
cualitativamente, no se puede afirmar que el REUNI haya tenido un impacto positivo, 
pues además del incremento de plazas y de la creación de cursos nuevos, que en su 
mayoría fueron cursos nocturnos, ha habido un aumento sustancial en relación a la 
cantidad de alumnos por profesor, lo que demuestra que dicho incremento también 
se da por la racionalización de los recursos humanos y de la estructura físca 
existentes.  Desde esta perspectiva, el REUNI originó varias modificaciones en la 
forma de gestionar los servicios en la UFRN, mereciendo especial atención la 
intensificación del proceso de transformaciones en la concepción de una gestión 
burocrática a una gestión desde la gerencia, resaltando la cultura instituída con el 
contrato de gestión. En ese sentido, la utilización de las metas y de los indicadores 
de desempeño pasa a adquirir cada vez más importancia como forma de acompañar 
y evaluar el cumplimiento de las acciones pactadas, pues de este cumplimiento 
depende la concesión de recursos financieros. Dentro de este contexto, el Programa 
se ha caracterizado por dar continuidad a las políticas de privatización para la 
expansión de la educación superior brasileña, provocando la inserción en las 
universidades públicas federales, de un modelo de organización fundamentado en el 
paradigma de la gerencia y la administración, que conlleva así, a la mercantilización 
de los bienes y servicios académicos. 
 
 
Palabras-clave: Reforma del Estado. Reestructuración de la Gestión. Expansión de 
la Educación Superior. 
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INTRODUÇÃO 

I - Contextualizando a temática 

 

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, a sociedade têm 

vivenciado profundas modificações estruturais no âmbito socioeconômico, político e 

cultural, o que, por sua vez, repercute nas próprias condições materiais de produção 

da existência, destacando a importância do surgimento de um novo paradigma. 

Nesse sentido, é importante considerar a influência das ideias neoliberais na 

reestruturação de contextos políticos cada vez mais interligados pelo processo de 

globalização. A necessidade de superar a crise do modo de produção capitalista, 

que ganhou destaque na década de 1970, utilizou o processo de globalização como 

uma estratégia de mudança do capital, e como forma de construir uma nova 

economia mundial sem fronteiras e que cada vez mais se entrelaça aos mercados 

comuns e aos blocos econômicos. 

Dessa forma, ao discutir o processo de globalização é imprescindível analisar 

as crises e rupturas do modo de produção capitalista, que, sobretudo nas últimas 

décadas, passou por um importante processo de mudança. Foi dentro desse 

conjunto de mudanças que a globalização ganhou destaque e apareceu como uma 

grande novidade. No entanto, embora sem precisar a origem desse processo, 

podemos afirmar que não é novo, pois o modo de produção capitalista impulsionou, 

em momentos históricos diferentes, processos de internacionalização do capital. 

Nesse contexto, de acordo com a síntese elaborada por Libâneo (2006, p. 76) 

Embora o termo globalização possa sugerir a idéia de inclusão de 
todos os países, regiões e pessoas que se adequarem aos novos 
padrões de desenvolvimento capitalista, o que se percebe, de modo 
geral, é a lógica de exclusão da maioria (pessoas, países e regiões), 
que ocorre porque essa etapa do capitalismo é orientada pela 
ideologia do mercado livre. Rompendo fronteiras e enfraquecendo 
governos, faz com que os mercados se unifiquem e se dispersem, ao 
mesmo tempo em que impõe a lógica da exclusão, observada no 
mundo da produção, do comércio, do consumo, da cultura, do 
trabalho e das finanças. 

 

É importante ressaltar que, nesse processo, nem todos os países podem se 

inserir de forma igualitária. Os países centrais, os mais beneficiados por essa 

sociedade política global, desempenham um papel fundamental na sua sustentação, 
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utilizando para isso, as corporações transnacionais, que são instâncias de 

mediações que criam, modelam, filtram e veiculam os processos de globalização. 

Nesse sentido, ganham importância os organismos internacionais, que, por 

meio de diretrizes expressas em diversos documentos, passam a exercer grande 

influência nas políticas dos países em desenvolvimento, assumindo o papel de 

orientadores das políticas e principais diretrizes, também, para o campo 

educacional. A educação superior, desde o final da década de 1980, vem sendo 

protagonista de várias reformas e sofrendo significativos ajustes estruturais. As 

diretrizes educacionais propostas pelos organismos internacionais formam parte 

importante desses ajustes, e, objetivam difundir uma proposta para esse nível de 

ensino que seja mais flexível, mais rápida e realizada fora do âmbito das 

universidades. 

As políticas para a educação superior sofreram profundas transformações, 

que podem ser percebidas na nova conformação assumida por esse nível de ensino, 

a partir da adoção de políticas neoliberais, que redefiniram a função do Estado. De 

um Estado forte e ampliado, responsável por políticas sociais universais, passou-se 

à defesa de um Estado mínimo, mais regulador e controlador, baseado em uma 

combinação de Estado e mercado. 

No Brasil, apesar das políticas permeadas pelas ideias neoliberais terem 

começado a ser implementadas no final da década de 1980, e receberem destaque 

no início de 1990, nos governos de Fernando Collor de Melo e de Itamar Franco, 

podemos afirmar que sua sedimentação só ocorreu, de fato, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando teve início a reforma do Estado 

idealizada por Bresser Pereira. 

A reforma do Estado, considerando as diretrizes propostas, parte da 

necessidade de aumentar a capacidade de governabilidade do aparelho estatal por 

meio da utilização de novas teorias no âmbito da administração pública, combatendo 

assim, a morosidade e a rigidez da administração burocrática, defendendo assim, a 

flexibilidade e a eficiência fundamentais no atual debate sobre a administração 

pública gerencial. 

Esse novo formato do Estado desencadeou uma série de modificações na 

forma de prestação dos serviços públicos, o que demandou reformas nas políticas 

sociais, com repercussão nas políticas educacionais. Nesse cenário, o processo de 

globalização e a ideologia neoliberal, contribuíram para disseminar diretrizes 
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homogeneizadoras para as políticas educacionais e mais adequadas às exigências 

do novo modelo. 

Como campo, necessário à consecução das políticas para o setor econômico, 

a educação em todos os níveis passou por diversas modificações, entre elas, a 

diversificação das instituições, as formas de financiamento, os currículos, e os 

processos de avaliação. Com recursos racionalizados, o Estado necessitou de 

estratégias privatizantes para atender às atuais exigências dos seus sistemas de 

ensino. 

Essa nova forma de relações instituídas pela globalização possibilitou uma 

mudança nos hábitos, no consumo e nas formas de fazer investimento no campo 

econômico e no campo político. Estão estreitamente associados com a emergência 

de novas formas de atuação dos Estados, organizados segundo a lógica neoliberal, 

considerada como uma corrente doutrinária do liberalismo que preconiza a 

minimização do Estado e a liberdade de iniciativa econômica e na área social. 

O discurso neoliberal veicula a ideia de incapacidade do Estado, e em 

oposição a isso, a valorização do mercado. Nesse sentido, a solução seria manter 

um Estado forte em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle 

do dinheiro, mas reduzido nos gastos sociais e nas intervenções econômicas. Nesse 

contexto os Estados-nação adotaram políticas de corte no campo social, focalizando 

suas ações apenas em setores estratégicos. 

O aparelho estatal, segundo Bresser Pereira (1998), seria estruturado em 

quatro setores: a) núcleo estratégico ou governo (constituído pelos três poderes); b) 

núcleo de atividades exclusivas do Estado (exército, moeda, etc.); c) núcleo de 

serviços não exclusivos do Estado (amplo setor relacionado, em grande medida, à 

sociedade civil); d) núcleo de bens e serviços para o mercado (funções econômicas). 

Nesse contexto, se incluem como atividades não específicas do Estado, os 

serviços de educação, saúde, cultura e de pesquisa científica. Em virtude disso, 

poderão ser oferecidos também pelo setor público não estatal, obedecendo à 

racionalidade imposta pelo Plano Diretor (1995) e em parceria com outras 

instituições. 

A execução de procedimentos e normas, a responsabilização pela introdução 

da lógica dos resultados, orienta-se pelo constante monitoramento e controle desses 

resultados, sendo necessário torná-los quantificáveis para assim contabilizar os 

ganhos de eficiência e efetividade das políticas. 
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Um dos pilares da administração pública gerencial é o princípio da 

responsabilização, que está relacionada ao controle do desempenho governamental 

no tocante à oferta dos serviços públicos. Conforme Araújo (2010, p. 131) esta “[...] é 

consequência direta da maior autonomia ao gestor, do foco no desempenho, da 

necessidade de instituir formas de controle diferenciadas do controle burocrático, de 

cidadãos mais exigentes e da busca de eficiência”. 

Neste modelo de administração há uma mudança significativa em relação ao 

acompanhamento das ações públicas. O controle passa a ser exercido com mais 

ênfase nos resultados em detrimento do processo. Assim, à medida que os gestores 

públicos passam a ter mais autonomia em relação à execução das políticas públicas, 

a responsabilização passa a ser mais necessária. 

 

II - Objeto de estudo e questões de pesquisa 

 

O processo de reforma do Estado repercutiu em todas as formas de 

organização. As universidades públicas brasileiras, como desdobramento dessa 

reforma, foram submetidas ao novo paradigma da administração pública, 

evidenciado pelos princípios de gestão eficiente, busca por resultados e 

racionalização dos recursos existentes. 

Nesse contexto ganha importância a necessidade de modernizar a gestão dos 

sistemas de ensino superior, principalmente nas universidades tradicionais 

consideradas rígidas e onerosas. Essa defesa está articulada com a reestruturação 

da forma de organização do Estado burocrático para um Estado gerencial baseado 

nos princípios da eficiência, da racionalidade, que busca na iniciativa privada as 

suas principais diretrizes. 

As reformas educacionais em curso, iniciadas mais concretamente no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, tiveram a finalidade de estabelecer uma 

nova concepção de educação, defendida não apenas como um direito social, mas, 

como um serviço, e, portanto, influenciada pelas demandas do mercado. Tanto a 

diminuição de investimentos no setor público, quanto a valorização e significativa 

expansão do privado marcaram as diretrizes do processo. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 e outros instrumentos legais 

oriundos desse processo, o Estado vai, paulatinamente, demarcando um papel de 
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destaque na regulação, controle e gestão de políticas para o setor, por meio dos 

mecanismos de avaliação. Essa é uma política que vai além do governo de FHC e 

que tem continuidade e se aprofunda nos governos subsequentes. 

Contemplando as diretrizes relacionadas à privatização e diversificação 

institucional, outra estratégia de expansão possibilitada pela LDB nº 9.394/96 foi a 

modalidade da Educação a Distância (EAD), que flexibilizou os procedimentos a 

serem adotados na criação e implementação de cursos. Como consequência, foi 

evidenciada uma significativa expansão dessa modalidade de ensino, tanto em 

número de cursos de graduação como de pós-graduação lato sensu, sobretudo na 

rede privada de ensino. Por outro lado, na ótica do MEC, essa expansão deve 

responder ao crescimento da demanda para o ensino superior, ocorrida pelo 

acentuado crescimento do ensino médio, originando, consequentemente, maior 

demanda e pressão social por mais vagas naquele nível de ensino. 

As normativas legais implementadas no governo Lula da Silva permitiram o 

aprofundamento de várias ações já iniciadas nos governos anteriores e 

possibilitaram que a expansão do ensino superior brasileiro fosse se consolidando, 

no geral, mantendo as mesmas tendências de aumento da iniciativa privada e 

cursos predominantemente fora das universidades. 

Nesse cenário, como desdobramento do Plano de Desenvolvimento da 

Educação é aprovado o Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que 

institui o REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais). Esse programa compõe uma das ações do governo 

federal, considerando o conjunto de medidas que integram a reforma educacional no 

país, promovidas pelo governo Lula da Silva. 

É um Programa de caráter gerencial e que estabelece metas a serem 

cumpridas pelas instituições que a ele aderirem. Considerando as polêmicas 

relacionadas à implantação do Programa, é evidente a divergência entre os 

defendem as estratégias de reestruturação e expansão (acreditando que o 

atendimento às metas propostas representaria um novo fôlego para as 

universidades públicas) e os que criticam a proposta apresentada (preocupados com 

a ressignificação do próprio conceito de universidade). 

Acompanhando essa tendência nacional, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, no período pós-LDB, foi protagonista de uma significativa 

expansão. Esse período de crescimento no qual se evidenciava uma ampliação das 
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matrículas, dos cursos e das vagas contribuiu para o sucateamento do ensino 

público, decorrente da redução de recursos orçamentários para a educação e da 

sujeição do ensino aos ditames do mercado. 

A implantação do REUNI na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

implicou o estabelecimento de um Plano de Metas, explicitadas em um contrato de 

gestão, e a sistematização do modelo gerencial que já vinha sendo gradativamente 

implantado por meio de Decretos e Editais provenientes do Ministério da Educação. 

A UFRN construiu sua proposta para esse programa cumprindo a agenda de 

alguns debates realizados nos Centros e Unidades Acadêmicas, e aderiu 

“voluntariamente” ao REUNI em 2007. A sua não adesão implicaria diretamente o 

não recebimento de recursos adicionais para o seu funcionamento, evidenciando a 

lógica do MEC que atrela o financiamento às metas globais. 

As ações decorrentes da implantação do REUNI permanecem em curso na 

UFRN. A criação de novos cursos, a contratação de docentes e servidores técnico-

administrativos, o investimento em infraestrutura são exemplos dessas ações. 

Entretanto, é importante ressaltar esse processo, tendo como pano de fundo os 

elementos condicionantes, determinantes e conflitantes que podem assinalar 

aspectos mais amplos da reforma. 

Todas essas discussões, que tentam exemplificar a influência dos aspectos 

contextuais na reestruturação das políticas para a educação superior no Brasil, são 

de grande importância para os envolvidos com o processo de ensino/aprendizagem, 

tanto para aqueles que se dedicam à pesquisa científica, quanto para os alunos que 

almejam ingressar no ensino superior, e, de um modo geral, para a sociedade como 

um todo, pois fazem parte de mudanças mais amplas e que interferem desde a 

quantidade de vagas para o ensino superior público, até a responsabilidade do 

Estado frente à área educacional. 

Esse tema, ao mesmo tempo em que se apresenta como atual e importante 

para as pesquisas nacionais voltadas para a área da educação, nos parece 

desafiador, tendo em vista que está vinculado diretamente com as nossas condições 

de trabalho em uma universidade pública, e reflete integralmente nossa formação 

profissional. 

A participação em um grupo de pesquisa voltado para estudos sobre a 

educação superior foi fator determinante na escolha desse objeto, pois o trabalho 

diário com dados relacionados à temática, e as proveitosas discussões referentes à 
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política educacional, ao longo de sete anos, constituíram as bases da nossa 

formação de pesquisador e nos apontaram as primeiras inquietações para a 

investigação acadêmica. Esse trabalho está vinculado à Linha de Pesquisa de 

“Política e Práxis da Educação” que integra o Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGEd) no Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN. 

Para a realização do estudo elaboramos as seguintes questões de pesquisa: 

a) De que forma a implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) contribui para a reconfiguração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte? b) Como a atual política de 

expansão da educação superior adotada no governo Lula, por meio do REUNI, tem 

repercutido na gestão e organização da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte? c) Que estratégias foram criadas pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte para a expansão, dos cursos de graduação e aumento do índice de 

matrícula, no âmbito do acordo de metas estabelecido pelo REUNI? 

 

III - Objetivos gerais e específicos 

 

Analisar a implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o seu papel na reconfiguração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ressaltando suas repercussões na 

gestão e organização da universidade. 

 

1. Compreender de que forma a implantação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) contribui 

para a reconfiguração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

2. Analisar como a atual política de expansão da educação superior adotada no 

governo Lula, por meio do REUNI, tem repercutido na gestão e organização 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

3. Analisar as estratégias que foram criadas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte para a expansão, dos cursos de graduação e aumento do 

índice de matrícula, no âmbito do acordo de metas estabelecido pelo REUNI. 
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IV – Abordagem Metodológica 

 

As contribuições do materialismo histórico-dialético, enquanto teoria e lógica 

do conhecimento assinalaram a descoberta das leis que determinam os fenômenos, 

apreendendo sua regularidade interna e o seu movimento no percurso histórico. 

Seria necessário, por meio do exercício da abstração, decompor a estrutura da 

coisa, compreender seus aspectos, relações e mediações, para então desvelar sua 

concreticidade, alcançar o real. 

Dessa forma, o método não corresponde a procedimentos meramente 

descritivos da realidade. Para além da descrição, ele realiza a interpretação dos 

fenômenos, mediados na existência prática com os sujeitos, visando a 

transformação dessa realidade (relacionando teoria e prática como indissociáveis). 

Essa opção teórico-metodológica revela a intenção de aproximações sucessivas do 

objeto investigado e está sujeita aos limites temporais e aos aspectos contextuais do 

universo da pesquisa e do pesquisador. 

É fundamental que a pesquisa nos leve à compreensão de que a política 

educacional brasileira é expressão de um processo contínuo de avanços e recuos, 

sendo resultado das relações políticas, econômicas e sociais estabelecidas em 

nossa sociedade ao longo do tempo. 

Nesse contexto, para a realização de um trabalho de cunho histórico-dialético, 

compreendemos que é necessário estabelecer “recortes” necessários em nosso 

objeto de estudo. Isso não significa que a pesquisa consista em isolar os fatos uma 

vez que compreendemos a realidade enquanto um todo estruturado, o que implica 

afirmar que no contexto do real nada é isolado. 

Nessa perspectiva a produção do conhecimento decorre da ação interativa 

entre sujeitos históricos. Portanto, não é um evento solitário, mas sim social, com 

objetivos próprios. Toda nova investigação se insere num complexo teórico e 

ideológico contribuindo com dados atualizados às construções científicas formuladas 

anteriormente. Ao optarmos por essa orientação metodológica, estamos buscando 

um ponto de referência que dê conformidade científica aos procedimentos utilizados 

no desenvolvimento da pesquisa no propósito de estudarmos os fenômenos 

humanos de forma histórica, produzidos socialmente. Essa perspectiva exige do 

pesquisador uma postura permanente de vigilância frente ao objeto estudado, no 
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sentido de não se deixar guiar pela dimensão da aparência como aquela constituinte 

e esclarecedora da realidade. 

Marx (1983), ao expor os fundamentos materialistas de seu método, faz a 

seguinte recomendação, 

Parece que o melhor método, será começar pelo real e 
pelo concreto, que são a explicação prévia e efetiva; assim 
em economia política, começar-se-ia pela população que é 
a base e o sujeito do ato social de produção como um todo. 
No entanto em uma observação mais atenta, apercebemo-
nos de que há aqui um erro. A população é uma abstração 
se desprezarmos, por exemplo, as classes de que se 
compõe. Por outro lado, essas classes são uma palavra 
oca se ignorarmos os elementos em que repousam, por 
exemplo, o trabalho assalariado, o capital, etc. (...) Assim, 
se começarmos pela população teríamos uma visão 
caótica do todo, e através de uma determinação mais 
precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos 
cada vez mais simples; do concreto figurado passaríamos 
a abstrações cada vez delicadas até atingirmos as 
determinações mais simples. Partindo daqui seria 
necessário caminhar em sentido contrário até se chegar 
finalmente de novo à população, que não seria dessa vez, 
a representação caótica de um todo, mas uma rica 
totalidade de determinações e de relações numerosas 
(1983, p.218). 

 

Assim, o objeto de estudo é percebido no contexto da totalidade em que o 

geral e o específico se inter-relacionam dialeticamente. Isto quer dizer que uma 

compreensão dialética das políticas educacionais exige a identificação das variáveis 

políticas, sociais, econômicas e culturais que interferem na sua construção, portanto, 

o universal existindo no particular, e vice-versa, obriga-nos a considerar de forma 

integrada e articulada as partes que compõem o nosso objeto de estudo. 

Nossa adesão ao referencial metodológica se justifica pelo desejo de tentar 

fugir de produtos acadêmicos que não refletem o indivíduo de forma concreta e 

social, como síntese de múltiplas determinações e não apresentam nenhuma 

contribuição transformadora às expectativas sociais em relação aos problemas da 

temática abordada. 

Para o desdobramento do trabalho foram consideradas três dimensões 

fundamentais: Políticas para a educação superior; reestruturação da gestão e 

expansão da educação superior. Para o desenvolvimento desse estudo, foi 

necessário o apoio da produção de autores nacionais e estrangeiros, possibilitando 

a reconceitualização das políticas voltadas para esse nível de ensino, vislumbrando 
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o novo desenho que a educação superior assume dentro do contexto de 

acumulação flexível. 

No que se refere à primeira dimensão é preciso compreender que ao estudar 

as políticas para a educação superior, não se pode prescindir de uma análise que 

apreenda as atuais formas de organização do Estado, da educação, da significação 

da cidadania diante do quadro estrutural do capital. As diferentes concepções de 

Estado implicam em diferentes políticas de mudança social.  Nessa perspectiva 

estudamos autores como (ANDERSON, 1995); (ARROYO, 2005); (BEHRING, 2003); 

(BORÓN, 2001; 2006); (CARNOY, 1990); (GIDDENS, 2005); (IANNI, 2004); (MINTO, 

2005); (SAVIANI, 2005). 

A reestruturação da gestão deve ser compreendida como as mudanças 

ocasionadas no modelo de gestão até então vigente, ou seja, o modelo burocrático 

de gestão, para uma gestão mais flexível e em conformidade com as exigências do 

capitalismo atual. Considerando a complexidade e a relevância desse processo, 

investigamos autores como (ARAÚJO, 2010); (BEHN, 1998); (BRESSER PEREIRA, 

1998; 2006); (CABRAL NETO, 2009); (CASTRO, 2007); (COSTA, 2010); (DI 

PIETRO, 2010); (NOGUEIRA, 2005); (OLÍAS DE LIMA, 2001). 

A expansão da educação superior tem sido objeto de estudos de 

pesquisadores como (BAZZO, 2006); (CARVALHO, 2006); (CASTRO, 2006); 

(CATANI, 2000); (CHAVES, 2009); (LIMA, 2006; 2007); (SGUISSARDI, 2000); 

(SILVA JÚNIOR, 2001), que, em suas análises, consideram que na década de 1990, 

pode ser verificado um expressivo processo expansionista viabilizado pela instituição 

de novos cursos e do surgimento de instituições, particularmente, de caráter privado. 

Essa expansão tem sido justificada a partir da necessidade de universalização do 

acesso, que por sua vez se mostra um fator expressivo no contexto de 

desenvolvimento político e socioeconômico vigente. É um processo que pode ser 

compreendido pelo crescimento do número de credenciamentos das IES e da 

quantidade de vagas ofertadas, de modo predominante no setor privado, tutelado 

pelo aparato estatal e pela implementação de programas governamentais orientados 

para esse nível de ensino. 

Para alcançar os objetivos desse processo investigativo, além da opção por 

uma determinada postura teórico-metodológica, foi necessário elencar os 

procedimentos técnicos a serem utilizados. Optamos, assim, pela análise da 

literatura, análise documental e entrevista semiestruturada. 
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A revisão da literatura é constituída, principalmente, da leitura de livros e 

artigos científicos, propiciando a escolha das fontes que fundamentaram a análise. O 

conhecimento da bibliografia pertinente ao tema é fundamental já que permite que 

se tenha conhecimento da produção existente, sendo possível aceitar, rejeitar e 

dialogar criticamente com as diversas perspectivas. 

No que se refere à análise documental, com o objetivo de evidenciar as 

principais orientações dos organismos internacionais para a definição das políticas 

para a educação superior, priorizamos, para efeito deste estudo, três documentos 

elaborados no âmbito desses organismos, são eles: La enseñanza superior: las 

lecciones derivadas de la experiencia (1994), produzido pelo Banco Mundial; La 

Educación Superior en los Países en Desarrollo: peligros y promesas (2000), 

produto de uma parceria entre a UNESCO e o Banco Mundial; e o documento 

Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafíos para la Educación 

Terciaria (2003), elaborado pelo Banco Mundial. 

A escolha desses documentos se deve ao fato de serem considerados de vital 

importância na definição de diretrizes para a expansão do ensino superior, 

sobretudo porque ressaltam a importância desse nível de ensino para o 

desenvolvimento econômico dos países e apresentam como estratégia de expansão 

uma forte diversificação das instituições de ensino superior, em especial, o 

deslocamento efetuado pelo Banco Mundial da concepção de educação superior 

para o conceito de “educação terciária”. 

No âmbito nacional, analisamos alguns instrumentos legais para o campo 

educacional elaborados no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

tomando como marco a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 

9.394/96 e alguns dos Decretos dela decorrentes, bem como o Plano Nacional de 

Educação Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Analisamos também algumas das 

normativas para o campo da educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003/2010), entre elas, a Lei nº 11.079/2004, que estabelece as Parcerias público-

privadas e a Lei nº 10.973, que trata da Inovação Tecnológica. Por fim, analisa o 

documento legal que norteou a implantação do REUNI nas universidades federais 

públicas, o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 

No que refere aos documentos específicos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, entre os que foram consultados e/ou citados, destacamos: a) 

Plano de Expansão e Reestruturação da UFRN (2007/2011); b) Acordo de Metas nº 



24 
 

016 firmado pela UFRN junto ao MEC; c) Regulamento do ensino de graduação da 

UFRN; d) Plano Geral de Ação (UFRN, 2007-2011); e) Relatório Parcial de 

Avaliação e Acompanhamento do REUNI (UFRN, 2009); f) Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (UFRN, 1999-2008); g) Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (UFRN, 2010-2019); h) Relatório de Gestão 

(PROGRAD, 2011). 

Na obtenção de dados relevantes para a pesquisa foi utilizada, com os 

gestores que contribuíram com o trabalho, a entrevista semiestruturada, realizada 

individualmente, tendo sido gravada, transcrita e editada. A principal finalidade foi 

obter informações junto aos sujeitos que poderiam revelar aspectos não expressos 

nos documentos oficiais. Além disso, apreender por meio do discurso desses 

sujeitos, os significados e representações relacionadas ao programa e as 

implicações decorrentes da sua implantação na UFRN. 

Nessa etapa da pesquisa foi necessário um planejamento adequado, tanto no 

que diz respeito ao roteiro pré-estabelecido, quanto à escolha dos gestores, 

considerando que a amostra que aceitou participar das entrevistas foi de apenas 

dois gestores (50% da comissão responsável pelo monitoramente da implantação do 

REUNI na UFRN). Durante a elaboração do roteiro, aplicado entre os meses de 

setembro e dezembro de 2011, buscamos privilegiar os seguintes eixos: a) As 

mudanças na gestão e organização da instituição; b) A proposta de expansão 

pactuada UFRN no âmbito do REUNI; c) A implantação do Programa e sua 

repercussão na ampliação do acesso à UFRN. 

Os procedimentos técnicos selecionados possibilitaram a sistematização de 

informações relevantes para a compreensão de nosso objeto de estudo e, por 

conseguinte, para a construção desta dissertação. Aliados à postura metodológica 

fundamentada na dialética, permitiram analisar os vários aspectos referentes às 

mudanças que, cotidianamente, afetam a política institucional. 

 

V - Estrutura do trabalho 

 

Tendo por objetivo discutir as questões propostas por esse processo 

investigativo, estruturalmente o trabalho está organizado em seis partes, com suas 

subsequentes divisões. Sendo a primeira essa introdução, que apresenta e explicita 
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a problemática que será discutida posteriormente, seguida por quatro capítulos e 

uma reflexão final sobre a temática. 

O capítulo I discute, em primeiro lugar, a influência do processo de 

globalização e das ideias neoliberais como elementos contextuais que provocaram 

mudanças significativas no papel do Estado; em segundo lugar, analisa os marcos 

teóricos que definem uma nova forma de gerir os serviços públicos e, por fim, 

discute a reforma do estado brasileiro baseada nesses novos pressupostos, 

evidenciando suas repercussões para o ensino superior brasileiro. 

O capítulo II analisa as influências das diretrizes internacionais para a 

educação superior, tomando como referência documentos elaborados pelo Banco 

Mundial (BM) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO). Em seguida, analisa os marcos legais para o campo 

educacional elaborados no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), e, no 

terceiro momento, analisa as algumas das principais normativas para o campo da 

educação superior do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010). 

O capítulo III discute, em primeiro lugar, os princípios norteadores e os 

fundamentos conceituais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI), tendo como referência 

as ideias do processo de Bolonha e sua articulação com a “Universidade Nova”, 

apresentando seus principais pontos em comuns e diferenças. Em segundo lugar, 

discute o Contrato de Gestão como uma das principais estratégias utilizadas no 

âmbito do modelo gerencial para implantação dos novos programas educacionais no 

Brasil, e, por fim, analisa o documento legal que norteou a implantação do REUNI 

nas universidades federais públicas, o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 

O capítulo IV tem como principal objetivo analisar o processo de implantação 

do REUNI na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, evidenciando as 

repercussões na gestão e organização da universidade, e, considerando a 

flexibilização institucional como importante estratégia, a expansão quantitativa 

observada nos cursos e nos índices de matrícula. 

Por fim, apresentamos algumas considerações a respeito dos estudos 

realizados, considerando tanto a bibliografia utilizada, como os dados que 

embasaram a pesquisa empírica. Buscando uma aproximação ao movimento do 

real, apresentam-se como de natureza transitória e, longe de esgotar a 

problemática, apontam questões que consideramos de fundamental importância 
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para debate referente à delimitação dos caminhos possíveis para as instituições 

universitárias no Brasil. 
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1 A REFORMA DO ESTADO E A NOVA GESTÃO PÚBLICA: REPERCUSSÕES 

PARA AS POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR 

 

 
Entretanto, a fim de que esses antagonismos – 
representados por classes com interesses econômicos 
conflitantes – não se consumam a si próprios e à 
sociedade em uma luta infrutífera, um poder, 
aparentemente pairando acima da sociedade, tornou-se 
necessário para servir, como elemento moderador do 
conflito e para conservá-lo dentro dos limites da “ordem”; 
e este poder, derivado da sociedade, mas colocando-se 
acima e, progressivamente, alienando-se dela, é o 
Estado. 

Engels  

 

Nos últimos anos, constata-se que o sistema capitalista vivencia uma crise 

que tem início a partir do final de 1960 e se agrava a partir de 1973, com o 

estabelecimento da crise do petróleo. Vários fatores contribuíram para colocar em 

xeque o modelo capitalista até então vigente, fundado na compreensão de um 

Estado forte e ampliado, responsável por políticas sociais universais. 

Entre os principais fatores desencadeadores da crise, podemos destacar o 

processo de globalização, a reestruturação produtiva e a adoção das ideias 

neoliberais, os quais exigiram a redefinição do papel do Estado para torná-lo mais 

ágil e flexível. A redução do papel do Estado na implementação das políticas 

públicas repercutiu em diversos campos sociais, que, com recursos racionalizados, 

necessitaram lançar mão de estratégias de reforma, relacionadas com a privatização 

e a focalização dos serviços para atender as atuais exigências dos seus sistemas. 

Este capítulo discute, em primeiro lugar, a influência do processo de 

globalização e das ideias neoliberais como elementos contextuais que provocaram 

mudanças significativas no papel do Estado; em segundo lugar, analisa os marcos 

teóricos que definem uma nova forma de gerir os serviços públicos e, por fim, 

discute a reforma do estado brasileiro baseada nesses novos pressupostos, 

evidenciando suas repercussões para o ensino superior brasileiro. 
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1.1 ELEMENTOS CONTEXTUAIS E SUAS REPERCUSSÕES NO PAPEL DO 

ESTADO  

 

Em um contexto histórico marcado por profundas mudanças sociopolíticas, 

os atuais processos de reforma pelos quais passam os Estados devem, 

necessariamente, considerar o movimento dos substratos teóricos – e, da mesma 

forma, das condições materiais de sua produção – que fundamentam tais processos. 

Portanto, para entender as complexas relações que se estabelecem entre o Estado 

e a sociedade, é fundamental admitir que a História não se constitui apenas de 

continuidades e sequências, mas também de um complexo processo de tensões e 

rupturas, no qual as mudanças que vivemos ultrapassam fronteiras geográficas e se 

integram a um capital em constante expansão. 

De acordo com Borón (2006, p. 40): 

 
Esta visão que nos oferece a dialética questiona frontalmente tantos 
os fundamentos ideológicos do pensamento medieval/feudal – com 
seu axioma que postula a unidade e organicidade do corpo social – 
como os do pensamento burguês que se constrói a partir da 
premissa da harmonia de interesses que se compensam no âmbito 
do mercado e do Estado. 

 

Em virtude disso, pensar a forma como o Estado moderno se constitui e 

evolui, é entrar em uma complexa rede de relações na qual suas partes constituintes 

travam lutas cotidianas. O Estado, dentro dessa perspectiva de análise, não pode 

ser pensado como racional/ideal, deve ser entendido como um espaço 

(historicamente contextualizado) de luta e mobilização social no qual não se 

representam a coletividade social e o bem comum, senão a expressão política de 

um conflito de classes. 

Tendo em vista que Marx não desenvolveu uma única e coerente teoria da 

política e ou do Estado, as concepções marxistas do Estado devem ser deduzidas, 

entre outras coisas, das críticas que ele fez a Hegel. É parte dos fundamentos 

analíticos utilizados pelos teóricos marxistas o fato de que a consciência humana 

que orienta, e até mesmo determina as relações individuais, é o produto das 

condições materiais (modo pelo qual as coisas são produzidas, distribuídas e 

consumidas). Essa formulação do Estado contradizia diretamente a concepção de 
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Hegel do Estado “racional”, um Estado ideal que envolve uma relação justa e ética 

de harmonia entre os elementos da sociedade (CARNOY, 1990). 

Esse entendimento encontra respaldo nas ideias de Marx (2004) quando, ao 

analisar as transformações do Estado francês no século XIX, ressaltou a importância 

das condições materiais de existência para a construção da história dos homens. De 

acordo com o autor, 

  
Los hombres moldean su propia historia, pero no lo hacen 
libremente, influidos por condiciones que ellos han elegido, sino bajo 
las circunstancias con que se tropiezan inexorablemente, que están 
ahí, transmitidas por el pasado. La herencia de todas las 
generaciones muertas acosa la mente de los vivos como una 
pesadilla (MARX, 2004, p. 17).  
 
 

Essa afirmação contraria o saber convencionalmente disseminado de que os 

indivíduos, membros de uma democracia, gozam de suas liberdades individuais e, 

em um campo neutro de debate (Estado), definem suas políticas. Percebemos, 

entretanto, que a participação dos indivíduos nesse processo decisório não se dá de 

forma igualitária, senão por meio de uma complicada trama na qual distintas funções 

são desempenhadas por diferentes extratos da sociedade.  

As diferentes concepções de Estado implicam em diferentes políticas sociais 

tanto em relação aos meios quanto a seus fins. As formas de regulação social 

impressas pelo Estado mostram como as relações recíprocas e antagônicas entre 

Estado e sociedade civil se inter-relacionam ao longo da História. Não obstante 

todos os tipos de Estado estarem assentados na ideia de poder, existem diferenças 

fundamentais entre eles caracterizadas pelas suas formas de governo. 

Ao analisar as diferentes concepções de Estado, Carnoy (1990) ressalta a 

importância da concepção marxista de Estado. Nessa perspectiva, o Estado é 

formado por um processo histórico que se desenvolve a partir das condições 

subjetivas e objetivas sobre a ação dos homens em um contexto de determinações 

políticas, econômicas e culturais. Nesse entendimento, a concepção de Estado é 

histórica e o indivíduo é produto dessas forças históricas, portanto, o conflito não é 

resolvido por regras, leis universais, considerando que sua estrutura em classes 

sociais, serve a interesses particulares. O sistema de mercado e o Estado não são 

consensuais, são resultados da dominação de classe e da luta de classes.  
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Tomando a teoria marxista como pressuposto, Borón (2006) afirma que uma 

perspectiva de análise da realidade que considere as contradições e os conflitos 

sociais apenas como desajustes temporais ou fatores circunstanciais alheios à 

lógica do sistema, contribuindo, por conseguinte, para a compreensão da História 

como crônica de acontecimentos, termina por ratificar o caráter “natural”, eterno e 

imutável do status quo. Essa característica se constitui como um dos mais 

importantes triunfos do pensamento neoliberal, que, depois de várias décadas de 

embates no campo ideológico, se apresenta como visão hegemônica com 

características de pensamento único. 

Considerando a história do desenvolvimento capitalista nas últimas décadas, 

com sua marcada busca de expansão do capital por meio do estímulo à oferta de 

bens e serviços (como prega o ideário neoliberal em oposição ao estímulo à 

demanda defendido pelos keynesianos1), constata-se que ocorreram importantes 

mudanças estruturais que, relacionadas com o processo de globalização e com o 

advento de novas tecnologias, repercutiram em todos os campos sociais. 

Essa é uma característica importante da atual configuração do modo de 

produção capitalista, que, com seu discurso da globalidade (dotado de aparente 

inclusão, integração, participação), interfere de forma crucial nas relações entre o 

local e o global, o nacional e o internacional. A globalização, palavra que é cada vez 

mais comum nos meios de comunicação em massa e nas produções acadêmicas 

desde o final do século XX, apresenta-se atrelada ao moderno, ao desenvolvimento, 

ao inevitável.    

No entender de Casanova (2000, p. 46): 

 

Estamos num clima ideológico em que se enfraqueceram as 
propostas da “soberania nacional” em favor das propostas da 
“globalidade” e na qual se obscureceram os direitos “dos povos” 
diante dos direitos “dos indivíduos” [...] As “lutas de libertação” e as 
“lutas de classes” aparecem como um fenômeno terminado, como 
conceitos obsoletos. Em vez da “libertação” propõe-se a “inserção” 
ou a “integração”, e, em vez da luta social, a “solidariedade” 
humanitária ou empresarial. 

 

                                                 
1 

As origens do Keynesianismo, enquanto escola de pensamento econômico, nos remetem à 
publicação, em fevereiro de 1936, da obra Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, do 
economista britânico John Maynard Keynes. O autor defende, entre outras coisas, a intervenção do 
Estado na economia (busca do pleno emprego), ressaltando a importância do crescimento da 
demanda, relacionada, por sua vez, com a capacidade produtiva. 
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Nesse contexto, deparamos com a concepção dominante de globalização, 

que, ao usar esse termo (relacionado ao “global”), transmite uma ideia de totalidade 

e integralidade, identificando-se com a internacionalização de mercados, enfatizando 

sua relação com o progresso tecnológico informacional e o novo padrão de 

organização da produção e da gestão de bens e serviços.  

Utilizando essa concepção de globalização, nos inserimos no campo das 

ideologias, que, em consonância com uma força social que se torna dominante, 

buscam produzir convencimento e adesão às ideias que disseminam, dando 

consistência ideológica à dominação. Essa ideia é defendida por Limoeiro-Cardoso, 

para quem  

 

A acepção dominante de “globalização” é, pois, uma ideologia. 
Expressa posições e interesses de forças econômicas extremamente 
poderosas e vem comandando intensa luta ideológica – luta essa 
que passa pela mídia e pela universidade – para tornar-se dominante 

mundo afora (LIMOEIRO-CARDOSO, 2000, p. 98).  
 

Ao discutir essa temática, torna-se de fundamental importância compreender 

os reais (e também diversos) impactos do processo de globalização nos Estados 

contemporâneos2, pois, ainda que tal processo veicule diretrizes “globais”, as mais 

diversas conjunturas “locais”, dialeticamente, interferem nessa relação. No entanto, 

é necessário ressaltar que a ampliação dos processos globalizantes – oriunda, entre 

outras coisas, do crescimento da atividade econômica em escala mundial e da 

revolução tecnológica e informacional – tem sido responsável pela acentuação das 

disparidades entre centro e periferia. 

Autores como Alcántara e Silva (2006, p. 13) embasam essa afirmação e 

apresentam o seguinte conceito de globalização: 

 

La globalización es una dinámica que tiene ramificaciones 
económicas, sociales y culturales que implica la intensificación de los 

                                                 
2
 Relacionando, em uma perspectiva histórica, a construção do mundo moderno e a globalização do 

Estado enquanto rede universal de governança e forma estandardizada de organização territorial da 
vida política, Gómez (2000, p. 142) afirma que a “ascensão do Estado moderno como forma territorial, 
impessoal, centralizada e legitimada do poder político dependeu de acordos internacionais e do novo 
sistema de direito internacional que, ao longo do século XVIII, começou a ser codificado pelos 
estados europeus, consagrando a doutrina da soberania que reconhece mútuos poderes e igualdade 
jurídica dos estados entre si. Certamente isto não significa que a consolidação do sistema de 
estados-nações e a ordem internacional que dele decorre não seja política e economicamente 
hierárquica e desigual entre países e regiões”. 
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flujos transnacionales de información, mercancías y capital alrededor 
del mundo (erosionando las barreras técnicas, políticas o legales), el 
desarrollo de nuevos bloques comerciales y el fortalecimiento, tanto 
de organismos internacionales como de potencias militares. Además, 
la globalización no es un proceso neutral en el que todos se 
benefician equitativamente. 

 

Dessa forma, e concordando com os autores, entendemos que a 

globalização não objetiva construir, em um processo neutro e igualitário, uma “aldeia 

global3”. Objetiva, contudo, manter (e intensificar) os atuais processos de reprodução 

da força de trabalho e acumulação de capital que são motores da mundialização 

econômica, e, por conseguinte, da exclusão social (seja entre países ou entre 

indivíduos). Esses são os objetivos reais que a utilização do termo “global” intenta 

ocultar. Essa dimensão torna-se ainda mais evidente quando analisamos o duplo 

movimento de polarização existente entre pobres e ricos, países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, inerente ao processo. Nesse sentindo, Limoeiro-Cardoso (2000, p. 

107) complementa a discussão quando afirma que: 

 

A polarização é, primeiramente, interna a cada país. Os efeitos do 
desemprego não podem ser dissociados daqueles que resultam dos 
diferenciais que foram acentuados entre as rendas mais elevadas e 
as mais baixas, por causa da renda do capital-dinheiro. A 
polarização, em seguida, é internacional e cava um fosso brutal entre 
os países localizados no coração do oligopólio mundial e aqueles 
que ficam na periferia deste. 
 
 

Ao discutir o processo de globalização é imprescindível analisar as crises e 

rupturas do modo de produção capitalista, que, sobretudo nas últimas décadas, 

passou por um importante processo de mudança. Ao analisar esse contexto, 

Libâneo (2006, p. 74) ressalta: 

 

O capitalismo lançou-se, no final do século XX, em um acelerado 
processo de reestruturação e integração econômica, que 
compreende o progresso técnico-científico em áreas como 
telecomunicações e informática, a privatização de amplos setores de 
bens e serviços produzidos pelo Estado, a busca de eficiência e de 

                                                 
3
 Desmascarando as relações entre o que intitula “globalização real” e a ação do mercado, 

Hinkelammert (2006, p. 356-357), refere-se à construção de uma “aldeia global” com pouco otimismo, 
uma vez que afirma que a “globalização dos mercados arrasa globalmente com o mundo. De fato, 
trata-se, melhor dizendo, de uma totalização dos mercados. Um mundo globalizado é submetido de 
forma global a uma ação mercantil de cálculo linear meio-fim, que hoje se transforma quiçá no maior 
perigo para a sobrevivência humana. 
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competitividade e a desregulamentação do comércio entre países, 
com a destruição das fronteiras nacionais e a procura pela completa 
liberdade de trânsito para as pessoas, mercadorias e capitais, em 
uma espécie de mercado universal. Esse processo de aceleração, 
integração e reestruturação capitalista vem sendo chamado de 
globalização, ou melhor, de mundialização. 

 

Essa análise é complementada por Ianni (2004), que relaciona diretamente a 

ascensão dos processos globalizantes com o atual estágio do modo de produção 

capitalista. Para ele, a globalização, apesar de não ser um processo novo4, assume 

um importante papel na atualidade e expressa um novo ciclo de expansão do 

capitalismo de alcance mundial. Um processo de amplas proporções que envolve 

nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes 

sociais, economias e sociedades, culturas e civilizações  (IANNI, 2004). 

Inserir-se nessa sociedade global é um desafio para todos os países. 

Enquanto alguns países – com toda sua “máquina” ideológica formada, entre outras 

coisas, por organismos internacionais, fundos monetários, centros de pesquisa – 

interferem nos caminhos da economia internacional e na acentuação da miséria na 

periferia do sistema, alguns outros – preocupados com a reprimarização de suas 

economias e com a busca de receituários para seus problemas econômicos – 

parecem não perceber que, como ocorreu nos últimos cinco séculos (no caso latino-

americano, por exemplo), continuam estabelecendo relações semelhantes às de 

colonizador e colonizado. 

Evidencia-se que a desigualdade5, importante quesito para a sobrevivência 

do modo de produção capitalista, não está presente apenas no âmbito 

macroeconômico. Ela é, talvez, ainda mais severa na vida cotidiana dos milhões de 

indivíduos que, como única alternativa que lhes resta, vendem sua força de trabalho 

                                                 
4
 Esse também é o entendimento de Jameson (2001), para quem as rotas comerciais do Neolítico já 

tinham um âmbito global, portanto, as redes mundiais que existem hoje diferem somente em grau e 
não em espécie. Para o autor, existe ainda outra possibilidade que deve ser contemplada ao se 
discutir o fenômeno da globalização, é que na atualidade, ele postula um novo estágio do capitalismo. 
 
5
 Analisando as relações entre igualdade e capitalismo, Callinicos (2006, p. 253-254), utilizando os 

dados do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (ano de 1999), destaca que a proporção 
da renda da quinta parte mais rica da população mundial cresceu de 30:1 em 1960 para 60:1 em 
1990 e 74:1 em 1997. Isso mostra o fracasso do Consenso de Washington, o qual, dentre suas 
orientações neoliberais para a reforma, “aduzia que a liberalização dos mercados poderia alargar a 
brecha de desigualdade econômica devido à dinâmica de crescimento gerada, mas esta redundaria 
definitivamente em um aumento dos ganhos dos pobres. Uma premissa dessa reflexão tinha sido 
refutada: a era neoliberal observou uma queda nas taxas de crescimento”. 
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e contribuem para a expansão do capital que, junto aos seus donos, construirá as 

ferramentas que legitimam essa mesma dominação. 

No campo político e ideológico, as sociedades atuais foram sobremaneira 

influenciadas pelas ideias neoliberais, corrente doutrinária oriunda do Liberalismo, 

que, entre outras coisas, preconizava a minimização do Estado e a liberdade de 

iniciativa econômica. As propostas da doutrina neoliberal podem ser sintetizadas, 

segundo Ianni (2004, p. 217), na reforma do estado, desestatização da economia, 

privatização de empresas produtivas e lucrativas governamentais, abertura de 

mercados, redução de encargos sociais relativos aos assalariados por parte do 

poder público e das empresas ou corporações privadas, informatização de 

processos decisórios, produtivos, de comercialização e outros, busca da qualidade 

total, intensificação da produtividade e da lucratividade da empresa ou corporação 

nacional e transnacional. 

Na década de 1970, se adensou a crise estrutural do sistema capitalista, o 

que, por sua vez, impulsionou a burguesia internacional a elaborar estratégias de 

enfrentamento a essa crise. Os neoliberais, entre eles Friedman (1988), apontaram 

como motivos para a crise do capital, entre outras coisas, o crescimento do Estado 

burocrático, a excessiva intervenção do Estado na economia, o aumento do 

movimento sindical e o esgotamento da regulação keynesiana. Discutindo a relação 

entre a adoção das ideias neoliberais e a crise econômica dos anos de 1970, Arroyo 

(2005) afirma: 

 

Para comprender la hegemonía conseguida por las propuestas 
neoliberales, es necesario entender el momento histórico en que son 
retomadas y difundidas, así como los cambios políticos y culturales a 
los que estas se asocian. Dichas propuestas resurgen con fuerza 
ante la crisis económica de mediados de los setenta, que marca un 
límite a la solución política que el Estado Benefactor constituyó para 
la crisis del treinta [...]. Para el neoliberalismo, la principal causa de la 
crisis se debió a la excesiva intervención del Estado en la economía, 
no permitiendo la libre acción de las leyes del mercado y generando 
un Estado hipertrófico e ineficiente (ARROYO, 2005, p. 31). 

 
 
Para a superação dessa crise, várias “soluções” foram propostas, todas 

dentro do marco do Consenso de Washington6 e das “receitas” do ideário neoliberal. 

                                                 
6
 O termo “Consenso de Washington”, que se refere a um conjunto de medidas formulado em 

novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
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Entre as alternativas sugeridas, podemos destacar a abertura comercial, a 

privatização de bens e serviços produzidos pelo Estado, a desregulamentação 

financeira, redução das despesas e do déficit públicos, supressão dos direitos 

sociais, entre outras, o que levou os países a buscarem novas formas de 

organização dos Estados-nacionais. 

Para os neoliberais, o remédio seria manter um Estado forte, sim, em sua 

capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco 

em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. Nesse contexto, os 

estados-nação adotaram políticas de corte no campo social, focalizando suas ações 

apenas em setores estratégicos. As medidas, que foram adotadas em grande parte 

pelos países da América Latina, trouxeram prejuízos para a população e uma 

grande exclusão social.  

Discutindo sobre o continente latino-americano e as políticas neoliberais, 

Bazzo (2006) faz a seguinte afirmação: 

 

Os anos 90, na história recente da América Latina, ficaram 
profundamente marcados pelo forte e rápido processo de sua 
inserção no mercado globalizado e pela drástica aplicação pelos 
governos então instalados do receituário neoliberal já exercitado 
exemplarmente no Chile, alguns anos antes, durante o reinado 
Pinochet, seguido também de forma modelar pela Argentina nos 
anos de Menem (BAZZO, 2006, p. 29). 

 
 

A adoção do ideário neoliberal no campo social faz com que o Estado venha, 

paulatinamente, desobrigando-se da educação pública. Para Friedman (1988), um 

dos autores desse ideário, o investimento público em Educação, para ser justificado, 

deve, entre outras coisas, produzir “efeitos laterais”, ou seja, a educação de um 

indivíduo deve beneficiar outros membros da sociedade. Dessa forma, o mesmo 

autor (1988, p. 82) afirma que: “A educação do meu filho contribui para o seu bem-

estar em termos de promoção de uma sociedade estável e democrática”. Levando 

em consideração que não é possível identificar quais os sujeitos serão beneficiados 

por essa ação, justifica-se que esse nível de ensino seja financiado pelo Estado.  

No entanto, tratando da instrução em nível superior, Friedman (1988) 

defende que a mesma seja privada, tendo em vista que os benefícios do 

                                                                                                                                                         
(FMI) e o Banco Mundial (BM), foi usado ao redor do mundo para consolidar um receituário de caráter 
neoliberal. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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investimento em educação serão revertidos para os indivíduos em forma de salários, 

portanto, não se justifica que o Estado financie esse nível de ensino, pois o mesmo 

não pode ser justificado por meio de efeitos laterais ou monopólio técnico. 

Dessa forma, o autor defende a ideia de que a subvenção do Estado deveria 

ser passada ao indivíduo, e que as instituições de nível superior, tanto as públicas 

quanto as privadas, cobrassem anuidades semelhantes, proporcionando assim, 

competitividade (valorização do mercado e diminuição do papel do Estado). 

As ideias de Friedman tiveram enorme repercussão nas políticas 

educacionais adotadas para o ensino superior, sobretudo nos países da América 

Latina. Nesses países, nos quais, tradicionalmente, o ensino superior era financiado 

pelo Estado, houve uma retração do financiamento e um movimento a favor da 

privatização desse nível de ensino. O Estado deixou de investir nesse setor, abrindo 

espaço para que as iniciativas privadas crescessem, aumentando o número de 

matrículas oferecidas. 

A atual crise do capital, ou seja, as crises enfrentadas pelo modo de 

acumulação capitalista e dos rumos traçados visando à sua superação, trouxeram 

como consequência a crise no Estado e não o contrário, como apontam os teóricos 

do neoliberalismo (HAYEK,1983), (FRIEDMAN, 1984), e da Terceira Via (GIDDENS, 

1999).  

Os neoliberais entendem que o Estado entrou em crise fiscal devido à 

necessidade de atender às demandas da sociedade por políticas sociais, pois, ao 

regulamentar a economia, o Estado perturba o livre andamento do mercado. “As 

políticas sociais, para a teoria neoliberal, são um verdadeiro saque à propriedade 

privada, pois são formas de distribuição de renda, além de também serem um 

obstáculo ao livre andamento do mercado, visto que os impostos oneram a 

produção” (PERONI, 2006, p.13). 

Discordando dessas ideias, estudos como os de Mészáros (2002), Antunes 

(1999) e Harvey (1989) convergem no entendimento de que a atual crise não se 

encontra no Estado, mas sim no capital que, em crise, procura alternativas para a 

sua sobrevivência. Defendendo essas ideias, Antunes (1999, p. 31) ressalta que, 

 
 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
Neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 



37 
 

dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, 
da qual a era Thatcher – Reagan foi expressão mais forte; a isso se 
seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção 
e do trabalho, com vistas a adotar do instrumental necessário para 
tentar repor patamares de expansão anteriores. 
 

 
A tese de Estado mínimo passa pelo processo de privatização, 

desregulamentação e desmantelamento do Estado. Estado mínimo para as políticas 

sociais (entre elas, as educacionais). Para o capital, o Estado é máximo à medida 

que regula as atividades do capital corporativo e os interesses da nação. Nesse 

contexto, o papel do Estado para com as políticas públicas sociais sofreu alterações 

e foram recomendadas, entre outras, as seguintes diretrizes: racionalizar recursos e 

esvaziar o poder das instituições, dessa forma, a obrigação pelo cumprimento das 

políticas sociais deveria ser transferida para a sociedade a princípio através da 

privatização (mercado) e posteriormente utilizando-se das políticas da Terceira Via. 

Essas políticas defendem que nem só o Estado nem só o mercado devem ser 

responsáveis pelas políticas sociais, mas que deveria haver um equilíbrio dessas 

ações, o que deu margem ao surgimento de um terceiro setor, caracterizado pelo 

público não estatal e sem fins lucrativos (PERONI, 2006). 

O entendimento neoliberal sobre o Estado tem se tornado hegemônico e por 

isso vem direcionando novas formas de regulação político-institucional, contribuindo 

para o redimensionamento do seu papel em vários países, definindo reformas que 

têm variado em dimensão e intensidade, dependendo das relações que se 

estabelecem entre a sociedade civil e a sociedade política. Nesse sentido, é de 

grande importância entender as orientações teóricas que embasaram as mudanças 

no âmbito do Estado, compreendendo assim o seu relevante papel ideológico na 

concretização dessas reformas. 

 

1.2 REFORMAR O ESTADO: AS ORIENTAÇÕES TEÓRICAS PARA A 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

 

Em uma perspectiva histórica, a administração da Res pública nos remeteria 

a uma discussão nas sociedades pré-capitalistas. Com a evolução da história, vários 

modelos de administração foram desenvolvidos visando à melhor forma de conduzir 

o gerenciamento dos bens públicos, assumindo diferentes concepções.  
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Nas últimas décadas do século XX, tendo como referência as mudanças 

ocorridas nas sociedades contemporâneas, novas concepções de gestão foram se 

consolidando para responder às demandas do mundo produtivo. Assim, é importante 

esclarecer que o processo de discussão no campo teórico, no que se refere à gestão 

da Res pública, está estreitamente relacionado com as complexas mudanças 

estruturais pelas quais passa o Estado moderno, apontado como motivo das crises 

inerentes ao próprio modo de produção capitalista. Para superar essa crise, o 

Estado deveria ser mais ágil, mais eficiente e produtivo na busca da satisfação dos 

cidadãos.  

Evidencia-se, portanto, que a reforma do Estado tem sua dinâmica 

determinada por mudanças qualitativas ocorridas na organização da produção e nas 

relações de poder que levaram à redefinição das estratégias econômicas, político-

sociais do Estado nas sociedades capitalistas, sob a hegemonia das relações 

sociais baseadas na propriedade privada. Essa discussão ganha destaque porque, 

de acordo com os economistas neoliberais, entre os motivos para a crise do capital, 

estaria o crescimento do Estado burocrático, a excessiva intervenção do Estado na 

economia, a baixa qualidade na prestação de serviços públicos, o aumento do 

movimento sindical e o esgotamento da regulação keynesiana.  

Dessa forma, o modelo de Estado de Bem-estar-social, baseado na teoria 

weberiana de Estado que se encontrava em funcionamento, estava fadado ao 

fracasso pela sua rigidez e custo excessivo, que sobrecarregava a máquina pública. 

O Estado burocrático7 tinha como característica a ação direta, a padronização e o 

controle dos procedimentos preestabelecidos nos moldes da racionalidade 

conceituada por Weber. Regia-se por uma série de normas ou princípios e 

implicava, necessariamente, a criação de um aparato administrativo, com técnicos 

altamente especializados, distribuídos por cargos organizados numa hierarquia com 

                                                 
7
 O termo burocracia foi empregado inicialmente para indicar a presença, nas organizações sociais, 

de males como: desperdício de recursos, lentidão nas decisões, práticas ritualistas, submetidas a 
regulamentos e normas. Com essa acepção negativa, a palavra [burocracia] surgiu pela primeira vez 
na sociedade francesa do século XVIII, referindo-se a um fenômeno, “a existência de um novo grupo 
de funcionários para os quais a tarefa de governar se havia convertido em um fim em si mesma” 
(OSZLAK, 1979, p. 214). Com Weber, o termo burocracia perde seu sentido negativo e passa a ser 
entendido como uma forma racional de organizar o esforço humano, fazendo interagir recursos e 
ação humana. Weber, a partir de uma atitude compreensiva da realidade, entende que a organização 
burocrática é necessária ao funcionamento do Estado moderno. Contudo, a burocracia weberiana é 
tomada como tipo ideal referida às características do que hoje vem sendo classificado de antigo 
modelo administrativo, basicamente uma organização guiada por procedimentos rígidos, forte 
hierarquia e total separação entre o público e o privado (ABRUCIO, 2003, p. 178).   
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limites definidos de autoridade, ou seja, implicava um sistema consistente de normas 

e regulamentos (WEBER, 1970).  

Em meados da década de 1970, o Estado do Bem-Estar burocrático, devido 

ao seu elevado custo de operacionalização derivado do aprofundamento de sua 

intervenção na sociedade, entra em crise. Se o Estado vinha perdendo seu poder de 

ação, era preciso reformá-lo.  

Essas reformas são intensificadas com a crise fiscal do Estado, que se 

expressou na exaustão dos mercados internos de alguns países centrais, na 

diminuição de produtividade, da lucratividade e desvalorização do dólar, com 

significativas consequências nas economias periféricas.  

Várias iniciativas – que propunham, entre outras coisas, a limitação das 

dimensões do setor público, uso de mecanismos de mercado, comercialização de 

órgãos públicos – foram utilizadas, inicialmente, pelos governos na Inglaterra e nos 

Estados Unidos, logo sendo inseridas no receituário dos organismos internacionais 

e, por conseguinte, na agenda política da maior parte das nações desenvolvidas ou 

em desenvolvimento (COSTA, 2010). 

Segundo Abrucio (1997), há de se distinguir dois momentos quando falamos 

de reforma do Estado. O primeiro, que estende-se da década de 1970 até o início 

dos anos 1990, caracterizou-se pela ênfase neoliberal de crítica ao caráter 

intervencionista do Estado, pela exigência da diminuição da sua área de atuação 

como condição ao livre funcionamento do mercado, redimensionamento da gestão 

pública, o que afetou a organização das burocracias públicas. O corte dos custos 

tornou-se prioridade, “era preciso aumentar a eficiência governamental, o que 

implicava, para boa parte dos reformadores da década de 80, uma modificação 

profunda do modelo weberiano, classificado como lento e excessivamente apegado 

às normas” (ABRUCIO, 1997, p. 12). 

O segundo momento da Reforma do Estado pode ser situado nos anos 

1990, caracterizando-se pela necessidade de mudança da administração pública 

para torná-la mais eficiente, utilizando para isso a lógica do mercado. Fica evidente 

que a proposta de um Estado mínimo não é fator básico para a solução da crise do 

Estado, “a solução não é provocar o definhamento do Estado, mais reconstruí-lo, 

reformá-lo” (BRESSER PEREIRA, 2003, p. 23). Esse momento ficou marcado pelo 

entendimento de que a reforma da administração pública seria o caminho para a 
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promoção de políticas sociais, focalizadas em problemas como o desemprego, a 

pobreza e a regulação mínima do movimento do capital. 

Nesse contexto de crise, a reforma do Estado ganha importância, como 

dimensão da governabilidade e da capacidade de liberar a economia para uma nova 

etapa de crescimento. A agenda reformista elencou temas como: Estado mínimo, 

programas de privatização dos serviços; políticas voltadas para dar maior liberdade 

ao capital e desregulação do mercado com a modificação das leis trabalhistas e 

previdenciária. Nesse contexto, questões como a descentralização administrativa e 

política; a atribuição de funções e autonomia ao mercado e à sociedade; a 

flexibilização da gestão e, entre outras coisas, a preocupação com a eficiência na 

busca de resultados, tornam-se centrais, sendo relacionadas, segundo Costa (2010, 

p. 139) à “emergência de um novo paradigma em administração pública, rotulado de 

modelo gerencialista ou new public management”. 

O discurso oficial apregoa que a superação da crise é a reforma do Estado 

com cortes nos gastos sociais e a diminuição da sua dimensão, e que o mercado é 

que deverá recuperar o equilíbrio do Estado. Nesse sentido, a lógica do mercado 

deve se sobrepor ao Estado, para que este possa ser eficiente e possa se adequar 

ao processo de globalização, entendida como, o fenômeno que exigiria uma nova 

agenda para os Estados nacionais. Era preciso inserir-se na ordem global, eis o 

desafio colocado pelo ideário neoliberal.  

Ganha importância a ideia de que é imprescindível modernizar e flexibilizar a 

organização estatal, tendo em vista que o modelo burocrático weberiano não atendia 

às novas demandas de um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico. 

No entender de Cabral Neto (2009), esse conjunto de medidas implicava 

modificações no modelo weberiano, que, segundo a crítica (consenso no debate 

internacional), caminhava em sentido contrário ao dos anseios do cidadão. Em 

essência, a defesa situa-se na perspectiva de reformar o Estado para que ele se 

torne mais enxuto e mais forte, desenvolvendo assim, as condições objetivas para 

materializar as reformas necessárias à superação da crise. Nesse contexto, ainda 

que as críticas não fossem dirigidas unicamente à administração burocrática 

(autorreferida e pouco atenta às demandas sociais), a modernização do setor 

público (flexibilização, democratização, descentralização) era a tônica das 

discussões no âmbito das reformas da década de 1990. 
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Nesse diagnóstico, os fatos impostos pela crise delineariam o caminho da 

reforma, que, por sua vez, deveria criar condições para um incremento expressivo, 

tanto da governança (capacidade de implementar políticas públicas) quanto da 

governabilidade (condições institucionais de legitimação).  

A reforma foi concebida para promover um incremento significativo do 

desempenho estatal mediante a introdução de formas inovadoras de gestão e de 

iniciativas destinadas a quebrar as “amarras do modelo burocrático”, a descentralizar 

os controles gerenciais, a flexibilizar normas, estruturas e procedimentos. 

Contribuiria, também, para a redução do tamanho do Estado mediante políticas 

privatizantes, terceirização e parceria público-privado, tendo como objetivo alcançar 

um Estado mais ágil, menor e mais barato (NOGUEIRA, 2005). 

Ressaltando o imperativo de reforma no contexto latino-americano, Bresser-

Pereira (2006, p. 9) afirma que: 

 
A crise que a América Latina enfrentou desde o início dos anos 80 
exigiu, ainda nessa década, ajustes no curto prazo, fiscais e de 
balanço de pagamentos, seguidos por uma primeira geração de 
reformas, orientadas para o mercado – principalmente a liberalização 
comercial e a privatização. Essas reformas, que já eram reformas do 
Estado ao se constituírem em reação à crise fiscal e à necessidade 
de reconsiderar seu papel em relação ao mercado, não conseguiram, 
no entanto, restabelecer o desenvolvimento econômico na região. 
Ficou então cada vez mais claro que deviam ser completadas pela 
reforma do próprio aparelho do Estado. 

 

Esse contexto de crise, na visão de Gaetani (1998), estava intimamente 

relacionado com diversos fatores, entre eles, os processos de transição para a 

democracia, o colapso das contas externas e com a desestruturação do setor 

público. As reformas de primeira geração, ainda segundo o autor (1998, p. 84-85), 

atacaram esse quadro, e, utilizando-se de síntese disponibilizada por Naim8, podem 

ser resumidas da seguinte forma: 

 

a) Prioridades: reduzir a inflação; restabelecer o crescimento; 

b) Estratégia da reforma: modificar as regras macroeconômicas; reduzir o 

tamanho e âmbito do Estado; desmontar instituições de protecionismo e 

estatismo; 

                                                 
8
 NAIM, Moises. Instituciones: el eslabon perdido en las reformas economicas de America Latina, 

Bogotá: 1994. 
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c) Instrumentos típicos (objetivos de reforma): cortes orçamentários drásticos e 

reforma fiscal; liberalização de preços (incluindo o tipo de câmbio e a taxa de 

juros); liberalização do comércio internacional e do investimento estrangeiro; 

desregulamentação do setor privado; criação de “fundos sociais de 

emergência” à margem dos ministérios sociais; privatizações “fáceis” 

(companhias aéreas, hotéis e algumas empresas manufatureiras). 

 

Ainda que o ideário neoliberal, influência fundamental para a execução 

dessas reformas orientadas para o mercado, tenha conseguido algum êxito no caso 

latino-americano, relacionado em grande medida à diminuição dos altos índices de 

inflação, é importante destacar que não ocorreu o crescimento econômico esperado 

e as enormes desigualdades sociais permanecem como características marcantes 

do continente. 

Refletindo de forma crítica sobre as consequências reais desse conjunto de 

reformas no contexto latino-americano, e, por conseguinte, denunciando o fracasso 

dessas políticas neoliberais, Borón (2001, p. 306) afirma que: 

 
 
Após um período de quase duas décadas, as conquistas dos 
capitalismos democráticos latino-americanos não parecem muito 
excitantes nem atrativas. A sociedade atual, forjada com os golpes 
das políticas de ajuste e estabilização e sob a conduta espiritual do 
neoliberalismo, é mais desigual e injusta que a que lhe precedeu: 
velhos direitos se converteram em inatingíveis mercadorias; as 
precárias redes de solidariedade social foram demolidas por conta da 
fragmentação social gerada pelas políticas econômicas ortodoxas e 
pelo individualismo promovido pelos novos valores dominantes; os 
atores e as forças sociais que no passado canalizaram os desejos e 
as necessidades das classes e camadas populares – os sindicatos, 
os partidos populistas e de esquerda, as associações populares etc. 
– enfraqueceram-se ou simplesmente foram varridos do cenário. 

 

Levando em consideração que a primeira geração de reformas do Estado 

não produziu os resultados esperados, e nisso concordaram muitos autores, a 

incapacidade da gestão pública em lidar com as demandas sociais foi apontada 

como um dos principais empecilhos ao desenvolvimento da região. 

Após esse primeiro movimento de reformas, como afirma Gaetani (1998), os 

desafios enfrentados, para além da consolidação do ajuste macroeconômico, são de 

natureza diversa, situando-se no plano da reconstrução de instituições severamente 
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afetadas pelas crises mencionadas ou na sua própria criação para atender às 

necessidades do novo contexto. 

Na segunda metade da década de 1990, quando as propostas neoliberais 

começam a mostrar sinais de crise, o tema da reforma do Estado, com forte 

influência do Banco Mundial, vai ganhando espaço e adquire novas proporções 

associado ao discurso de que era necessário que as reformas contemplassem 

outros aspectos da gestão pública, para tornar os governos mais eficientes no 

provimento das políticas e também mais responsáveis com as demandas dos 

cidadãos (ARAÚJO, 2010). Essa orientação, ainda de acordo com a autora, levou a 

um novo programa prescritivo que pode ser chamado de “reformas de segunda 

geração”. 

Discutindo a implementação das reformas de segunda geração, Bresser-

Pereira (2006, p. 9) ressalta que no “plano da administração pública, ficou evidente 

que era necessário dar um passo além em relação à administração pública 

burocrática e realizar a reforma gerencial”. 

Sempre considerando que a crise (brasileira) da última década foi uma crise 

do Estado – que, afastado de suas funções básicas, ocasionou a deterioração dos 

serviços públicos, o agravamento da crise fiscal e da inflação – os teóricos da 

reforma, segundo Behring (2003, p. 177), apontam que: 

 

O salto adiante é a proposição da reforma gerencial voltada para o 
controle dos resultados e baseada na descentralização, visando 
qualidade e produtividade no serviço público [...]. A “reforma” do 
Estado é, então, uma cobrança da cidadania e um tema de alcance 
universal nos anos 1990. A crise do Estado assume a forma de crise 
fiscal, de esgotamento do modelo estatizante de intervenção na 
economia – do qual são expressões o Welfare State, o estatismo 
comunista e o desenvolvimentismo com substituição de importações 
na periferia – e, por fim, a administração pública burocrática. 
Portanto, como se vê, e se verá a seguir em muitos momentos, o 
Plano incorpora inteiramente o raciocínio de Bresser.  

 

Nesse contexto, foi aprovado pelo Conselho Diretivo do Centro Latino-

Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), em 1998, o 

documento intitulado: “Uma Nova Gestão Pública para a América Latina”. Esse 

documento, segundo Bresser-Pereira (2006), ofereceu as bases conceituais de uma 

reforma necessária. O texto coloca como central a questão da reforma do Estado, 

apontando que falhou não apenas a proposta de manutenção do modelo de Estado 
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keynesiano, senão também a resposta dada pelos neoliberais mais conservadores 

(a simples redução do tamanho do Estado e o predomínio do mercado). 

De acordo com as diretrizes desse documento (CLAD, 1998, p. 27): 

 

Trata-se de construir um Estado para enfrentar os novos desafios da 
sociedade pós-industrial, um Estado para o século XXI, que além de 
garantir o cumprimento dos contratos econômicos, deve ser forte o 
suficiente para assegurar os direitos sociais e a competitividade de 
cada país no cenário internacional. Busca-se, desse modo, uma 
terceira via entre o laissez faire neoliberal e o antigo modelo social-
burocrático de intervenção estatal [...]. No processo de reconstrução 
do Estado latino-americano, o maior desafio é compatibilizar as 
tendências mundiais de mudança com as especificidades da região. 
No que se refere às mudanças estruturais com impacto mundial, a 
América Latina tem que, em primeiro lugar, preparar-se para 
enfrentar a competição econômica internacional trazida pela 
globalização. Neste caso, o Estado deve alterar suas antigas 
políticas protecionistas, substituindo-as por medidas que induzam as 
empresas a serem mais competitivas no novo ambiente econômico 
mundial (grifos nossos). 

 

Nesse sentido, o documento aponta para a necessidade de 

comprometimento do Estado com as questões sociais (universalidade dos serviços 

de saúde e educação, por exemplo), no entanto, é importante ressaltar que sua 

função deveria se concentrar nas atividades de regulação. Dessa forma, as 

privatizações e a criação de agências reguladoras são parte importante desse 

projeto, tendo em vista que o Estado deve “desenvolver sua capacidade estratégica 

de atuar junto ao setor privado e à universidade para criar um entorno adequado ao 

aumento da competitividade das empresas” (CLAD, 1998, p. 28). 

O documento do CLAD (1998) é divido em três partes que fundamentam a 

necessidade de instituir uma reforma gerencial nos países da América Latina. A 

primeira, intitulada “Reconstruindo o Estado e Recuperando a Governança”, 

apresenta, mesmo considerando que a Reforma Gerencial não possui um único 

paradigma organizacional, o modelo gerencial em oposição ao modelo burocrático 

weberiano, acreditando que o primeiro, por sua vez, será responsável pelo aumento 

da Governança nos Estados latino-americanos. 

Usando palavras do próprio Conselho (CLAD, 1998, p. 29-30), ressalta-se 

que: 

 
O modelo gerencial tem como inspiração as transformações 
organizacionais ocorridas no setor privado, as quais têm alterado a 
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forma burocrática-piramidal de administração, flexibilizando a gestão, 
diminuindo os níveis hierárquicos e, por conseguinte, aumentando a 
autonomia de decisão dos gerentes – daí o nome gerencial. Com 
estas mudanças, saiu-se de uma estrutura baseada em normas 
centralizadas para outra ancorada na responsabilização dos 
administradores, avaliados pelos resultados efetivamente produzidos. 
Este novo modelo busca responder mais rapidamente às grandes 
mudanças ambientais que acontecem na economia e na sociedade 
contemporâneas. 

 

Ainda que reconheça a necessidade de profissionalização do corpo de 

funcionários (burocracia), aspecto importante do modelo burocrático weberiano, o 

CLAD (1998, p. 31) ressalta o imperativo de modificar o paradigma organizacional 

desse modelo para responder aos dilemas da administração pública contemporânea. 

Com esse objetivo, destacam que as mudanças devem orientar-se: a) pela 

flexibilização organizacional, capaz de tornar os governos mais ágeis; b) pela 

montagem de uma rede de relações mais democráticas entre a prestação dos 

serviços públicos e os cidadãos-consumidores; c) pela implantação de um modelo 

contratual e competitivo de ação estatal, a partir do qual se possa aumentar a 

eficiência e a efetividade das políticas. 

A segunda parte do documento, “Características e Objetivos da Reforma 

Gerencial”, veicula o discurso de que a Reforma Gerencial assegura os mecanismos 

necessários ao aumento da eficácia, eficiência e efetividade da administração 

pública, o que, por sua vez, cria novas condições que possibilitam tornar mais 

democrática a relação entre o Estado e a sociedade (CLAD, 1998). 

Dentre as principais características desse modelo administrativo defendidas 

no documento, destacam-se: a) profissionalização da alta burocracia (construção de 

um núcleo estatal estratégico para formular, supervisionar e regular as políticas); b) 

estabelecimento de uma administração pública transparente com a consequente 

responsabilização dos gestores perante a sociedade; c) descentralização na 

execução dos serviços públicos (aumentar a fiscalização e o controle social); d) 

desconcentração organizacional (para as atividades que permanecem como 

exclusivas do Estado); e) ênfase no controle dos resultados (estabelecimento de um 

modelo contratual entre o órgão central e as agências descentralizadas, sendo 

importante o conceito de “contrato de gestão”); f) maior autonomia gerencial das 

agências e de seus gestores (novas formas de controle – por resultados, social, por 

competição administrada etc.); g) divisão em duas formas de unidades 
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administrativas autônomas (as que realizam atividades exclusivas de Estado e um 

segundo tipo de agência descentralizada que atua nos serviços sociais e científicos, 

sendo possível sua transferência para um setor público não estatal9); h) orientação 

da prestação de serviços para o cidadão-usuário (opondo-se ao autorreferenciado 

modelo burocrático weberiano e reinventando a noção de governo, uma vez que 

modifica a relação entre Estado e sociedade); i) modificar o papel da burocracia em 

relação à democratização do Poder público (aumentando o grau de 

responsabilização do servidor público). 

Sintetizando os principais objetivos da Reforma Gerencial – em grande 

medida relacionados ao aumento da eficiência, da efetividade e da democratização 

do Poder público, acreditando que a partir disso seria possível fortalecer a 

capacidade do Estado para promover o desenvolvimento econômico e social da 

região – o CLAD (1998, p. 39) 

 

Acredita que o revigoramento do Estado latino-americano fará com 
que ele se concentre e ganhe efetividade na promoção da educação, 
saúde, habitação, programas de renda básica, desenvolvimento 
científico-tecnológico e comércio exterior. Além disso, a implantação 
bem-sucedida do modelo gerencial capacitará o Estado a oferecer 
fundamentos macroeconômicos estáveis, criando condições para a 
elevação do investimento privado nacional e multinacional, bem 
como para aumentar a competitividade internacional dos países da 
América Latina. 

 

A terceira e última parte, intitulada “Uma Reforma Democrática e 

Progressista”, coloca a Reforma Gerencial do Estado como uma estratégia diferente 

da assumida pelas reformas de primeira geração. Segundo o Conselho (1998, p. 

39), “a primeira rodada de reformas, de cunho mais neoliberal [...], não levaram à 

resolução de dos problemas”. Isso porque, as medidas tomadas inicialmente 

enfatizaram, sobretudo, a demissão de funcionários, uma busca incessante da 

                                                 
9
 Apresentando a necessidade de reconhecimento de um espaço público não estatal tendo em vista o 

momento de crise do Estado, com um significativo aprofundamento da dicotomia Estado-mercado, 
Bresser Pereira (1998, p. 236-237), ex-ministro do governo FHC, não por coincidência, adota as 
diretrizes do CLAD (1998) para a Reforma Gerencial brasileira quando afirma que entre “as 
organizações públicas, enquanto voltadas para o interesse público, é estatal a que for parte 
integrante do aparelho do Estado e subordinar-se ao Direito Público, enquanto é pública não estatal 
aquela que, embora buscando o interesse geral, não faz parte do aparelho do Estado e se subordina 
ao Direito Privado. [...] Podemos ver o público não estatal enquanto forma de controle social e 
enquanto produção de bens e serviços sociais e científicos”. 
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eficiência e a “pura e simples” aproximação da administração pública com a 

administração de empresas. 

O discurso do CLAD (1998), no entanto, nega essa receita, 

autodenominando-se, por sua vez, democrático e progressista, sempre transferindo 

para as inovações na administração pública a salvação para os graves problemas 

latino-americanos. Nesse contexto, o modelo gerencial seria uma importante 

orientação para a Reforma do Estado que, sendo mais ágil e atento às demandas (e 

também controles) sociais, proporcionaria não apenas um desenvolvimento 

sustentável, como também melhor distribuição de renda e a consolidação da 

democracia. 

Em virtude disso, é importante notar que a forma como se pensa o Estado 

torna-se aspecto vital para analisar criticamente as mudanças propostas no 

documento, e, de modo geral, as orientações teóricas citadas e sua incorporação às 

reformas dos Estados contemporâneos (sobretudo, do Estado brasileiro no contexto 

latino-americano). 

Segundo Castro (2007), o modelo gerencial para o serviço público foi 

importado da iniciativa privada e a Grã-Bretanha pode ser considerada o laboratório 

das técnicas gerenciais aplicadas ao setor público. Outros países, como a Austrália 

e Nova Zelândia, logo implementaram reformas semelhantes no setor público.  

Ainda segundo a autora, a reforma gerencial caracteriza-se pela busca da 

eficiência, pela redução e controle dos gastos públicos, pela demanda de melhor 

qualidade dos serviços públicos, pela descentralização administrativa dando maior 

autonomia às agências e departamentos. Exige-se dos gerentes habilidades e 

criatividade para encontrar novas soluções, sobretudo para aumentar a eficiência, 

utilizando para isso, entre outras estratégias, a avaliação do desempenho. Há 

preocupação, portanto com o produto em detrimento dos processos. 

Nesse contexto, Cabral Neto (2009) destaca que esse “novo” modelo de 

gestão, considerado uma estratégia neoliberal (ainda que venha se 

redimensionando), reconstrói vários conceitos, abstraindo deles o seu sentido 

sociopolítico. Autonomia é concebida como consentimento para construir uma 

cultura de empresa no setor público; a descentralização se assemelha mais a uma 

desconcentração de funções e de responsabilidades; e a participação transforma-se 

em técnica de gestão que funciona, essencialmente, como fator de coesão e 

consenso. 
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1.2.1 A Nova Gestão Pública: principais diretrizes 

 

No contexto do debate sobre a crise da gestão pública, buscando 

alternativas para superar, tanto a gestão tradicional, quanto o gerencialismo 

clássico10, surge uma tendência que agrega um conjunto importante de ideias - a 

Nova Gestão pública - “NPM”, que segundo Nogueira (2005), fixou-se 

mundialmente, entre as décadas de 1980 e 1990, como um novo paradigma no 

terreno da gestão pública e tem como hipótese principal direcionar-se para uma forte 

valorização dos mecanismos de mercado, que seriam mais eficientes para 

racionalizar procedimentos, organizar atividades e controlar grupos de interesses, 

burocratas e políticos gastadores. 

Embora o interesse pela eficiência no setor público tenha como influência o 

setor privado, e a busca de instrumentos para melhorar os processos administrativos 

não seja uma novidade, a proposta da Nova Gestão Pública vai além, supõe uma 

significativa mudança de perspectiva sobre a maneira de alcançar resultados no 

âmbito público, o que, por sua vez, acaba por afetar a própria definição de público 

(OLÍAS DE LIMA, 2001). Com entusiasmo, a mesma autora, ressalta a importância 

do tema quando afirma que 

 
Lo cierto es que, como si de una fuerza de la naturaleza se tratara, la 
renovación de la gestión pública es algo imparable y está en pleno 
proceso de renovación. El mundo ha cambiado y la gestión pública 
no es una excepción. Usar los recursos públicos con la máxima 
eficiencia para lograr satisfacer las demandas de los ciudadanos, 
aprovechar las oportunidades de un mundo globalizado y competitivo 
para alcanzar sociedades más acordes con los deseos colectivos 
exige cambios, imaginación e innovación (LIMA, 2001, p. 12).  

 

No entanto, é importante ressaltar que essa renovação da gestão pública é 

um tema que em muito ultrapassa a questão da eficiência no uso dos recursos 

públicos em um mundo que oferece demandas cada vez mais diversificadas e 

globalizadas. É importante contrapor-se às ideias da autora, que proclama o caráter 

natural e irrefreável dessa renovação, deixando evidente que essa nova forma de 

gerenciar os serviços públicos está articulada com a busca pela eficiência e redução 

                                                 
10

 Teoricamente, as raízes do gerencialismo clássico se originam no movimento encabeçado por 
Taylor e Fayol e a corrente de organização científica do trabalho que lideraram. O gerencialismo 
como sistema sociotécnico se articula sobre uma premissa de partida: a separação entre o âmbito da 
ação e da decisão ou entre aqueles que tomam decisões e aqueles que executam (LIMA, 2001). 
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dos gastos públicos e comprometida com a criação de um programa baseado nas 

ideias do livre mercado e em consonância com a ideologia neoliberal. 

As bases teóricas desse do novo gerencialismo são, para Costa (2010), 

produto de uma longa maturação de ideias oriundas dos meios acadêmicos desde a 

década de 1950. Esse modelo de intervenção, que não nasceu do neoliberalismo, 

mas foi por ele apropriado, é a aplicação ao campo da gestão pública de “ganhos 

teóricos” da nova economia política e da ciência política, traduzidos, por sua vez, em 

políticas de gestão pública identificadas com posições partidárias (relevante 

conteúdo ideológico). 

Araújo (2010, p. 145) complementa a discussão e expõe as principais 

características da Nova Gestão pública, quando afirma que 

 

Constituem ideias centrais da Nova Gestão pública um Estado 
administrativo ao estilo da iniciativa privada; contratos de gestão 
entre unidades; avaliação de desempenho; ênfase em resultados; 
redução do poder da burocracia; focalização na eficiência; busca de 
mecanismos regulatórios; introdução sistemática de conceitos de 
produtividade; flexibilidade; competitividade administrada; 
participação dos agentes sociais e controle dos resultados; foco no 
cidadão, orçamento e avaliação por resultados e performance; 
fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia; 
descentralização na formulação e execução de políticas e por fim 
maior autonomia às unidades executoras. 

 

Esse movimento de renovação da administração pública se utiliza, muitas 

vezes, de exemplos práticos de sucesso na implementação de reformas dessa 

natureza, sendo, portanto, difícil extrair disso uma proposta clara. De acordo com 

Olías de Lima Gete (2001, p. 8-19) a nova gestão pública “actuaría más como un 

depósito de orientaciones, métodos y técnicas diversas [...]”. Para maior 

esclarecimento, a autora estabelece nove princípios que, articulados entre si, 

constituem as bases da Nova gestão Pública: 

01 - “Reducción del tamaño del sector público”, postulado apontado como 

central nas discussões sobre a Nova Gestão Pública, destaca-se a necessidade de 

diminuir significativamente a participação do setor público (seja em recursos ou em 

influência), levando a cabo processos de privatização. A privatização, por sua vez, 

aponta para o argumento da ineficiência do público e consequente valorização do 

privado. 
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02 - Necessidade de “Descentralizar las organizaciones” (com o argumento 

de, dessa forma, devolver à coletividade o poder de decidir não só os serviços que 

necessitam, senão também a forma de chegar até eles).  

03 - “Jerarquias aplanadas” (hierarquias “achatadas”, para usar uma 

tradução que tenta mostrar a mesma ideia de oposição à verticalização e aos vários 

“degraus” hierárquicos das organizações burocráticas). O argumento funda-se na 

ideia de melhorar a gestão interna, tornando os processos mais “curtos” e realizados 

em menos tempo. 

04 - Implícita nas propostas anteriores está a ideia de acabar com as 

grandes organizações estatais e criar organizações menores e mais adaptadas às 

especificidades locais. Destaca-se uma “Ruptura del monolitismo y especialización”, 

que, nesse contexto, aparece atrelada à ideia de “agencia” (para a autora, esse 

termo é ainda mais radical, pois está relacionado à desvinculação hierárquica e 

centrada basicamente no cumprimento de objetivos). Como consequência, 

passaríamos de um conglomerado burocrático (unido por laços hierárquicos) a outro 

no qual as organizações são consideradas como uma rede de contratos capazes de 

adequar os incentivos aos resultados. 

05 - A mudança de paradigma, relacionada também à necessidade de 

“Desburocratización y competencia” (“competencia” aqui significa competição), 

implica uma ruptura com os métodos burocráticos. A prestação de serviços públicos 

se aproxima cada vez mais da lógica de mercado, destacando que a competição 

entre organizações (que não terão sua existência assegurada) torna-se questão 

fundamental dessa proposta.  

06 - “Desmantelar la estructura estatutaria”, tendo em vista que o sistema 

tradicional de emprego público, geralmente, impede a competição, é pouco atento às 

mudanças, sofre de baixa motivação laboral e atribui grande importância aos meios 

em detrimento dos fins. Como alternativa, destaca-se a importância de valorizar os 

critérios de mercado (também na busca de melhores postos de trabalho) e, entre 

outras coisas, flexibilizar as formas de contratação. 

07 - Com a utilização do termo “Clientelización”, ausente no dicionário da 

Real Academia Española, propõem-se, em consonância com o ideário ao qual se 

relaciona esse modelo de gestão, a transformação do cidadão em cliente, utilizando-

se o argumento de que o cidadão/cliente teria relevância e poder sobre os serviços 
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que recebe (fala-se, então, em “serviço ao público”, opondo-se à ideia de “serviço 

público”).  

08 – “Evaluación” dos serviços, ganhando destaque novas formas avaliação 

e controle social. A avaliação de rendimento aparece como forma de recompensar a 

motivação, a dedicação e o esforço, combatendo assim, a desmotivação apontada 

como característica marcante dos funcionários públicos. 

09 – Ressalta-se, por fim, a necessidade de mudar a cultura (“Cambiar la 

cultura”), que permeia as complexas relações no âmbito da administração pública, 

sobretudo, no que se refere aos próprios funcionários, considerados por vezes 

empecilhos. Ainda que a cultura desses funcionários possa ser um freio para a 

produtividade, é, também, um compromisso com os valores da vida coletiva e com 

os interesses que, hoje, representa o Estado. 

De acordo com a autora (2001, p. 31), refletindo sobre a relação entre o 

referido modelo de gestão e o papel do Estado, as “orientaciones de la nueva 

gestión pública y las tendências que es posible descubrir ponen de manifiesto una 

nueva perspectiva en la manera de contemplar las relaciones entre estado y 

sociedad”.      

No continente latino-americano essa discussão pode ser observada, por 

exemplo, nas diretrizes expostas pelo Centro Latino-Americano de Administração 

para o Desenvolvimento (CLAD, 1998), quando apontava, às vésperas do século 

XXI, que a “reforma do Estado tornou-se o tema central da agenda política mundial” 

(CLAD, 1998, p. 27). Costa (2010, p. 153-154), tratando de relacionar o caráter 

ideológico dessas orientações e o atual contexto de reforma do Estado, ressalta que: 

 
Dessa perspectiva, o espaço de intervenção do Estado se reduz, 
concentrando-se em funções regulatórias. [...] Em decorrência 
dessas características, o programa da NPM contempla medidas que 
podem ser agrupadas em dois grandes blocos – as reformas 
estruturais e as novas práticas gerenciais. 

 

Esse conjunto de ideias, relacionadas ao neoliberalismo, levou à 

necessidade de redefinir o papel do Estado, que de interventor passou a ser, 

sobretudo, coordenador e regulador de políticas, principalmente das sociais. Assim, 

a administração pública começou a se reorganizar para além da sua estrutura 

organizacional, preocupando-se também com o processo e os resultados das 
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políticas públicas, tomando como matriz os exemplos de eficiência, eficácia e 

produtividade. 

Em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento foram 

empreendidas reformas do aparelho do Estado com o intuito de introduzir mudanças 

consideradas essenciais para modernizar o funcionamento das burocracias estatais.  

No Brasil, o esforço governamental no terreno da reforma administrativa 

possibilitou o estabelecimento de novos parâmetros para pensar a gestão pública, a 

partir de uma hipervalorização da administração empresarial privilegiando o 

mercado, criou focos de incentivo para a atualização do modelo burocrático, 

aumentou o controle social e a incorporação de mecanismos de participação e de 

descentralização à gestão das políticas públicas. No entanto, não se edificou um 

sistema político efetivamente democrático, tendo em vista que a democracia 

permaneceu mais formal que substantiva, cortada pela ineficiência, carente de 

vínculos sociais e de instituições socialmente sedimentadas (NOGUEIRA, 2005). 

 

1.3 REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO: AS REPERCUSSÕES PARA A 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Seguindo os novos preceitos para a organização de um estado mais 

moderno e flexível, o Estado brasileiro passa a se reorganizar. A reforma do Estado 

passa a ser entendida como uma necessidade imperiosa cujos objetivos são torná-lo 

mais governável e com maior capacidade de governança, de forma a não apenas 

garantir a propriedade e os contratos, como orienta o ideário neoliberal, mas 

também complementar o mercado na tarefa de coordenar a economia e promover 

uma distribuição de renda mais justa (PEREIRA, 1998, p. 33). 

O governo de Fernando Henrique Cardoso colocou a reforma do Estado 

como condição inadiável para a retomada do crescimento econômico e a melhoria 

do quadro social do país. Ganham espaço no Brasil as teses de defesa do mercado. 

Adquirem força as proposições de Estado mínimo, redefinindo o papel do estado de 

executor para regulador. Foram mantidas como da responsabilidade do estado 

algumas atividades que deverão ser executadas de forma descentralizada e com a 

contratação de empresas privadas. 
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A reforma do Estado no Brasil envolveu aspectos políticos, econômicos e 

administrativos. Ainda nos anos 1980, foram iniciadas aquelas medidas que visavam 

aumentar a capacidade de governar (capacidade efetiva do governo para 

transformar suas políticas em realidade), buscando a saúde financeira do Estado, 

através do ajuste fiscal, da privatização, entre outras coisas. Assim, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso identificou a crise fiscal como sendo da administração 

pública, propondo, então, uma reforma nesse campo. 

Na década de 1990, o governo brasileiro, por meio do Ministério da 

Administração e da Reforma do Estado (MARE) e com a elaboração de um Plano 

Diretor para a reforma do Estado, iniciou importantes medidas para colocar em 

implantação a reorganização do Estado brasileiro.  Essa reforma foi influenciada 

pelo neoliberalismo e buscou seguir as orientações traçadas pelos organismos 

internacionais, principalmente no que se refere às novas estratégias para a gestão 

pública. 

De acordo com o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, “nos anos 90, 

embora o ajuste estrutural permaneça entre os principais objetivos, a ênfase 

deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente para a reforma 

administrativa. [...] como redefinir o novo Estado que está surgindo em um mundo 

globalizado”. A reforma tinha como objetivo principal promover mudanças no que diz 

respeito à organização do Estado e ao seu modelo de gestão caracterizada como 

burocrática (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2001, p. 27). 

O discurso que justifica a reforma do Estado parte da necessidade de 

aumentar a capacidade de governabilidade do aparelho estatal por meio da 

utilização de novas teorias no âmbito da administração pública, combatendo assim, 

a morosidade e a rigidez da administração burocrática, e, por sua vez, defendendo a 

flexibilidade e eficiência tão presentes no debate sobre a administração pública 

gerencial.  

No processo de reconstrução do aparelho estatal foram identificados quatro 

problemas que o Estado brasileiro deveria enfrentar: o tamanho do Estado; a 

redefinição do papel regulador do Estado; retomada da governança; a 

governabilidade. 

Na solução desses problemas, a reforma tinha como elementos básicos: a 

delimitação da área de intervenção do estado, através dos programas de 

privatização, terceirização e publicização; a redefinição do papel regulador do 
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Estado, pela desregulação da economia e pela escolha dos mecanismos de 

mercado nas políticas públicas; o crescimento da governança do Estado, obtido pelo 

ajuste fiscal com a adoção da administração gerencial e com a delimitação clara 

entre as responsabilidades de formulação e de execução das políticas públicas 

sociais; a governabilidade11, que passa pelo aperfeiçoamento dos mecanismos da 

democracia representativa e do controle social. 

 

Nesse sentido, são inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) 
reformas econômicas orientadas para o mercado, que, 
acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 
concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da 
competição internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a 
inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior 
abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços 
sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a 
aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar 
de forma eficiente políticas públicas (BRASIL, 1995, p. 16).  

 

Pelo exposto no Plano Diretor, o estado moderno teria quatro setores: o 

núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os serviços não exclusivos e a 

produção de bens e serviços para o mercado. O núcleo estratégico (definição de 

leis, políticas, fazer cumprir as leis) formado pelo Parlamento, pelos tribunais, pelo 

presidente ou primeiro ministro, governador e pelos servidores civis dos altos 

escalões (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Baseado nos princípios da administração gerencial, o governo delimita sua 

atuação identificando as atividades exclusivas do Estado, aquelas que envolvem o 

poder do Estado. Delas fazem parte as atividades que garantem diretamente que as 

leis e as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas. Fazem parte desse setor 

as forças armadas, a polícia, a agência arrecadadora de impostos – as funções 

tradicionais do Estado, as agências de financiamento, fomento e controle dos 

serviços sociais e da seguridade social. “As atividades exclusivas, portanto, não 

devem ser identificadas com o Estado liberal clássico, para o qual bastam a polícia e 

as forças armadas” (BRESSER PEREIRA, 2005, p. 33, 34). 

                                                 
11

 Governabilidade “refere-se às condições sistêmicas mais gerais sob as quais se dá o exercício do 
poder numa dada sociedade”, e governança “refere-se ao conjunto dos mecanismos e procedimentos 
para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica expandir e aperfeiçoar os 
meios de interlocução e de administração do jogo de interesses” (DINIZ, 1996, p. 22). 
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Com a reforma, temos como atividades não específicas do Estado, os 

serviços de educação, saúde, cultura e de pesquisa científica. Estes poderão ser 

oferecidos também pelo setor público não estatal. Obedecendo à racionalidade 

imposta pelo Plano Diretor, os serviços não exclusivos do Estado poderão ser feitos 

em parceria com outras instituições. 

Referindo-se ao MARE e às políticas propostas no seu Plano Diretor, 

Carvalho (2006, p. 127-128) ressalta que 

 

Em linhas gerais, este consistia em transformar o status jurídico das 
universidades públicas para organizações sociais, entidades públicas 
não estatais, fundações de direito privado ou sociedades civis sem 
fins lucrativos. A interação entre o Estado e essas organizações 
sociais se daria por meio de um contrato de gestão, no qual estariam 
previstos os serviços que seriam prestados, as metas a serem 
atingidas e os recursos financeiros que deveriam ser transferidos, a 
cada ano, do governo para a organização. 

 

Dentro do contexto da reforma gerencial em curso no Estado brasileiro, as 

organizações sociais serão as instituições que terão mais repercussões. Discutindo 

a importância das organizações sociais, importante estratégia para a transferência 

de responsabilidades do Estado para a sociedade civil, e a consequente ampliação 

do setor público não estatal, no qual se insere a educação, Bresser-Pereira (1998, p. 

242-243) afirma que 

 

O processo de ampliação do setor público não estatal ocorre a partir 
de duas origens: de um lado, a partir da sociedade, que cria 
continuamente entidades dessa natureza; de outro lado, a partir do 
Estado, que, nos processos de reforma deste último quartel do 
século vinte, se engaja em processos de publicização de seus 
serviços sociais e científicos. [...] No Brasil, o programa de 
publicização em curso prevê a transformação desses serviços em 
organizações sociais – uma entidade pública de direito privado que 
celebra um contrato de gestão com o Estado e assim é financiada 
parcial ou mesmo totalmente pelo orçamento público. 

 

 

A legislação que permite a criação de instituições com personalidade jurídica 

de direito privado como organizações sociais é a Lei nº 9. 637, de 15 de maio de 

1998. A parceria do Estado com as organizações sociais é um processo de 

desestatização das áreas de serviço de educação, saúde, meio ambiente, pesquisa 
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e tecnologia. Ela se dará através de contratos de gestão onde estarão definidos os 

objetivos e metas a serem alcançados. 

Ao subsidiar a área social, o Estado mostra o perfil privatizante da reforma 

do governo de Fernando Henrique Cardoso. Num país com graves problemas 

sociais, a reforma empreendida traz profundas repercussões para o povo brasileiro, 

pois é uma reforma que imprime ao Estado somente subsidiar a área social, o que 

mostra muito claramente a condição limitadora e conservadora da reforma. 

Os pressupostos da reforma do Estado passam a consubstanciar mudanças 

no campo educacional, isso porque tais reformas têm implicações diretas sobre as 

políticas educacionais que passam a absorver as tendências implicadas nas 

orientações de caráter mundial impulsionadas pelas agências de financiamento. 

Na década de 1990, se sedimenta a reforma econômica e administrativa 

para aumentar a governança. As estratégias de reforma do Estado, como a 

descentralização, a privatização e a focalização, originaram políticas sociais que 

trouxeram profundas reformas nas políticas educacionais. Isso ocorreu 

principalmente no que se refere ao nível do ensino superior, que, seguindo 

orientações e diretrizes dos organismos internacionais, sofreu uma redução no seu 

financiamento, enquanto maior atenção era destinada à educação básica. 

Discutindo as repercussões da reforma do Estado para a educação, Peroni 

(2006, p. 22) afirma: 

 

Na educação, visualizamos o processo de retirada do Estado, 
passando suas atribuições para o público não estatal via vários 
projetos e programas. Nesse caso, o governo repassa algum recurso 
para que a sociedade execute, como, por exemplo; o Programa 
Brasil Alfabetizado, as creches comunitárias, o Planfor (Plano 
Nacional de Educação Profissional) ou o embrião de formação de 
Organizações Sociais na escola, como é o caso do PDDE (Programa 
Dinheiro Direto na Escola). 

 

A educação superior, desde o final da década de 1980, vem sendo 

protagonista de várias reformas e sofrendo significativos ajustes estruturais. As 

diretrizes educacionais propostas pelos organismos internacionais (BANCO 

MUNDIAL 1994; UNESCO 2000) formam parte importante desses ajustes, e, de um 

modo geral, têm como objetivo difundir uma proposta para esse nível de ensino que 

seja mais flexível, mais rápida e realizada fora do âmbito das universidades. 



57 
 

No que se refere à educação superior brasileira, como a todas as políticas 

voltadas para a área educacional, podemos evidenciar a importante influência da 

reforma do Estado orientada pelas ideias neoliberais e implementadas pelo governo 

de Fernando Henrique Cardoso, já no seu primeiro mandato (1995).  Assim, as 

reformas que aconteceram nesse nível de ensino foram resultados de regulações 

decidas no âmbito maior do aparelho estatal, consideradas necessárias para a 

modernização do Estado no atual momento de reestruturação do capital. 

As modificações foram sentidas em todos os campos das políticas 

educacionais, merecendo destaque, entre outras dimensões, o currículo, a 

avaliação, a gestão, o financiamento e a formação dos profissionais para o mercado 

de trabalho. Essas modificações foram gestadas e disseminadas por meio de um 

conjunto de diretrizes expressas em documentos e declarações, elaboradas fora do 

âmbito nacional, em fóruns e conferências mundiais que visavam  construir um 

consenso global para as políticas educacionais. 

Nesse sentido, O Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 

2005, p. 174) reforça essa constatação quando afirma que 

 

En este escenario capitalista contemporáneo fueron promovidos 
ajustes estructurales, especialmente en los países periféricos, más 
allá de reformas en el Estado y en la educación, casi siempre en 
perfecta sintonía con el recetario de los organismos multilaterales y 
con las políticas neoliberales, resultando en la minimización del papel 
del Estado en lo correspondiente a las políticas sociales y en la 
reducción de la esfera pública y consecuente ampliación de la esfera 
privada. 

 

Com a necessidade de reduzir o tamanho do Estado, foram definidas novas 

formas de gerir o setor público. Segundo Barbalho (2011), o setor público deveria se 

organizar de modo a prevalecerem os princípios de “flexibilidade, economia e 

eficiência”, caracterizando dessa forma, a institucionalização de um setor público 

com muitas ações terceirizadas. Essa prerrogativa encontra respaldo nas 

concepções de reforma de Estado preconizada por Bresser Pereira, quando definiu 

as atividades que deveriam ser ou não exclusivas do Estado. 

Apontando importantes questões sobre esse contexto de reformas e suas 

repercussões no âmbito educacional, Castro (2011) afirma que a mundialização do 

capital, respaldada pelo desenvolvimento da tecnologia e da informação, contribuiu 

para que essa nova forma de gerenciar o espaço público fosse sistematizada mais 
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rapidamente, seguindo um modelo mais ou menos homogêneo, e implantado em 

outras regiões do planeta. 

A disseminação dessas ideias contou com a participação dos organismos 

internacionais, que, por meio da promoção de eventos, aprovação de Declarações, 

e, sobretudo, com a pressão econômica do mercado internacional, possibilitou a 

adoção de políticas semelhantes em diferentes países. Dessa forma, a autora 

assegura que, 

 

Na atualidade, a ideia de globalização tem afetado as políticas 
educacionais, mediadas ideologicamente pelas organizações 
bilaterais, multilaterais e internacionais que privilegiam uma agenda 
educacional baseada em indicadores de avaliação, redução do 
financiamento para as políticas estatais, formação de professores, e 
mecanismos de mercado para gerir as políticas públicas. Isso tem 
provocado respostas locais diferenciadas, podendo ter múltiplos e 
imprevisíveis efeitos sobre a educação (CASTRO, 2011, p. 23). 

 

Diante dessas mudanças e da atual conjuntura nacional, as políticas para o 

ensino superior trouxeram algumas peculiaridades, como o caráter de focalização 

das políticas educacionais com a priorização do financiamento para a educação 

básica (determinantes para que a expansão desse nível de ensino ocorresse pela 

via da privatização), quer seja pela falta de recursos do governo federal para atender 

a demanda por esse nível de ensino, quer seja pela omissão do estado em 

considerar que a educação é um direito de todos, ou ainda, pela flexibilização da sua 

legislação, que permitiu que a expansão ocorresse em todos os níveis e 

modalidades de educação. 

Nesse contexto, analisando as consequências desse significativo processo 

de expansão, Pegoraro (2006, p. 179) afirma que 

 
O ensino superior no Brasil, nos últimos anos, apresenta uma 
enorme expansão, movida pela necessidade da 
“diplomação/informação” que exigiu e exige dos indivíduos a busca 
de “conhecimentos” para a manutenção do emprego. Com isso, um 
número significativo de instituições de ensino, nos diferentes níveis, 
instalou-se no país. 

 

Essa expansão da educação superior no Brasil, característica marcante da 

década de 1990, tem como causa determinante a reforma geral do Estado 

idealizada por Bresser Pereira e operacionalizada no governo de Fernando Henrique 



59 
 

Cardoso (1995-2002), apesar de as primeiras iniciativas de implementação das 

políticas neoliberais terem ocorrido no final da década de 1980 e início da década de 

1990, nos governos de Fernando Collor de Melo e de Itamar Franco. 

A educação, como todos os setores sociais, sofreu profundas modificações, a 

necessidade de melhoria da gestão já vinha sendo anunciada em documentos 

importantes da área como a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada em Jomtien no ano de 1990, e a na Declaração de Quito (1991), elaborada 

no âmbito do PROMEDLAC IV. Nessa ocasião, já havia o entendimento de que no 

campo da gestão educacional era necessário produzir uma transformação profunda 

na gestão educativa tradicional, que permitisse articular efetivamente a educação 

com as demandas econômicas, sociais, políticas e culturais, rompendo com o 

isolamento das ações educativas. Essas recomendações foram incorporadas 

posteriormente no Plano Decenal de Educação (1991-2001). 

No entendimento de Castro (2005, p. 22): 

 

A reforma educacional dos anos noventa caracteriza-se por trazer 
um novo modelo de organização e gestão da educação pública, tanto 
do sistema como das suas instituições. Os princípios que norteiam 
essa reforma estão baseados na focalização de programas, na 
descentralização, na privatização e na desregulamentação. 

  

Analisando a influência dos organismos internacionais para a implementação 

dessa reforma educacional, sobretudo no que se refere ao financiamento, Lima 

(2006, p. 34) ressalta que: 

 

Segundo os organismos internacionais do capital, os países 
periféricos devem concentrar o financiamento público na educação 
fundamental. Em relação à educação superior, defendem o 
financiamento público em parceria com o privado e a implementação 
de cursos de curta duração ou pós-médios. 
 
 

Os organismos internacionais criaram um ambiente favorável à 

implementação das reformas no campo educacional. As diversas Declarações e 

Documentos elaborados no âmbito desses organismos, articulados às mudanças 

mais estruturais da sociedade, permitiram a divulgação de diretrizes consensuais 

para a reestruturação dos sistemas de ensino que foram implementadas nos 

diferentes países. Cabe destacar que essas políticas, apesar de diretrizes comuns, 
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assumiram nos Estados nacionais uma conformação mediada pelas forças políticas 

locais, o que determinou políticas e estratégias diferenciadas na condução dessas 

mudanças. 
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2 DIRETRIZES INTERNACIONAIS E NACIONAIS PARA A EXPANSÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA (1990/2010) 

 

 

Para quienes conciben la historia como una 
competencia, el atraso y la miseria de América Latina no 
son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; 
otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, 
ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del 
subdesarrollo de América Latina integra, como se ha 
dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial.  

Eduardo Galeano 

 

 

A educação superior, como todas as políticas voltadas para a área 

educacional, foi reconfigurada nas últimas décadas tomando como referência a 

influência da reforma do Estado orientada pelas ideias neoliberais. A Educação, 

seguindo os preceitos do neoliberalismo difundidos pelos organismos internacionais, 

passou por modificações em todos os setores, merecendo destaque: o currículo, a 

avaliação, a gestão, o financiamento e as formas de organização. As diretrizes 

educacionais propostas pelos organismos internacionais formam parte importante 

desses ajustes, e, de um modo geral, têm como objetivo difundir uma proposta para 

esse nível de ensino que seja mais flexível, mais rápida e realizada fora do âmbito 

das universidades. 

O presente capítulo analisa as influências das diretrizes internacionais para 

a educação superior, tomando como referência documentos elaborados pelo Banco 

Mundial (BM) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), organismos que, durante as últimas décadas (1990/2000), 

foram os protagonistas na disseminação de diretrizes para a orientação de políticas 

educacionais em âmbito internacional e nacional.  

Em seguida, analisa os marcos legais para o campo educacional elaborados 

no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), tomando como marco a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e alguns dos Decretos dela 

decorrentes, bem como o Plano Nacional de Educação Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001. E, no terceiro momento, analisa as normativas para o campo da educação 

do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010), entre elas, a Lei nº 11.079/2004, 

que estabelece as Parcerias público-privado e a Lei nº 10.973, que trata da Inovação 
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Tecnológica. Entende-se que esse aparato normativo é responsável pela 

reestruturação do ensino superior brasileiro nos últimos anos e que objetiva adequar 

o ensino superior a uma nova configuração, mais flexível e de acordo com as novas 

exigências do mercado. 

 

2.1 DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: A ÓTICA DO BANCO MUNDIAL E DA UNESCO 

 

A “nova configuração” do ensino superior brasileiro está, em grande parte, 

atrelada ao interesse dos organismos internacionais que, sobremaneira, 

influenciaram a reestruturação das políticas educacionais nacionais ao orientarem 

medidas para a promoção de ajustes estruturais. Países como o Brasil, em 

desenvolvimento ou do terceiro mundo, sofreram uma grande influência dos 

organismos multilaterais, que assumiram papel decisivo na disseminação de 

ideologias e foram considerados os mentores de diretrizes relevantes para a área 

educacional. Essa posição é referendada pelo Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO, 2005, p. 174) quando afirma que: 

 

En este escenario capitalista contemporáneo fueron promovidos 
ajustes estructurales, especialmente en los países periféricos, más 
allá de reformas en el Estado y en la educación, casi siempre en 
perfecta sintonía con el recetario de los organismos multilaterales y 
con las políticas neoliberales, resultando en la minimización del papel 
del Estado en lo correspondiente a las políticas sociales y en la 
reducción de la esfera pública y consecuente ampliación de la esfera 
privada. 

 

Com o objetivo de evidenciar as principais orientações desses organismos 

para a definição das políticas para a educação superior, priorizamos, para efeito 

deste estudo, três documentos elaborados no âmbito dos organismos internacionais, 

são eles: La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia (1994), 

produzido pelo Banco Mundial; La Educación Superior en los Países en Desarrollo: 

peligros y promesas (2000), produto de uma parceria entre a UNESCO e o Banco 

Mundial; e o documento Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafíos 

para la Educación Terciaria (2003), elaborado pelo Banco Mundial. 
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A escolha desses documentos se deve ao fato de serem considerados de 

vital importância na definição de diretrizes para a expansão do ensino superior, 

sobretudo porque ressaltam a importância desse nível de ensino para o 

desenvolvimento econômico dos países e apresentam como estratégia de expansão 

uma forte diversificação das instituições de ensino superior, em especial, o 

deslocamento efetuado pelo Banco Mundial da concepção de educação superior 

para o conceito de “educação terciária”. 

No que se refere à atuação do Banco Mundial na área da educação, é 

relevante esclarecer que esse organismo nem sempre atuou como orientador de 

políticas educacionais, a sua grande atuação foi preponderante no setor financeiro e 

econômico. Criado no contexto do pós-guerra, mais exatamente no ano de 1944, 

tem sua origem relacionada diretamente com a Conferência Internacional Monetária 

de Bretton Woods, realizada nos Estados Unidos, que objetivava, entre outras 

coisas, a criação de uma nova ordem mundial. O principal objetivo do Banco era 

“socorrer” aos países membros que estavam em crise, e fortalecer as economias 

que haviam sido devastadas pela Segunda Guerra Mundial. 

No entanto, podemos afirmar que ao longo dos anos, o papel do Banco 

Mundial foi sofrendo diversas mudanças, sempre em consonância com o paradigma 

econômico vigente. Isso ocorreu, por exemplo, no final da década de 1970, com o 

esgotamento do modelo de acumulação vigente, a adoção do ideário neoliberal e a 

necessidade de pagamento da dívida externa dos países, o BM é conclamado a 

orientar os países a implantarem as estratégias do ajuste fiscal e passa a assumir, 

então, uma nova função. Analisando o papel do Banco Mundial nesse período, 

Castro (2005, p. 75-76) afirma que: 

 

No período compreendido entre 1980 e 1995, o Banco Mundial passa 
por uma reestruturação nas suas funções, tendo em vista a crise de 
endividamento dos países em desenvolvimento. De um Banco que 
tinha como objetivo fazer investimentos, passa a assumir a 
responsabilidade de, além de garantir o pagamento da dívida 
externa, reestruturar e abrir essas economias ao capital globalizado. 
Dessa forma, passa a exercer uma grande influência nos rumos do 
desenvolvimento mundial, não só pelo volume de empréstimos, mas 
pelo caráter estratégico que assumiu no processo de reestruturação 
neoliberal dos países em desenvolvimento. 

 

Ao longo da década de 1990, as diretrizes difundidas pelo Banco Mundial 

passaram a atribuir grande importância à educação superior. No documento La 
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enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia (1994), por exemplo, 

afirma-se que, sem um ensino superior de qualidade será cada vez mais difícil que 

os países em desenvolvimento se beneficiem de uma economia mundial baseada no 

conhecimento. Além disso, reconhece que esses países estão passando por uma 

crise e que têm dificuldades de atender à demanda nesse nível de ensino com uma 

forma tradicional de ensino superior, necessitando, por isso, buscar alternativas mais 

econômicas e flexíveis. O Banco, ressaltando a importância do ensino superior para 

o desenvolvimento socioeconômico, apresenta o seguinte entendimento: 

 

La enseñanza superior reviste capital importancia para el desarrollo 
económico y social. Las instituciones de nivel terciario tienen la 
responsabilidad principal de entregar a las personas los 
conocimientos que se requieren para desempeñar cargos de 
responsabilidad en los sectores público y privado (BANCO 
MUNDIAL, 1994, p. 1, grifos nossos). 

 

Percebe-se, a partir desse documento, que há um deslocamento efetuado 

pelo BM da concepção de “educação superior” para “educação terciária”. No 

prefácio do documento, está explícito que, para atender à complexidade e à 

diversidade crescente dos sistemas de ensino superior modernos, será utilizada a 

expressão “educação terciária” para se referir a qualquer instituição que trate da 

formação pós-secundária. 

É assim, uma definição genérica para se referir a todas as instituições pós-

secundárias acadêmicas que formam pessoal em nível médio e superior em 

programas que outorgam títulos, diplomas e certificados. Dessa forma, coloca em 

uma mesma categoria instituições como as universidades que tratam do ensino, da 

pesquisa e da extensão e aquelas instituições que se voltam especificamente para o 

ensino em atividades mais operacionais e técnicas. 

Nesse sentido, Lima (2011) esclarece que as políticas do BM não tratam de 

“educação”, mas de um ensino massificado, concebido como transmissão de 

informações, treinamento e capacitação, totalmente desarticulado da pesquisa e da 

produção do conhecimento crítico referenciado nas lutas históricas da classe 

trabalhadora. 

O documento La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la 

experiencia (1994) tem como objetivo difundir amplamente as experiências do 

ensino superior em vários países da África, América Latina e Ásia, por tratar-se de 
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uma forma de ensino superior mais flexível, na sua grande maioria oferecidas fora 

do âmbito das universidades. 

O documento está estruturado em seis partes. Na primeira, apresenta os 

diversos desafios e limitações da contemporaneidade, no tocante à importância do 

ensino superior e sua expansão, sobretudo nos países em desenvolvimento. Essa 

primeira explanação sobre a temática já evidencia uma estreita relação das 

diretrizes do Banco Mundial com a ideologia neoliberal, tendo em vista que, levando 

em consideração a atual conjuntura política mundial, de acordo com o Banco, os 

investimentos do Estado no ensino superior devem ser reduzidos.  

As quatro partes subsequentes remetem às diretrizes citadas acima e 

mostram estratégias que são bastante discutidas nesse documento e em diversos 

trechos é notável a semelhança com as políticas que vêm sendo implementadas no 

Brasil. O documento apresenta, por fim, algumas experiências desenvolvidas pelo 

Banco em diversos países. 

No tópico intitulado “Fomentar la mayor diferenciación de las instituciones, 

incluido el desarrollo de instituciones privadas”, o Banco faz uma crítica ao modelo 

tradicional de universidade europeia de pesquisa (modelo humboldtiano), afirmando 

que esses cursos são caros, demorados e pouco apropriados para o atual contexto 

de mudanças. Propõe como solução desse problema a diversificação das 

instituições nesse nível de ensino, o desenvolvimento de instituições não 

universitárias e a ampliação dos estabelecimentos de ensino privados. 

Embasando essa discussão com um exemplo prático da implementação 

dessa política, o documento deixa transparecer a posição do Banco Mundial sobre a 

temática, e é textual a sua afirmação: 

 

Los gobiernos de Asia gastan menos por estudiante en enseñanza 
superior que en otras regiones, pero logran una cobertura más alta 
porque han podido disminuir los costos medios y movilizar 
financiamiento privado a través de una mayor diferenciación (BANCO 
MUNDIAL, 1994, p. 5). 

 

Isso corrobora com a tese discutida anteriormente de que o Banco Mundial, 

um dos principais mentores de políticas para a área educacional, cumpre o papel de 

“disseminar” ideologias nos países em desenvolvimento. As ideias neoliberais 

fundamentam essas diretrizes, no momento em que defendem que o investimento 
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no ensino superior não deve ser, em sua maioria, subvencionado pelo Estado, por 

não proporcionar “efeitos laterais”, como a educação básica. 

No item “Proporcionar incentivos para que las instituciones públicas 

diversifiquen las fuentes de financiamiento, por ejemplo, la participación de los 

estudiantes en los gastos y la estrecha vinculación entre el financiamiento fiscal y los 

resultados”, é obvia a intenção de direcionar investimentos privados para as 

instituições públicas de ensino. Entre as estratégias para angariar verbas, podemos 

destacar a participação dos estudantes nos gastos (pagando taxas e matrículas 

inclusive nas universidades públicas), arrecadação de doações por parte dos ex-

alunos, financiamento de organismos de crédito, implantação de atividades que 

gerem recursos (realização de cursos de curta duração), entre outras. “En resumen, 

el mayor apoyo financiero privado para la educación superior”, citando textualmente 

o organismo (BANCO MUNDIAL,1994, p. 8). 

No tópico intitulado “Redefinir la función del gobierno en la enseñanza 

superior” é clara a relação entre as soluções propostas pelos organismos 

internacionais e as políticas neoliberais, o que reforça o exposto anteriormente. 

Embora reconheça a importância de um relativo apoio do Estado ao ensino superior, 

o Banco Mundial (1994, p. 10) afirma que 

 

Los tipos de reformas analizados anteriormente implican cambios 
profundos en la relación entre el gobierno y los establecimientos de 
enseñanza superior en muchos países. Para la mayoría, también 
significan una ampliación considerable de la función del sector 
privado en la educación postsecundaria. 

 

Apontando questões importantes sobre a lógica neoliberal e discutindo a 

repercussão dessas diretrizes para a sociedade, o Estado e educação, Rossato 

(2006, p. 92-93) destaca que 

 

Na lógica neoliberal deve prevalecer o Estado mínimo com o mínimo 
de governo; é o Estado mínimo para as minorias e o Estado máximo 
para o capital. Uma vez que o Estado é lento, perdulário, burocrático, 
ineficiente, deve ser reduzido ao mínimo, permitindo a ação ágil, 
rápida e qualificada do mercado e dos indivíduos. [...] A educação 
deve, pois, ser retirada da esfera pública e ser transferida para a 
esfera privada, com mais liberdade, menos regulamentos e controle, 
atendendo às necessidades do mercado. 
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Destaca-se, por fim, no item “Adoptar políticas que estén destinadas a 

otorgar prioridad a los objetivos de calidad y equidad”, o documento enfatiza que os 

objetivos prioritários da proposta são: a) a melhor qualidade do ensino e da 

pesquisa; b) a maior adequação da educação às demandas do mercado e c) uma 

maior equidade. Para a realização desses objetivos, o Banco propõe, desde a 

melhoria da educação básica, até a utilização de políticas que facilitem o acesso de 

minorias étnicas. 

Para Sguissardi (2000), o documento analisado foi um dos grandes 

indutores das políticas de diferenciação e diversificação do ensino superior tanto 

para o Brasil como para os países vizinhos. Aponta como alternativa para as 

políticas de ensino superior uma maior diferenciação e a criação de instituições não 

universitárias e instituição privadas, que supostamente seriam mais adequadas para 

as necessidades do mercado de trabalho. 

Convém destacar também a ação da UNESCO, que foi criada em 1945 e 

entrou em funcionamento em 1946. Na ocasião, era constituída por 20 Estados 

Membros, chegando em 1999 a ter 188 Estados participando como integrantes da 

Organização. O principal objetivo da UNESCO é contribuir para a manutenção da 

paz e da segurança do mundo, promovendo, através da educação, da ciência e da 

cultura, a comunicação, a colaboração entre as nações, a fim de garantir o respeito 

à justiça, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais que a Carta das 

Nações Unidas reconhece a todos os povos sem distinção de raça, sexo, idioma e 

religião. 

 Para ilustrar as propostas da UNESCO, que estão relacionadas com o 

desenvolvimento do ensino superior nos países periféricos, analisamos o documento 

intitulado “La Educación Superior en los Países en Desarrollo: peligros y promesas” 

(2000). Esse documento foi produzido por um Grupo Especial convocado pelo 

Banco Mundial e a UNESCO, e integrado por diversos pesquisadores de treze 

países, que, durante dois anos, investigaram os principais temas relacionados ao 

futuro da Educação Superior nos países em desenvolvimento.  

Esse documento não se diferencia do documento do BM de 1994, no que se 

refere à importância atribuída ao ensino superior, tendo em vista que, desde as suas 

linhas iniciais, se afirma que sem um grande desenvolvimento desse nível de ensino, 

as distâncias de desenvolvimento e de economia existentes entre países 
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“desenvolvidos” e países “em desenvolvimento” serão cada vez maiores. Ressalta-

se que 

Sobre la base de investigaciones e intensos debates que se llevaron 
a cabo durante dos años, el Grupo ha llegado a la conclusión de que 
si no se imparte más educación superior y cada vez de mejor calidad, 
a los países en desarrollo les será cada vez más y más difícil 
beneficiarse de la economía mundial basada en el conocimiento 

(BM/UNESCO, 2000, p. 11).  
 

Percebe-se que há nessa afirmativa uma preocupação não só relacionada à 

expansão do ensino superior, mas também com a qualidade desse ensino, que, de 

acordo com os parâmetros do Banco Mundial e da UNESCO, está relacionada 

diretamente com a capacidade de responder às necessidades do mercado de 

trabalho. Isso torna-se evidente quando se afirma que o “capital humano de alta 

calidad se desarrolla en sistemas de educación muy bien calificados, en que la 

educación terciaria suministra las destrezas avanzadas más apetecidas actualmente 

en el campo laboral” (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 17). 

Discutindo sobre a mesma temática, Barbalho (2007, p. 52) afirma: 

 

De acordo com o referido documento, a qualidade dos 
conhecimentos produzidos e transmitidos pelas instituições de 
educação superior tem se transformado em sérias dificuldades no 
que se refere à competitividade entre os países, tornando-se um 
problema de grande dimensão no contexto do mundo em 
desenvolvimento. 

 

Para esclarecer os argumentos destinados a desenvolver o ensino superior 

e resolver os problemas específicos comuns ao mundo em desenvolvimento, o 

Banco Mundial e a UNESCO (2000) dividiram o documento supracitado em seis 

partes, são elas: “Viejos Problemas y Nuevas Realidades”; “La Educación Superior y 

el Interés Público”; “Los Sistemas de Educación Superior”; “El Buen Ejercicio del 

Poder”; “Ciencia y Tecnología”; La Importancia de la Educación General”. 

O primeiro capítulo, intitulado Viejos Problemas y Nuevas Realidades, está 

relacionado, sobretudo, com três temas: o estado atual da educação superior nos 

países em desenvolvimento; as novas realidades que esses países estão 

enfrentando; e o modo como estão se adaptando aos desafios atuais. Destaca-se 

que para o efetivo desenvolvimento da educação superior, é fundamental um corpo 

docente de grande qualidade, estudantes aplicados e bem preparados e recursos 
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suficientes. Reconhece-se, no entanto, que frente às novas realidades, sobretudo a 

grande expansão desse nível de ensino nos últimos anos, não é fácil levar a cabo 

tantas mudanças. 

Tentando apontar caminhos para o enfrentamento das novas realidades, o 

Banco Mundial e a UNESCO (2000, p. 39), nesse primeiro capítulo, afirmam que: 

 

En la mayoría de los países en desarrollo, la educación superior 
muestra grandes deficiencias, que se ven agravadas por la 
expansión del sector. Es probable que la demanda de mayor acceso 
siga aumentando y que el Estado y el sector privado traten de 
satisfacerla mediante la creación de una cantidad de instituciones de 
educación postsecundaria. […] Los países en desarrollo tienen así 
una formidable tarea por delante: ampliar el sistema de educación 
postsecundaria y elevar simultáneamente su calidad, siempre dentro 
de los estrechos márgenes que les imponen las limitaciones 
presupuestarias. 

 

Nesse capítulo, está explícito que a educação desponta como uma 

possibilidade para que os países possam alcançar o desenvolvimento por meio do 

investimento em educação, demandando para os sistemas educacionais, 

principalmente para o ensino superior, a procura por alternativas para elevar o 

número de atendimento à população que busca acesso a esse nível de ensino com 

qualidade. 

O segundo capítulo do documento está relacionado com o interesse público 

na educação superior, o que nos remete às ideias neoliberais de Milton Friedman 

(1988), quando evidenciam que a educação superior contribui em grande parte para 

o desenvolvimento individual, não sendo, dessa forma, apenas um interesse público. 

De acordo com o BM e a UNESCO (2000, p. 41): 

 
Conjuntamente con mejorar la vida de los individuos, la educación 
superior enriquece a la sociedad, lo cual revela que en ésta existe un 
sustancial traslapo entre el interés privado y el interés público. En 
efecto, la educación hace posible que aumenten las remuneraciones 
y la productividad, lo que redunda en la prosperidad de los individuos 
y la sociedad. 

 

O capítulo terceiro, Los Sistemas de Educación Superior, disserta 

principalmente sobre as características/funcionamento da educação superior nos 

países em desenvolvimento e as formas de administrar tais sistemas. Parte-se do 

princípio de que a educação superior nesses países possui grandes debilidades, e 
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as propostas apresentadas para a melhoria desse nível de ensino estão, sobretudo, 

relacionadas a mudanças nas antigas formas de administração. O Banco Mundial e 

a UNESCO (2000, p. 65) complementam essa discussão afirmando que: 

 

Lo que se necesita, por lo tanto, es un enfoque coherente y racional 
encaminado a administrar el sector de la educación terciaria en su 
totalidad. Los dispositivos informales que se utilizaban 
tradicionalmente para ese fin han dejado de ser adecuados. Las 
autoridades políticas deben decidir hasta qué punto se proponen 
intervenir en la conducción del desarrollo del sector y en qué medida 
dejarán que las fuerzas del mercado se encarguen de la creación y el 
funcionamiento de un sistema viable. 

 

Existe uma clara referência à necessidade de modernizar a gestão dos 

sistemas de ensino superior, principalmente nas universidades tradicionais 

consideradas rígidas e onerosas. Essa defesa está articulada com a reestruturação 

da forma de organização do Estado burocrático para um Estado gerencial baseado 

nos princípios da eficiência, da racionalidade, que busca na iniciativa privada as 

suas principais diretrizes. 

O quarto capítulo refere-se mais específicamente a El Buen Ejercicio del 

Poder, traduzido pelo Banco Mundial para um termo em inglês como governance. 

Como destaca o próprio texto (2000, p. 77), esse termo redunda “en el mejoramiento 

de la educación, considerando que tradiciones al respeto varían de un país a otro y 

también según el tipo de institución de que se trate”. Ressalta-se, ainda, que entre 

os pontos que contribuem para “el buen ejercicio del poder”, podemos destacar a 

criação de comissões externas, estatutos e manuais internos. 

O capítulo cinco abre espaço para a discussão sobre Ciencia y Tecnología, 

questões que ganham cada vez mais espaço na contemporaneidade, levando em 

consideração que os investimentos nessa área são altamente lucrativos para o setor 

econômico. Seguindo essa perspectiva, o Banco Mundial e a UNESCO (2000, p. 80) 

ressaltam que 

 

Es fundamental, por lo tanto, que los países cuenten con un sector 
de educación superior sólido y bien desarrollado, pues ello les 
permitirá generar nuevo conocimiento científico, seleccionar y aplicar 
adecuadamente las tecnologías existentes y adaptarlas en forma 
eficaz a las circunstancias locales. 
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Com base nessa afirmação, se evidencia que apenas por meio de um 

massivo investimento na área tecnológica, os países em desenvolvimento poderão 

beneficiar-se, em condição de igualdade, da atual sociedade do conhecimento. Isso 

se torna um paradoxo, na medida em que, em países que adotaram as políticas 

neoliberais, fizeram cortes no financiamento das políticas para o ensino superior, o 

que terminou por causar uma deterioração na qualidade do ensino. Segundo os 

organismos supracitados (2000, p. 93): 

 

Si los países en desarrollo quieren ser parte integral de este futuro en 
beneficio de las nuevas generaciones, deben diseñar estrategias 
para dar el mejor uso posible a los limitados recursos de que 
disponen para invertir en educación superior en los ámbitos de la 
ciencia y la tecnología. 

 

Defende-se, no último capítulo, um modelo de educação a nível universitário 

intitulado General o Humanista, afirmando que esses termos são intercambiáveis e 

se referem a uma educação que transmite conhecimentos gerais e desenvolve 

aptidões intelectuais gerais, caracterizando-se por uma formação integral dos 

indivíduos, independente de sua capacitação profissional. Complementando a 

temática, o Banco e a UNESCO (2000, p. 95) afirmam que: 

 

En el mundo moderno, la educación científica y tecnológica 
especializada goza de amplio reconocimiento; sin embargo, una 
educación con una extensa base cultural también es importante. […] 
Esto puede parecer inusitado e incluso discutible, pero refleja el 
convencimiento del Grupo Especial de que este tipo de educación 
podría cumplir un papel mucho más constructivo de lo que se piensa, 
ayudando a los países en desarrollo a lograr sus objetivos 
socioeconómicos de largo plazo. 

 

A proposta educacional exposta acima, embora possa parecer voltada para 

uma efetiva melhoria dos países em desenvolvimento, esconde os interesses reais 

dos organismos multilaterais, que, por sua vez, estão atrelados ao neoliberalismo. 

Essa suposta formação integral se constitui, na verdade, em uma formação para o 

mercado de trabalho, tendo em vista que o atual estágio do capitalismo exige mão 

de obra cada vez mais qualificada e polivalente. Fazendo uma crítica a essa 

proposta educacional neoliberal, Rossato (2006, p. 93) afirma que: 

 
Na proposta neoliberal a educação deve ser reestruturada e 
repensada para servir à sociedade do livre-mercado. Na visão 
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neoliberal, com propósitos empresariais, a educação deve ter dois 
objetivos: de um lado, compete-lhe preparar a mão de obra 
necessária ao mundo do trabalho e os estudantes devem ser 
preparados o melhor possível para o mercado de trabalho 
competitivo; de outro, a educação tem um papel ideológico, devendo 
ser meio para transmitir ideias que proclamam a excelência do livre-
mercado e da livre-iniciativa. 

 

O documento Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafíos para 

la Educación Terciaria (2003) traz de forma mais sistematizado a concepção de 

educação terciária. Essa concepção já estava presente no documento do BM de 

1994, mas agora, existe uma preocupação em apresentar essa nova concepção 

mais detalhada. Já na apresentação do documento, há uma preocupação em 

mostrar a concepção de educação terciária como uma concepção elaborada dentro 

do marco da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

segundo a qual a educação terciária é um nível ou uma etapa de estudos posterior à 

educação secundária. Nesse entendimento, esses estudos podem ser realizados em 

instituições como universidades públicas e privadas, institutos de educação superior 

e politécnicos, assim como em outros tipos de cenários como escolas secundárias, 

lugares de trabalho, ou cursos livres por meio de tecnologia da informática e grande 

variedade de entidades públicas e privadas. 

O diagnóstico do documento reporta-se às mudanças pelas quais passa a 

sociedade, mostrando que o desenvolvimento das tecnologias e da comunicação 

exigem cada vez mais um maior grau de conhecimento e que nesse contexto, a 

educação terciária desempenha um papel bastante positivo na construção das 

sociedades do conhecimento e nas sociedades democráticas, pois cria a capacidade 

intelectual da qual depende a produção e a utilização do conhecimento, além de 

promover as práticas de aprendizagem contínuas necessárias para atualizar de 

forma permanente os conhecimentos e as destrezas individuais. 

O documento reconhece que existem fatores positivos e negativos ao se 

investir nesse novo tipo de educação. Os fatores positivos estariam ligados à 

possibilidade de aparição de novos tipos de instituições terciárias, assumindo novas 

competências, pois instigam as instituições tradicionais a mudarem seus modos de 

operar e de prestar serviços, assim como a aproveitar as oportunidades que 

oferecem as novas tecnologias da informação e da comunicação. Como fator 
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negativo, apresenta o fato de que a transformação tecnológica pode aumentar a 

brecha digital entre as nações e dentro destas. 

Entendemos que esse é um perigo real, pois nem todos os países se 

inserem da mesma forma no mundo globalizado. Há países produtores de tecnologia 

que sempre vão estar à frente no que se refere ao uso da última novidade 

tecnológica, e outros países que, pelo seu próprio estágio de desenvolvimento, vão 

continuar sendo, durante muito tempo, apenas consumidores de tecnologia. Essa 

situação também acontece no interior dos próprios países e nas suas diferentes 

regiões. 

O documento apresenta cinco capítulos, nos quais discute: Un entorno 

global en constante cambio; Contribución de la educación terciaria al desarrollo 

social y económico; Antiguos retos por enfrentar: la crisis permanente de la 

educación terciaria en los países en desarrollo y transición; Una relación en cambio: 

las instituciones de educación terciaria, el mercado y el Estado; El apoyo del Banco 

Mundial a la educación terciaria. 

No primeiro capítulo, apresentam-se as contribuições que a educação 

terciária pode trazer para o desenvolvimento social e econômico e reconhece que 

suas contribuições estão, principalmente, no apoio ao crescimento baseado no 

conhecimento, assim reconhece que 

 

Un nuevo marco de desarrollo que apoye el crecimiento basado en el 
conocimiento exige sistemas de educación ampliados e incluyentes, 
a los cuales tengan acceso segmentos más grandes de la población. 
Se necesita que estos sistemas impartan habilidades de más alto 
nivel a una proporción mayor de la fuerza laboral, fomenten el 
aprendizaje continuo de los ciudadanos, con énfasis en la creatividad 
y la flexibilidad, para permitir la constante adaptación a las demandas 
cambiantes de una economía basada en el conocimiento, y promover 
el reconocimiento internacional de los títulos otorgados por las 
instituciones educativas del país (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 30). 

 

Apresenta diversas estatísticas que mostram o crescimento dos empregos 

que exigem a educação terciária. Nos países industrializados, a proporção de 

adultos com títulos de educação terciária praticamente duplicou entre 1975 e 2000, 

passou de 22% para 41%. Nos Estados Unidos, os trabalhos que exigem educação 

terciária têm crescido mais rapidamente que os que requerem menos educação e se 
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espera que essa tendência seja acentuada. Essa tendência é confirmada também 

em vários países da América Latina, como México, Argentina e Brasil. 

A avaliação do documento é que, passados alguns decênios, muitos países 

já experimentaram uma extraordinária diversificação em seus setores de educação 

terciária. A aparição de novas e diversas instituições paralelas às universidades 

tradicionais, como os institutos técnicos para estudos de curta duração, community 

colleges, politécnicos, centros de educação terciária popular com programas bienais, 

centros de ensino a distância e universidades abertas tem criado novas 

oportunidades para satisfazer a demanda. 

Nesse novo formato, de educação terciária sem fronteira, novos atores e 

instituições vão surgindo, entre eles registram-se: a) universidades virtuais; b) 

universidades de franquias; c) universidades corporativas; d) firmas de meios de 

comunicação; e) bibliotecas, museus e outras instituições; e f) intermediários 

acadêmicos. 

Conclui-se evidenciando que as mudanças que estão ocorrendo no mundo 

estão abrindo as fronteiras temporais e espaciais tradicionais da educação terciária. 

A dimensão temporal está alterada pelo requerimento da aprendizagem contínua e 

as espaciais estão caindo, tendo em vista as novas tecnologias da comunicação e 

da informação. A hegemonia das instituições terciárias clássicas, em especial as 

universidades, tem sido impugnada e a diferenciação institucional, tenderá a se 

acelerar e produzirá uma maior variedade de configurações e modelos institucionais, 

incluindo o surgimento de grandes quantidades de alianças, nexos e associações. 

No entanto, reconhece que em qualquer cenário, as universidades seguirão 

desempenhando um papel importante tanto nos países desenvolvidos, quanto nos 

países em desenvolvimento, principalmente no que se refere à formação e 

investigação avançadas, porém, sem dúvida, terão que usufruir das transformações 

significativas instadas pela aplicação das novas tecnologias educativas e pela 

pressão das forças do mercado. 

O capítulo intitulado Antiguos retos por enfrentar: la crisis permanente de la 

educación terciaria en los países en desarrollo y transición parte inicialmente da 

constatação de que realizar uma avaliação dos principais problemas da educação 

terciária ao redor do mundo constitui uma árdua tarefa, tal a diversidade de 

tamanhos e configurações. Os problemas de qualidade e falta de recursos se 
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complicam ainda mais devido às novas realidades que enfrenta a educação superior 

em meio às lutas para atender à demanda sempre crescente.  

Esses problemas surgem, em grande medida, como resultado do processo 

de mudança de uma modalidade de educação terciária elitista para uma massiva, 

com sérias restrições de recursos e sobrecarga contínua de desigualdades em 

relação ao acesso e aos resultados acadêmicos, a qualidade inadequada do ensino, 

a escassa relação com as necessidades econômicas e estruturas rígidas de 

governabilidade e gestão. 

Apesar de todos os problemas levantados, o documento reconhece que 

houve um acelerado crescimento da matrícula na educação terciária em muitos 

países e é favorável à ampliação da educação nesse nível. Ainda que persistam 

muitas desigualdades no sistema, o BM traz o seguinte posicionamento: 

 

Junto con el acelerado crecimiento de la tasa de matrícula, se ha 
logrado un notable progreso en muchos países en cuanto al acceso a 
la educación terciaria de los grupos tradicionalmente menos 
privilegiados, incluso de estudiantes provenientes de zonas rurales y 
mujeres. No obstante, la educación terciaria y en especial el sector 
universitario, por lo general continúa  siendo elitista y la mayoría de 
los estudiantes proviene todavía de los segmentos más favorecidos 
de la sociedad. Aunque en la mayoría de países e instituciones no se 
recopila información sistemática acerca del origen socioeconómico 
de los estudiantes, el esquema sí se hace evidente cuando hay 
disponibilidad de estadísticas y de encuestas a hogares (BANCO 
MUNDIAL, 2003, p. 59). 

 

O quarto capítulo, intitulado las instituciones de educación terciaria, el 

mercado y el Estado, analisa a forma como foram evoluindo as relações entre o 

mercado e o Estado e as instituições de educação terciária. Conclui que essas 

relações avançaram substancialmente marcadas em razão de três fenômenos: a) 

uma crescente diferenciação dos sistemas; b) mudanças na forma de 

governabilidade e c) um menor compromisso dos governos com o financiamento 

desse nível de educação e na prestação dos serviços de educação terciária. Mesmo 

tendo havido essa evolução, o documento reconhece que para controlar a expansão 

desenfreada que está ocorrendo em todos os países, sobretudo naqueles onde 

tradicionalmente o ensino superior era na maioria público, bem como para manter a 

qualidade e a equidade do ensino, a intervenção do estado no setor público deve 

continuar. 
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O último capítulo, El apoyo del Banco Mundial a la educación terciaria, trata 

de apresentar o que o BM pode fazer para ajudar os países em desenvolvimento 

nessa transição de seu sistema de educação terciária e fechar as brechas de 

cobertura, equidade e qualidade entre esses países e os países industrializados. 

Nesse sentido, estudos internos do BM realizados em 1992, e as avaliações de 

intervenções recentes, forneceram informações cruciais e apontaram formas mais 

produtivas para apoiar a inovação e as reformas da educação terciária.  

Na visão do Banco Mundial, as lições mais destacadas referentes à eficácia 

dos diferentes métodos de apoio podem-se agrupar em três temas gerais: 

estratégias de ampla intervenção e compromisso sustentável de apoio a reformas de 

longo prazo; dimensões políticas da reforma e o papel dos incentivos positivos no 

formato da mudança. 

No que se refere ao primeiro ponto, o BM parte da ótica de que um 

compromisso amplo e sustentável é uma importante variável preditiva dos 

resultados, as medidas políticas e os investimentos que se integram em um amplo 

programa de reforma baseado em uma visão estratégica global com vistas à 

mudança, tendem a produzir resultados positivos. 

A dimensão política é uma variável muito importante para o sucesso das 

reformas. Segundo a versão do documento, até o início dos anos 1990, o BM 

prestava pouca atenção aos aspectos políticos, as reformas do BM partiam do 

pressuposto de que para ter sucesso em uma reforma, bastava um programa de 

reforma tecnicamente sólido e respaldado por altos funcionários dos ministérios. No 

entanto, ao ser posta em marcha, a realidade política tem-se mostrado mais forte 

que a visão tecnocrática. Em muitos países, interesses de todo o tipo têm sido 

resistentes às propostas e projetos de reformas.  

O Banco Mundial reconhece que o lançamento e a execução das reformas 

da educação terciária têm obtido melhores resultados quando as autoridades têm 

lançado campanhas eficazes de comunicação social e logrado construir um 

consenso entre os diferentes membros da comunidade da educação terciária. 

No terceiro ponto, que se refere aos incentivos como estratégia de alcançar 

sucesso nas reformas, são apresentados pelo BM como uma forma eficaz de 

garantir a mudança. É melhor utilizar diferentes formas de incentivo que decretos de 

cumprimentos obrigatórios para fomentar as mudanças, as instituições e os atores 
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tendem a responder melhor a estímulos construtivos que negativos. Textualmente, o 

documento apresenta a posição do BM sobre o assunto: 

 
La experiencia del Banco Mundial ha sido positiva con este tipo de 
instrumentos tales como lós fondos competitivos, los mecanismos de 
acreditación y la introducción de sistemas de información para la 
gestión (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 119). 

 

O Banco Mundial, na atualidade, parte do pressuposto de que o investimento 

em educação terciária é um pilar importante nas estratégias de desenvolvimento 

para a construção de economias e sociedades democráticas baseadas no 

conhecimento. Nesse sentido, o BM pode desempenhar um papel importante, ao 

facilitar o diálogo sobre as reformas e intercâmbios de experiências com os 

principais atores envolvidos, pode ainda, respaldar as reformas mediante 

empréstimos para programas e projetos e promover uma estrutura que favoreça a 

produção de bens públicos globais, cruciais para o desenvolvimento da educação 

terciária. 

Após o estudo dos documentos La enseñanza superior: las lecciones 

derivadas de la experiencia (1994); La Educación Superior en los Países en 

Desarrollo: peligros y promesas (2000), e o documento Construir Sociedades de 

Conocimiento: Nuevos Desafíos para la Educación Terciaria (2003), podemos 

perceber que existem muitos pontos em comum entre eles, sobretudo no que diz 

respeito à necessidade expandir o ensino superior nos países periféricos, para, 

dessa forma, “solucionar” seus problemas econômicos e diminuir as distâncias entre 

centro e periferia. 

Destacamos como tônica desses textos não só a necessidade de expandir 

os sistemas de educação superior, mas também a obrigação de rever o papel do 

Estado (interesse público de um modo geral) em relação a esse nível de ensino, 

tendo em vista que a expansão das instituições e matrículas no setor privado é 

considerada, por esses organismos, uma importante estratégia de reforma. 

Essas diretrizes foram disseminadas pelos organismos internacionais, por 

meio de conferências, palestras e documentos, para todos os países da América 

Latina que precisaram adaptar seus sistemas de ensino às novas exigências da 

sociedade do conhecimento e da informação. No Brasil, essas diretrizes começaram 

a ser veiculadas desde a Conferência de Jomtien, em 1990, e ofereceram as 

orientações para a elaboração do Plano Decenal de Educação (1993-2003). No 
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entanto, somente após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96, é que essas ações ganharam maior destaque na educação 

nacional. 

 

2.2 MARCOS REGULATÓRIOS DO GOVERNO FHC: A REDEFINIÇÃO DO 

ENSINO SUPERIOR 

 

O estabelecimento de marcos regulatórios para a educação brasileira tem-se 

constituído em uma dinâmica complexa e, na sua implementação, tem se revelado 

um processo longo e polêmico. Os principais marcos regulatórios do período de 

governo de FHC podem ser considerados a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, 

que redefiniu as funções e as responsabilidades de cada um dos sistemas de 

ensino, em nível federal, estadual e municipal, e o Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei 10.172/2001. 

A LDB, concebida como instrumento legal de reforma, versa sobre as 

diretrizes e bases da educação em nível nacional e, no que se refere ao ensino 

superior, redundou em importantes modificações, implicando uma nova configuração 

para esse nível de ensino. 

Com o objetivo de regulamentar a Lei nº 9.394/96, consolidando assim o 

processo regulatório, foi elaborada uma legislação complementar que redefiniu, de 

forma geral, o papel do MEC no que diz respeito ao ensino fundamental; 

implementou reformas no ensino médio e, de forma paralela, o desmanche das 

Escolas Técnicas Federais e dos CEFETs; criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF); 

regulamentou o ensino religioso. Especificamente para o ensino superior, a política 

implementada teve como base a elaboração e divulgação de uma série não 

articulada de textos legais, projetos e programas, configurando-se, pois, como meios 

estratégicos usados pelo governo como manobra no embate com os problemas e 

com os seus opositores.  

Segundo Barbalho (2011), dentre as ações promovidas, nesse governo, 

visando à reforma do ensino superior, pode-se destacar como de maior importância 

o projeto de autonomia que, em 1995, foi proposto pelo Ministério da Administração 

e Reforma do Estado (MARE), objetivando, principalmente, alterar o status jurídico 
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das instituições universitárias públicas, de modo a transformá-las em Organizações 

Sociais, entidades públicas não estatais, fundações de direito privado ou sociedades 

civis sem fins lucrativos.  

Dentre as iniciativas do governo brasileiro para atender às demandas da 

educação superior, seria necessária a criação de novos cursos universitários, a 

abertura de mais vagas na graduação de instituições privadas, a diversificação das 

instituições de ensino superior, entre outras. Catani e Oliveira (2000, p. 66), referindo 

à fala do ex-ministro Paulo Renato Sousa, destacam que 

 

A expansão do ensino superior deveria ocorrer através de “vários 
tipos de universidades” e de outros formatos institucionais que 
gozassem de autonomia para se dedicar exclusivamente ao ensino, 
podendo criar e expandir suas vagas. Segundo o ministro, esse 
arranjo é fundamental para ampliar a liberdade de crescimento da 
oferta de vagas, pois afinal “a universidade é um mito” que “está 
restringindo a expansão da oferta”, e que, portanto, precisa ser 
superado no Brasil, uma vez que seria possível “expandir com 
qualidade” fora daquela instituição. 

 

Essas tendências foram reforçadas com a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, que 

é criticada por estar em consonância com as ideias neoliberais. É de grande 

importância ressaltar que as diretrizes propostas pelos organismos internacionais, 

valorizando, entre outras coisas, a flexibilização, a diversificação, o controle de 

resultados, estão incorporadas na LDB nº. 9.394/96 e formaram parte importante da 

reforma da educação superior brasileira, tornando-a assim, coerente com as 

mudanças políticas e socioeconômicas da globalização neoliberal. 

Referindo-se ao contexto de aprovação dessa Lei e a algumas de suas 

características, Castro (2005, p. 110-111) afirma: 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 foi 
aprovada, no contexto da reforma educacional, como um meio de 
regular as iniciativas e ações necessárias à implementação do novo 
modelo educacional. [...] é um documento em sintonia com as 
orientações de cunho neoliberal, baseadas em princípios 
minimalistas, em que se prevê a diminuição do Estado no setor 
educacional. 

 

A educação superior não esteve alheia às mudanças relacionadas à adoção 

desse novo modelo educacional, e, para compreender seu papel nesse contexto, é 
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imprescindível conhecer o Art. 43 da LDB 9.394/96, o qual versa sobre a finalidade 

desse nível de ensino. De acordo com o artigo 43, as finalidades da Educação 

Superior, respectivamente, são:  

 

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo [...] formar diplomados nas diferentes 
áreas do conhecimento [...] incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica [...] promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos [...] suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional [...] estimular o conhecimento 
dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais [...] promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição (BRASIL, 1996). 

 

É importante ressaltar que embora, no que diz respeito às finalidades da 

Educação Superior expostas nesse artigo, se perceba uma aparente valorização da 

pesquisa e da extensão, se evidencia, ao longo da LDB 9.394/96, que essas 

finalidades entram em contradição com a forma que esse nível de ensino vai 

tomando, sendo encarado, muitas vezes, como mercadoria, e não como bem 

público. 

O artigo 45 dessa mesma Lei, o qual afirma que a “educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados 

graus de abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996), propõe uma flexibilização 

desse nível de ensino, pois possibilita uma diversificação dos cursos oferecidos, 

carga horária, currículos diferenciados, o que permite o estabelecimento de uma 

variedade de percursos para os cursos ministrados, com redução de pessoal e 

recursos financeiros. 

No que diz respeito à diversificação dos cursos para o ensino superior, essa 

lei propõe vários tipos de cursos, procurando dessa forma, atender às diretrizes dos 

organismos internacionais, que criticam os cursos “demorados” que existem nos 

países ocidentais, e sugerem cursos mais “aligeirados” que, muitas vezes, são 

realizados em instituições que demonstram uma dualidade entre “universidade e 

pesquisa”. 

Complementando a discussão, especificamente em relação ao caso 

brasileiro, Castro (2006, p. 110) afirma que: 
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A LDB nº. 9394/96 e os Decretos dela resultantes mudaram a 
configuração do ensino superior no País, considerando que se 
passou a perceber um grande incremento do setor privado nesse 
nível de ensino, seguido de uma grande flexibilização das estruturas 
e das formas das instituições. Essa nova configuração do ensino 
superior, vale ressaltar, está em estreita articulação com os 
organismos internacionais, que, nas últimas décadas, têm orientado 
a redução do investimento a esse nível de ensino em detrimento da 
educação básica. 

 

No que se refere aos aspectos privatizantes para o ensino superior, 

ressaltamos que a LDB n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, esclarece, em seu 

Art. 19, o que pode ser considerado público e o privado nos sistemas de ensino. 

Classifica as instituições de ensino dos diferentes níveis da seguinte forma: públicas, 

definidas como “as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público” (BRASIL, 1996); e privadas, consideradas como “as mantidas e 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado” (BRASIL, 1996).  

Os conceitos de público e privado não podem ser compreendidos de forma 

tão simplista, tendo em vista que para definir tais categorias é imprescindível 

considerar não só a sua origem etimológica, como também o advento do modo de 

produção vigente. Os termos “público” e “privado” podem ser interpretados de 

formas muito distintas e complexas, é importante considerar que as mesmas 

assumiram diferentes formas ao longo de diversos períodos históricos, portanto, 

devem ser compreendidas dentro de um conjunto maior de relações sociais que se 

estabelecem, sobretudo, nas sociedades capitalistas. 

Discutindo a relação entre as sociedades capitalistas e sua ligação com as 

categorias “público e privado”, Minto (2006, p. 87) faz a seguinte afirmação: 

 

Em vista do caráter histórico dos conceitos de público e de 
privado, portanto de sua indissociável relação com as bases 
objetivas da sociedade capitalista, pode-se dizer que a educação 
superior e, com ela, as políticas educacionais para o ensino 
superior, são também parte indissociável desse complexo de 
relações sociais, expressando igualmente os antagonismos dos 
quais se constitui o Estado burguês e sendo mediadoras de suas 
relações com este. 

 

Nesse contexto de redefinição das políticas educacionais, no qual as 

diretrizes apontam uma dimensão privatizante da educação, não podemos perder de 

vista o caráter histórico das relações sociais e nem das relações que acontecem no 
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plano da produção e reprodução das condições sociais da existência. Estabelecendo 

uma relação entre um período histórico específico e o surgimento das categorias de 

público e privado, Saviani (2005, p.168-169) afirma: 

 

[...] as categorias de público e do privado se originaram na época 
moderna, dela decorrendo sua especificidade conceitual. Este 
fenômeno liga-se ao advento do modo capitalista de produção, 
característico da modernidade, o qual introduziu, pela via do 
“fetichismo da mercadoria”, a opacidade nas relações sociais [...]. 
Instala-se a cisão entre a aparência e a essência, entre o direito e 
o fato, entre a forma e o conteúdo, entre o público e o privado. 
Essa forma de sociedade contrapõe o homem, enquanto indivíduo 
particular, ao homem enquanto ser social, isto é, o homem privado 
ao público. 

 

Apesar de os conceitos de público e privado estarem estritamente 

relacionados ao modo de produção capitalista, nos deparamos com usos diferentes, 

e que, muitas vezes, generalizam e esvaziam tais termos de qualquer fundamento 

histórico. No contexto das reformas da década de 1990, o entendimento que se tem 

dessas categorias é extremamente restrito, “público” passa a significar “estatal”, e 

“privado” se converte em “não estatal”, possibilitando um grande embricamento 

dessas categorias, o que permite, entre outras coisas, a expansão do privado com o 

financiamento público. 

É nesse contexto de mudanças que estamos inseridos, com a relevante 

ambiguidade que perpassa o âmbito do público e do privado. Atividades antes 

realizadas pelo Estado são transferidas, hoje, para o mercado, com a justificativa de 

uma constante busca pela eficiência. 

No artigo 20º da Lei de Diretrizes, o qual categoriza as instituições privadas 

de ensino, percebemos uma grande abertura para os diversos tipos de instituição 

(particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas), o que, por sua vez, 

contribui para a expansão das mesmas. Assim, esse artigo define que as Instituições 

de Ensino Superior (IES) particulares são “as que são instituídas e mantidas por 

uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as 

características dos incisos abaixo” (BRASIL, 1996); as comunitárias são “instituídas 

por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 

cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade” (BRASIL, 1996); as confessionais “são instituídas 

por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a 
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orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior” 

(BRASIL, 1996); e por último, legitima as “filantrópicas, na forma da lei” (BRASIL, 

1996). 

Para implementar a reforma no campo do ensino superior, o governo de 

FHC estabeleceu uma crítica ferrenha às universidades públicas, afirmando que 

essas instituições de ensino não se adequavam ao mercado de trabalho, levando 

em consideração que seu modelo estabelecia a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, sendo portanto dispendiosa e na sua maioria ineficientes. 

Nesse contexto foram aprovados dois Decretos importantes para a nova 

conformação do ensino superior no Brasil. O primeiro se referia especialmente ao 

Sistema Federal de Ensino Superior, Decreto nº 2.207 de 15 de abril de 1997, e 

estabelecia que o mesmo seria composto por Universidades, Centros Universitários,  

faculdades integradas, faculdades e institutos superiores, contribuindo para a 

diversificação do sistema superior de ensino, anteriormente baseado principalmente 

em universidades. 

Essa medida desmontava na prática a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, que desde a reforma universitária de 1968 (Lei nº 5.540/68) 

dava a tônica da organização desse nível de ensino, estabelecendo que as 

universidades seriam por excelência a base de organização desse nível de ensino. 

Ainda no ano de 1997, foi aprovado também o Decreto nº 2.306/1997, que 

regulamenta prioritariamente as atribuições das instituições superiores, e classifica 

as IES em cinco tipos: universidades; centros universitários; faculdades integradas; 

faculdades; institutos superiores ou escolas superiores.  

Essa classificação do sistema ainda foi reformulada pelo Decreto nº 

3.860/200112, que dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação de 

cursos e dá outras providências. As universidades se caracterizam pela oferta 

regular de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão; os centros 

universitários, sendo instituições de ensino “pluricurriculares”, se caracterizam pela 

excelência do ensino oferecido, cabendo ao Ministério de Educação comprovar o 

desempenho de seus cursos; as faculdades integradas “são instituições com 

propostas curriculares em mais de uma área de conhecimento, organizadas para 

atuar com regimento comum e comando unificado” (Art. 12); os institutos superiores 

                                                 
12

 Posteriormente, esse Decreto foi revogado pelo Decreto nº 5.773/2006. 
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(Art. 14, § único) “poderão ser organizados como unidades acadêmicas de 

instituições de ensino superior já credenciadas, devendo, nesse caso, definir planos 

de desenvolvimento acadêmico”. 

Como se pode observar, o período pós-LDB é rico de normas que objetivam 

regular a nova legislação, portanto, podemos afirmar que no governo FHC foram 

vários os marcos regulatórios que contribuíram para a profunda reestruturação do 

sistema educacional no país (muitos dos quais foram “revisitados” e regulamentados 

pelos governos petistas subsequentes). 

Segundo Castro (2011, p. 27), várias foram as consequências da 

implementação da reforma no âmbito da educação superior: 

 

Na prática, essa regulamentação imprimiu uma nova lógica, ao 
sistema educacional do país, na medida em que possibilitou a 
criação de vários tipos de instituições, ampliou o espaço de 
participação do setor privado na expansão do ensino superior no país 
e oportunizou a criação de novos cursos, com ênfase na modalidade 
da educação a distância. 

 

Nesse contexto de mudanças sociais, e, por sua vez, de diminuição do 

investimento na área social, o modelo de universidade humboltidiano13 entra em 

crise e é considerado obsoleto, necessitando por isso de reformas. Nessa nova 

configuração para o ensino superior, as atuais políticas priorizam a expansão em 

cursos mais baratos aligeirados e fora do âmbito das universidades. Esses novos 

cursos serão realizados preferencialmente em faculdades, institutos e centros 

tecnológicos. 

Essa nova concepção de ensino superior acarreta, na percepção de Santos 

(2005), uma crise para as universidades que pode ser constatada em diversos 

fatores, todos eles relacionados com as mudanças estruturais pelas quais a 

sociedade vem passando. Assim, o autor faz a seguinte afirmação: 

 

A perda de prioridade na universidade pública nas políticas públicas 
do Estado foi, antes de mais, o resultado da perda geral de 
prioridade das políticas sociais (educação, saúde, previdência) 
induzida pelo modelo de desenvolvimento econômico conhecido por 
neoliberalismo ou globalização neoliberal que, a partir da década de 
1980, se impôs internacionalmente. Na universidade pública ele 
significou que as debilidades institucionais identificadas – e não eram 

                                                 
13

 Modelo de universidade criado na Alemanha por W. Von Humboldt, que considerada universidade 
nas suas três dimensões: ensino, pesquisa e extensão. 
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poucas –, em vez de servirem de justificação a um vasto programa 
político-pedagógico de reforma da universidade pública, foram 
declaradas insuperáveis e utilizadas para justificar a abertura 
generalizada do bem público universitário à exploração comercial 
(SANTOS, 2005, p. 16). 

 

Nesse sentido, observou-se que as políticas adotadas para a expansão do 

ensino, como a diversificação das instituições, fez crescer a oferta da educação 

superior, no entanto, sem garantir o acesso a esse nível de ensino e sua qualidade. 

O grande crescimento ocorreu, prioritariamente, em instituições privadas e em 

faculdades isoladas, com uma graduação realizada em cursos rápidos, 

resignificando o modelo universitário que unia a pesquisa, a extensão e o ensino.  

Destacando as principais características desse momento histórico, Carvalho 

(2006, p. 130) faz a seguinte afirmação: 

 

Em resumo, a política pública para o ensino superior, principalmente 
no segundo mandato de FHC, parece indicar maior aproximação com 
os preceitos neoliberais, mostrando coerência entre o discurso e a 
prática política. No que diz respeito ao segmento público, verificou-se 
o aprofundamento da parceria público/privada tanto pela 
disseminação de cursos pagos de extensão como pela relação 
estreita entre fundações privadas e universidades públicas. A opção 
política de estímulo à iniciativa privada na expansão de vagas, já 
estabelecida pelo regime militar no final dos anos 60, foi reafirmada, 
inclusive, exaltando-se, em várias ocasiões, a eficiência e a 
produtividade dessas instituições. 

 

No que se refere a outro importante marco legal para o direcionamento das 

políticas educacionais, merece destaque o Plano Nacional de Educação, aprovado 

pela Lei nº 10.187/2001, que estabelece as diretrizes norteadoras da educação no 

País por um período de 10 anos. A elaboração e aprovação desse Plano foi objeto 

de disputas e embates nos campos político e educacional, pois haviam propostas 

divergentes entre o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e a proposta 

apresentada pelo governo brasileiro, elaborada basicamente por representantes no 

MEC. 

O Fórum defendia uma universidade pública, espaço privilegiado para a 

formação em nível superior, autonomia didático-científica e administrativa e o 

financiamento adequado para uma educação de qualidade. No entanto, o PNE 

aprovado, em estreita articulação com a LDB nº 9.394/96, atendia aos preceitos 

ideológicos do neoliberalismo, congregava os interesses dos empresários da 
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educação, reconhecia a necessidade de expansão desse nível de ensino e 

propunha como estratégia a diversificação institucional, a privatização e o uso da 

modalidade da educação à distância. Em especial no que se refere à educação 

superior, é visível a preocupação em expandir esse nível de ensino, visto que já 

havia sido constatado que o Brasil era um dos países com mais baixo atendimento a 

esse nível de ensino. 

 Assim, o PNE (2001)14 visava prover, até o final da década, a oferta de 

educação superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 

anos; promovendo o aumento anual de mestres e doutores formados no sistema 

nacional de pós-graduação. Apesar dessas metas, o diagnóstico do Plano já 

apontava a dificuldade que o governo teria no cumprimento das mesmas, tendo em 

vista os problemas já existentes nesse nível de ensino. Dentre eles destacam-se: a) 

o baixo percentual de atendimento, considerando que menos de 15% da população 

de 18 a 24 anos integram esse nível de ensino; b) maior expansão do setor privado, 

sem a garantia de qualidade por parte de todas as instituições de ensino superior 

(IES); c) necessidade de fortalecer as IES públicas no contexto do desenvolvimento 

do país; d) distribuição regional desigual das vagas, em especial das IES privadas; 

e) o crescimento da oferta de vagas da educação superior no setor público estadual 

(ou municipal).  

Várias outras metas foram previstas pelo PNE (2001/2010) e vetadas pelo 

Presidente da República, entre elas, a expansão da educação superior pública, de 

“maneira a ampliar a oferta de ensino público, assegurando uma proporção nunca 

inferior a 40% do total das vagas prevendo, inclusive, a parceria da União com os 

Estados na criação de novos estabelecimentos de ensino superior”. Caso tivesse 

sido aprovada, essa seria uma meta que iria de encontro ao que se previa de um 

estado mínimo e de redução de investimentos nas políticas sociais, pois implicaria 

em maiores investimentos do Estado no setor público, entre outras coisas, com 

ampliação do número de vagas e contratação de mais professores e a criação de 

mais universidades públicas. Para a população em geral que depende de políticas 

                                                 
14

 Existe, atualmente, em tramitação no Congresso Nacional um novo Plano Nacional de Educação 
(2011/2020) que deverá orientar as diretrizes globais para a educação brasileira. No Plano Nacional 
está previsto para ensino superior na Meta 12 elevar a taxa bruta de matrícula para o ensino superior 
para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. O que se mostra mais que um 
grande desafio para o Estado brasileiro. 
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públicas para ter acesso à educação, essa seria uma meta extremamente 

importante, visto que, aumentaria a possibilidade de ter acesso à educação superior.  

No PNE/2001, como um dos marcos regulatórios da educação nacional, 

dentre as metas propostas para a educação superior, três orientam-se 

especificamente para a expansão desse nível de ensino, determinando: a) o 

provimento da cobertura em, pelo menos, 30% de jovens na idade de 18 a 24 anos; 

b) uma política de expansão visando à redução das desigualdades regionais de 

oferta; c) a diversificação da oferta, por meio da criação de cursos noturnos 

inovadores, cursos sequenciais15 e cursos modulares. 

No que se refere à cobertura do ensino superior, o Brasil sobressai com o 

um baixíssimo índice de acesso à educação superior. Até 2006, apenas 13% dos 

jovens com idades entre 18 a 24 anos estavam matriculados, portanto, o 

crescimento da demanda por vagas na educação superior no país se constituía um 

dos grandes problemas. O alcance do percentual de atendimento proposto como 

meta no PNE/2001 requeria, até o final da década de vigência do Plano, a 

duplicação da oferta nesse nível de ensino, como também a mudança do modelo de 

financiamento (BRANDÃO, 2006). 

Ainda de acordo com Brandão (2006), a segunda meta destacada propõe 

uma ação que não implicaria necessariamente em expansão, muito embora esta 

seja um fator importante para a diminuição das disparidades, visto que uma política 

para a redução das desigualdades regionais pode ser implementada com sucesso 

sem a criação de novas vagas. 

A análise da terceira meta nos permite evidenciar dois importantes aspectos 

no que diz respeito ao acesso e à expansão. Trata-se da criação de cursos 

noturnos, que se caracteriza como uma ação positiva na medida em que demanda 

sanear as dificuldades de acesso do aluno-trabalhador ao ensino, possibilitando a 

mesma qualidade oferecida aos que estudam no período diurno.  

Após 10 anos do PNE (2001-2010), as análises realizadas mostram que os 

objetivos propostos estão muito longe de serem atendidos, a demanda pela 

expansão e as estratégias utilizadas para atingir 30% de alunos no ensino superior 

não foram suficientes para atingir esses patamares. Segundo Oliveira (2011), 

embora tenha ocorrido um crescimento considerável, tanto no setor público quanto 

                                                 
15

 No documento, PNE-2001, não fica explicitada uma concepção de cursos sequenciais, cursos 
inovadores e cursos modulares.  
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no setor privado, ainda estamos longe dos parâmetros de uma real democratização 

desse nível de ensino, sobretudo em termos de acesso, permanência e conclusão, e 

ainda, de qualidade da oferta de cursos e programas para estudantes-trabalhadores. 

Os dados da expansão no governo FHC nos permitem visualizar a 

configuração que a educação superior vai assumindo no período pós-LDB. Os dados 

mostram a grande diversificação da oferta do ensino superior brasileiro e adequação 

das novas ofertas em instituições não universitárias, assim como orientado pelos 

organismos internacionais. 

 

Tabela 01: Distribuição de matrículas de Graduação Presenciais nas IES, no Brasil, por 
organização acadêmica, 1995-2002 

Fonte: MEC/INEP. 

 

A Tabela acima permite verificar a expansão do ensino superior, 

considerando a matrícula, tanto no que se refere à diversificação institucional com o 

surgimento de novos tipos de instituições como os Centros Universitários que 

aparecem com matrículas a partir de 1999 na rede pública, e em 1997, na rede 

privada. Os Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de Tecnologia 

aparecem na rede pública em 1999 e na rede privada apenas a partir de 2001, com 

uma matrícula ainda muito incipiente. 

Os dados mostram ainda que houve um crescimento em todas as formas de 

instituições. As universidades públicas cresceram 44,08% e passaram de 598.579 

matrículas, em 1995, para 915.902 em 2002. As universidades privadas cresceram 

suas matrículas em 90,30%, passaram de 529.353 matrículas em 1995, para 

Ano 

Universidades Centros Universitários Faculdades  

Centros de Educação 
Tecnológica e Faculdades 

de Tecnologia 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

1995 598.579 529.353 - - - - - - 

1996 626.131 583.269 0 0 100.615 313.485 0 0 

1997 666.421 660.038 0 51.262 91.683 334.806 0 0 

1998 700.539 767.349 0 61.836 104.190 337.743 0 0 

1999 725.182 894.552 0 160.977 103.188 369.435 19.484 0 

2000 780.166 1.026.823 4.618 240.061 97.239 400.897 23.322 0 

2001 816.913 1.139.629 5.750 332.525 111.415 458.362 30.839 633 

2002 915.902 1.234.757 14.646 415.669 113.928 605.304 37.115 6.064 

1995/2002 
Δ% 

44,08 90,30 179,23 293,60 14,87 71,97 72,28 857,98 
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1.234.757 de matrículas em 2002. Os Centros Universitários na rede pública 

aparecem apenas em 1999, apesar de já estarem previstos no Decreto nº 2.207 de 

15 de abril de 1997, com uma matrícula inicial de 4.618 e até o final do período do 

mandato de FHC (2002), essa matrícula chega a 14.643 alunos, com um 

crescimento de 179,23%. Na rede privada, o ano de 1997 inicia com uma matrícula 

de 51.262 e apresenta um crescimento de 293,60%, atingindo em 2002 o total de 

415.669 matrículas. 

No que se refere à expansão nas Faculdades, é onde se registra o menor 

crescimento tanto na rede pública quanto na rede privada. Assim, em 1995, as 

instituições públicas registraram 100.615 matrículas e em 2002, essas matrículas 

eram de 113.928 com um crescimento apenas de 14,87%, a rede privada cresceu 

71,97% e passou de uma matrícula, em 1995, de 313.485 alunos, para uma 

matrícula de 605.304. Nos Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de 

Tecnologia, apresentaram o seguinte crescimento: na rede pública cresceu 72,28%, 

iniciando com uma matrícula de 19.484 alunos e chegando em 2002 com 37.115 

matrículas, e na rede privada registra-se um crescimento de 857,98%, 

demonstrando que essa forma de organização institucional vem sendo uma das 

principais estratégias de expansão do ensino superior, iniciando em 2001 com uma 

matrícula de apenas 633 alunos, já em 2002, apresentava um número de 6.064 

matrículas.  

É importante considerar que nesse período o governo brasileiro lança mão 

de políticas afirmativas para expandir o número de vagas para o ensino superior 

tanto no setor privado quanto no setor público, uma dessas iniciativas é o FIES 

(Financiamento Estudantil), criado em 1999 para substituir Programa de Crédito 

Educativo- PCE/CREDUC. O FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino 

Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua 

formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, 

cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC.  

Outra estratégia de expansão possibilitada pela LDB nº 9.394/96 é a 

modalidade da Educação a Distância (EAD), que flexibilizou os procedimentos a 

serem adotados na criação e implementação de cursos. Isso gerou, posteriormente, 

a explosão dessa modalidade de ensino tanto em número de cursos de graduação 

como de pós-graduação lato sensu nos nove primeiros anos de vigência da LDB/96, 
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sobretudo na rede privada de ensino. No que se refere ao credenciamento 

específico de instituições e autorização de cursos, é válido registrar que, apesar de 

as diretrizes terem sido estabelecidas, em dezembro de 1996, somente em fevereiro 

de 1998, foi baixado o Decreto nº 2.494, propondo a regulamentação do artigo 80 da 

LDB.  

 

Tabela 02: Evolução das matrículas em Cursos de Graduação a Distância, por setor público 
e privado, Brasil, 2000-2002 

Ano 

Brasil 

Total Público % Privado % 

2000 1.682 1.682 100 - 0 

2001 5.359 5.359 100 - 0 

2002 40.714 34.322 84,3 6.392 15,7 

2000-2002 

Δ% 
- 759,06 - - - 

Fonte: MEC/INEP. 

 

A Tabela nº 02 permite visualizar como vai se concretizar a expansão no 

ensino superior pela modalidade a distância. Em 2000, essa iniciativa é ainda muito 

embrionária e somente no setor público é que se inicia a utilização dessa 

modalidade em cursos de graduação muito timidamente, com a matrícula de 1.682 

alunos. No ano de 2002, o número de matrículas em cursos de EAD já chega a 

34.322 alunos, com um crescimento de 759.06%. A rede pública é responsável pelo 

atendimento de 84,3% do total de matrículas ofertadas no país nessa modalidade. A 

rede privada somente inicia as matrículas nessa modalidade de ensino no ano de 

2002, passando a ser responsável apenas por 15,7% da oferta no país. 

Os dados desse período permitem evidenciar que no governo FHC a 

expansão da oferta do ensino superior presencial tomou uma nova dimensão e a 

oferta em cursos de EAD começou a ser sistematizada. Essa é a visão do MEC 

quando, no documento Enfrentar e Vencer Desafios (MEC, 2000), procura justificar 

as ações voltadas para a expansão da educação superior explicitando que 

 

Foram criadas as novas figuras jurídicas dos Centros-Universitários e 
das Faculdades Integradas, para propiciar a expansão do ensino 
superior com mais liberdade na criação de novos cursos, nas 
instituições não universitárias que se destaquem pela qualidade. 
Além disso, abriu-se a possibilidade de criação dos cursos 
sequenciais, uma nova modalidade na oferta de ensino superior, que 
não se confunde com os cursos tradicionais de graduação e 
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representa uma relevante alternativa para o acesso ao ensino pós-
médio (BRASIL, 2000, p. 5). 

 

A expansão do ensino superior nesse período está articulada com a 

tendência global de flexibilização da educação e das mudanças na formação do 

trabalhador - exigência de maior qualificação – que sob as orientações dos 

organismos internacionais têm sido implementadas. Por outro lado, na ótica do MEC, 

essa expansão deve responder, também, ao crescimento da demanda para o ensino 

superior, ocorrida pelo acentuado crescimento do ensino médio, originando, 

consequentemente, maior demanda e pressão social por mais vagas naquele nível 

de ensino.  

A análise do período mostra que a reforma da educação brasileira, em 

especial da reestruturação da educação, vai tomando forma com a LDB de 1996. 

Essa é uma reforma que altera a estrutura legal, as diretrizes e bases do modelo de 

ensino superior que estava em funcionamento no País desde a reforma universitária 

de 1968. Com a LDB e outros instrumentos legais (medidas provisórias, decretos, 

portarias, resoluções, pareceres etc.), o Estado vai, paulatinamente, demarcando um 

papel de destaque na regulação, controle e gestão de políticas para o setor, por 

meio dos mecanismos de avaliação. Essa é uma política que vai além do governo de 

FHC e que tem continuidade e se aprofunda nos governos subsequentes. 

 

2.3 PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O 

GOVERNO LULA (2003-2010) 

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foi o primeiro governo de 

esquerda brasileiro nas últimas décadas, o que gerou inúmeras expectativas, 

principalmente dos segmentos populares que vislumbravam nesse governo a 

inauguração de uma nova fase em relação às posições políticas e econômicas 

assumidas pelo governo anterior. Nas suas propostas de campanha havia uma 

promessa de rompimento com os direcionamentos neoliberais, em voga no governo 

anterior, e que resultaria na recuperação de uma política encaminhada para o social, 

descartando, desse modo, a supremacia do “mercado”. 

No entanto, ao assumir o poder em um momento de inúmeras mudanças 

socioeconômicas, ocasionadas, sobretudo, pelas reformas de cunho neoliberal 
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intensificadas na década de 1990 e pelos diversos acordos que haviam sido 

firmados pelo governo FHC, poucas mudanças foram realizadas. 

Segundo Barbalho (2010), é possível identificar no governo Lula da Silva um 

projeto nacional de desenvolvimento marcado pelo aprofundamento, e não somente 

a continuidade, da agenda neoliberal para o Brasil. Para a autora, o que faz a 

diferença entre os dois governos consiste no caráter complementar adotado pelo 

governo Lula da Silva, visto que a ele coube a regulamentação do desmonte dos 

direitos efetivado pelo governo FHC. 

Outros autores, entre eles Sader (2005), defendem que as políticas sociais e 

econômicas do primeiro governo Lula da Silva trouxeram um consenso com relação 

à continuidade das políticas de governo gestadas na era FHC, inclusive no que se 

refere à aplicação do receituário neoliberal difundido pelos organismos de 

cooperação e financiamento. 

À medida que essa orientação é posta em prática um conjunto de ações, 

nominadas de reformas, foram firmadas no Brasil. No âmbito da educação superior 

nos anos iniciais da década de 2000, foram se consolidando reformas iniciadas no 

governo de FHC, tornando visível a continuidade das políticas gestadas para a área. 

Contudo, o sentido de continuidade não denota que estas sejam distinguidas como 

política de Estado, pois, apesar de as políticas estarem ancoradas em princípios 

neoliberais, cada governo tem utilizado estratégias diferentes para reformar a área 

educacional. 

No que se refere especificamente ao governo Lula, as primeiras iniciativas 

de reestruturação da Educação Superior tiveram início com o Decreto de 20 de 

outubro de 2003, que deu origem ao Grupo de Trabalho Interministerial (GTI). O GTI 

objetivava, entre outras coisas, a realização de um diagnóstico sobre a situação da 

educação superior no Brasil e a elaboração de um plano de ação visando à 

reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de 

Ensino Superior.  

A análise efetuada pelo GTI apontou que a educação superior brasileira 

encontrava-se em péssimas condições, considerando a crise fiscal do Estado e da 

compreensão de que esse Estado era incapaz de realizar novos investimentos para 

a ampliação do setor. A situação de crise também era observada nas IES privadas, 

em virtude da grande expansão das matrículas verificada no governo antecessor, e 

de uma suspeição de que a expansão quantitativa não tinha sido acompanhada de 
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um padrão de qualidade da formação e da certificação. Nessa perspectiva, o 

documento, indicava a adoção de medidas que, em última análise, reduzissem o 

caos verificado.  

O documento “Bases para o enfrentamento da crise emergencial das 

universidades brasileiras e roteiro para a reforma da universidade brasileira” foi 

apresentado em dezembro de 2003. Compunha-se de quatro seções: 1) ações 

emergenciais; 2) autonomia das universidades federais; 3) linhas de ação imediata 

para mudar o quadro atual; e 4) etapas para a formulação e implantação da reforma 

universitária.  De acordo com Otranto (2006), esse documento serviu de base para 

os demais documentos que orientaram a reforma no período, direcionando, 

inclusive, medidas legais já implantadas oficialmente. Entre os pontos mais 

importantes do texto, objetivando resolver o problema das instituições federais de 

educação superior, destacam-se: reposição do quadro docente; ampliação de vagas 

para estudantes; a modalidade de educação a distância, a autonomia universitária e 

o financiamento. 

Nesse contexto de crise, tendo em vista o diagnóstico pouco alentador do 

pós-FHC (grande expansão na esfera privada; sucateamento de diversas instituições 

públicas; privatizações), a análise dos principais marcos regulatórios do governo 

Lula para a educação superior é de extrema importância para a compreensão do 

atual contexto de expansão. 

No âmbito das propostas do GTI (considerando também a legislação 

específica da área), as questões relacionadas à reestruturação da educação 

superior no Brasil estão intimamente relacionadas com as mudanças na concepção 

de gestão pública. Nesse contexto, “autonomia universitária” passa a significar a 

“liberdade” para buscar recursos na iniciativa privada e as novas estratégias da 

administração pública (descentralização; flexibilização; controle dos resultados) 

traduzem o princípio da racionalidade nos moldes da iniciativa privada, objetivando 

maior expansão com menor custo. 

Ainda que a expansão das matrículas e o aumento do número de docentes 

tenham feito parte do pacote de medidas do governo, observou-se que as 

estratégias para o cumprimento desses objetivos, estavam, em grande medida, 

relacionadas à diversificação dos cursos (ampliação da oferta de vagas em cursos 

de Educação a Distância) e do aumento da relação aluno-professor.  
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O documento divulgado pelo GTI impulsionou uma série de debates no país 

e uma intensa mobilização governamental com vistas a implementar a reforma 

universitária. Nesse contexto, o Executivo encaminha ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei nº 7.200/2006, que trata da reforma universitária. Diversas emendas 

foram encaminhadas pelo poder legislativo, ressaltando a predominância de 

dispositivos que ampliem a atuação da iniciativa privada, no ensino superior. O art. 

3º do PL/2006 estabelece que “a educação é um bem público que cumpre sua 

função social por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, assegurada 

pelo poder público, a sua qualidade”.  

Questiona-se como o conceito de público vem sendo redefinido no atual 

ordenamento jurídico. Público não é sinônimo de estatal, mas de demandas que 

congregam interesses de distintas ordens, o que define que o “bem público” pode 

ser oferecido por instituições estatais e não estatais e o financiamento dessa oferta, 

proveniente do Estado, pode ser alocado, em ambas as instituições. 

Esse compartilhamento do setor público com o setor privado para atender às 

demandas por educação em nível superior já vinha sendo reforçado desde 2004, 

com a aprovação das Parcerias Público-Privadas (PPP). Essas parcerias foram 

“renovadas” e regulamentadas pelo governo petista, que, com a Lei nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004, “institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública”. Nesse sentido, as 

PPPs foram pensadas para realizar os investimentos que o setor público deixou de 

fazer, levando em consideração a necessidade de gerar o superavit primário exigido 

na manutenção da sustentabilidade da dívida que o mercado internacional demanda. 

Araújo (2011) entende que as parcerias público-privadas são a principal 

expressão da reconfiguração do ensino superior no governo Lula da Silva, pois a 

aproximação entre o público e o privado vai se evidenciando cada vez mais nesse 

processo.  Ainda ressalta que 

 

[...] as instituições privadas recebem financiamento público e as 
instituições públicas são induzidas a buscar financiamento na 
iniciativa privada, consolidando a premissa, defendida pelo governo, 
de que a educação é um bem público, mas não necessariamente 
estatal; logo, ela não perde sua essência de atendimento ao 
interesse público se for ofertada pela iniciativa privada (ARAÚJO, 
2011, p. 70). 
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Essas estratégias enquadram-se no significativo reordenamento interno pelo 

qual passaram as IES nas últimas décadas, sobretudo no que se refere às 

universidades, e, por sua vez, ao espaço na arena política para implementar um 

arcabouço jurídico que, como analisado por vários pesquisadores, possibilitou: a 

comercialização de “serviços educacionais”, como os cursos pagos, especialmente 

os cursos de pós-graduação lato sensu; o estabelecimento de parcerias entre as 

universidades federais e as empresas para realização de consultorias e assessorias 

viabilizadas pelas fundações de direito privado; a concepção de política de extensão 

universitária como venda de cursos de curta duração; criação de mestrados 

profissionais, em parceira com empresas públicas e privadas, entre outros 

mecanismos internos de privatização (SGUISSARD; SILVA JR., 1999; SILVA JR., 

2002; LIMA, 2007; CHAVES, 2009). 

Nesse sentido, outra importante ação do governo Lula na consecução da 

reforma universitária, é a Lei de Inovação Tecnológica nº 10.973, aprovada em 2 de 

dezembro de 2004, que “estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao 

alcance de autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País” 

(BRASIL, 2004, p. 1). Para tanto, está estruturada em três eixos que apontam: a 

consolidação de parcerias entre as universidades, órgãos de pesquisa e empresas; 

fomento à participação das universidades e órgãos de pesquisa no processo de 

inovação; e o estímulo à inovação tecnológica nas empresas (intercâmbio entre os 

ICTs e a esfera produtiva). 

É importante ressaltar que, nessa perspectiva, a Lei de Inovação 

Tecnológica reforça a conformação da Universidade aos interesses do mercado, 

uma vez que a produção do conhecimento é orientada e financiada 

predominantemente para a realização da pesquisa aplicada. Esse processo, no 

entanto, vai de encontro ao princípio constitucional de autonomia didático-científica, 

tendo em vista que ocorre a transferência de tecnologia às empresas, uso do espaço 

e equipamentos das Universidades no desenvolvimento de pesquisas de interesse 

empresarial, e, sobretudo, a utilização de trabalho docente nas empresas privadas e 

a ação dessas empresas no espaço público. 

A concepção de inovação tecnológica, nesse contexto, está atrelada à 

capacidade de absorção e adaptação de tecnologias, considerando que não se trata 

de uma política de estímulo à produção de ciência e tecnologia, mas de compra e 
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adaptação de pacotes tecnológicos, utilizando uma lógica absolutamente adequada 

às políticas de abertura comercial e estímulo à entrada de capital internacional 

(LIMA, 2007). 

Apesar do discurso da democratização do acesso, seguindo a mesma lógica 

de diversificação das fontes de financiamento da educação superior pública e a 

transferência de verbas públicas para as instituições privadas, outra estratégia do 

governo petista para esse nível de ensino ganha corpo com o Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI). Criado pela Lei nº11. 096 de 13 de janeiro de 

2005, o PROUNI tem a finalidade de ofertar bolsas parciais e integrais nas IES 

privadas, objetivando atender à parcela da população em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica, sobretudo oriunda de escolas públicas, e, em geral, 

excluída da educação em nível superior. 

A inclusão socioeducativa desse programa está diretamente relacionada 

com os benefícios fiscais que recebem as IES ao aderirem à proposta, considerando 

que são isentas de um conjunto de impostos federais (por 10 anos, com possível 

renovação) na medida em que ofereçam uma bolsa integral a cada 10,7 alunos 

pagantes. 

O PROUNI tem sido alvo de diversas críticas, sobretudo das associações e 

movimentos ligados às universidades públicas, uma vez que são as IES privadas, 

que sofriam com os altos índices de inadimplência, as grandes beneficiadas com 

uma expansão nesses moldes. Percebe-se claramente que os cofres públicos 

financiam, diretamente (FIES) e indiretamente (isenção fiscal), a expansão do 

mercado de instituições privadas no País. Referindo-se a esse contexto, Lima (2011, 

p. 92) afirma que: 

 

Nesse sentido, a desconstrução da educação superior pública 
brasileira é apresentada como “democratização” do acesso à 
educação para os segmentos mais pauperizados da população. O 
Prouni, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES), o ensino a distância, o projeto Escola na Fábrica, as 
“universidades” tecnológicas, os cursos sequenciais, os cursos de 
curta duração e o Reuni constituem importantes referências da 
política de ampliação de acesso à educação utilizada pelo Governo 
Federal para legitimar suas ações por intermédio de uma eficiente 
operação ideológica que as reveste de um ilusório verniz 
democrático-popular. 
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Nesse contexto de exploração do bem público universitário e de grande 

expansão do setor privado de ensino, é de grande importância fazer menção ao 

Decreto nº 5.773 (revogando o Decreto 3.860/2001), de 9 de maio de 2006, que 

“dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 

no sistema federal de ensino”. 

A análise do Art. 9º reforça as questões discutidas anteriormente, pois afirma 

que a “educação é livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais da 

educação nacional e mediante autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público” (BRASIL, 2006). Entre outras coisas, o Decreto nº 5.773/2006, em seu 

artigo 12º, reorganiza as instituições de ensino superior e destaca que as mesmas 

“serão credenciadas como: faculdades; centros universitários; e universidades”, o 

que ressalta, mais uma vez, a importância dos diversos Decretos para a 

normatização da LDB e da legislação subsequente. 

As normativas legais implementadas no governo Lula da Silva permitiram o 

aprofundamento de várias ações já iniciadas nos governos anteriores e 

possibilitaram que a expansão do ensino superior brasileiro fosse consolidando, no 

geral mantendo as mesmas tendências, de aumento da iniciativa privada, cursos 

predominantemente fora das universidades, maior diversificação da oferta e a 

intensificação de matrículas em cursos na modalidade a distância. A Tabela abaixo 

permite verificar o crescimento ocorrido no período de 2003 a 2010. 

 

Tabela 03: Evolução da Participação Percentual de Matrículas de Graduação por 
Organização Acadêmica – Brasil – 2003 – 2010 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

 

 

 

Nota: Foram consideradas em faculdades: faculdades, faculdades integradas, institutos ou escolas 
superiores, faculdades de tecnologia. 
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Fonte: MEC/INEP. 

 

A concretização das diretrizes para a diversificação da educação mantida 

pelo Governo Lula para o ensino superior pode ser observada quando, na Tabela 3, 

destaca-se a diminuição percentual das matrículas de graduação nas universidades. 

Ainda que a maior concentração de matrículas permaneça nas universidades, 

percebe-se que esse percentual vem diminuindo gradativamente desde 2003, 

quando representava 58,9% das matrículas e em 2006 há uma redução desse 

percentual para 54,2%. Percebe-se que há uma redução constante dos anos de 

2003 até 2004, com um aumento de matrículas no ano de 2007 (55,8%) e 2008 

(56,3%), relacionado entre outras coisas, com a implementação de programas como 

o PROUNI e o REUNI, porém esse percentual não se manteve nos anos posteriores 

e chegou a 54,3% no final da última década (2010). 

Em contrapartida, ainda de acordo com a Tabela 3, os Centros Universitários 

possuíam em 2003, um percentual de matrículas de 12,8%, há um aumento 

constante até o ano de 2006, quando essa matrícula chega a 15,2% e depois há 

uma retração pequena, mas constante, chegando ao ano de 2010, com um 

percentual de 13,1%. As Faculdades apresentam, desde 2003, 27,4%, com 

pequenas oscilações nos anos de 2004 e 2008, um crescimento quase constante, 

chegando a representar 31,2% das matrículas no ano de 2010.  

Os IFs e Cefets mostram que nesse período (2003/2010), as suas matrículas 

tiveram uma expansão significativa, no ano de 2003, eram responsáveis por 0,9%, 

havendo pequenas oscilações entre os anos de 2004 a 2006 e, a partir daí, tiveram 

um crescimento constante, chegando ao ano de 2010 responsáveis por 1,4% das 

matrículas.  

Os dados mostram que o sistema de ensino superior presencial no Brasil 

continua crescendo, porém as universidades vão, aos poucos, perdendo a sua 

condição de modelo prioritário para esse nível de ensino, ao seu lado diversos 

formatos de instituições vêm ocupando seu lugar e outras continuam surgindo ou 

vão se reconfigurando, como é o caso dos Cefets, que se equiparam aos Centros 

Universitários, pela Portaria Normativa nº 40/2007. Essa situação também é 

visualizada pelo MEC, em resumo técnico do Censo da Educação Superior (2010, p. 

33): 
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Esses resultados revelam que, apesar de o número de matrículas 
estar concentrado nas universidades, as faculdades correspondem 
ao maior número de instituições da educação superior. Vale destacar 
que a proposta de diversificação do sistema superior de ensino 
consistiu em uma das metas do PNE 2001-2010. Considerando-se 
que 85,2% das IES são faculdades (2.025 instituições), pode-se dizer 
que as IES, no Brasil, são, em sua grande maioria, de pequeno 
porte. 

  

Dentre os pontos mais importantes da configuração do ensino superior no 

Brasil, podemos destacar, de forma breve, os seguintes: a expansão quantitativa, 

oriunda da criação de instituições de ensino superior privadas; a diversificação 

desse nível de ensino (criação de novas modalidades de educação superior); 

introdução de mecanismos de avaliação institucional; flexibilização do acesso e 

diminuição dos investimentos públicos destinados às universidades (impulsionando 

as PPPs e a sujeição ao mercado). 

Essas questões ressaltam a importância de refletir sobre os conceitos de 

público e privado no contexto brasileiro, tendo em vista que, segundo Carvalho 

(2006, p. 136), “a agenda governamental para o ensino superior, nos anos 90, foi 

coerente e semelhante à agenda sistêmica neoliberal, diluindo a fronteira entre os 

segmentos público e privado de ensino, bem como entre financiamento público e 

privado do sistema”. 

Desde as discussões no âmbito do GTI, a educação a distância é apontada 

como estratégia fundamental no processo de expansão da educação em nível 

superior, levando em consideração que a educação presencial, ainda que com um 

grande incremento dos recursos, não conseguiria alcançar em curto e médio prazo 

as metas elevadas para a expansão no setor. 

Nesse contexto, no ano de 2005, foi lançado, pelo Ministério da Educação, o 

sistema da Universidade Aberta do Brasil. Operacionalizado por um conjunto de atos 

normativos, merecendo destaque o Decreto 5.622/2005 (Regulamenta o Art. 80 da 

Lei nº 9.394/1996) e o Decreto 5.800/2006 (Dispõe sobre o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB), a institucionalização da educação a distância é 

apresentada como necessária para redução das distorções regionais no acesso à 

graduação, sendo um instrumento de democratização desse nível de ensino a 

regiões diversas no Brasil. 

É importante ressaltar, de acordo com o Art. 1º do Decreto 5.800/2006, que 

fica “instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado para o 
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desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 

País”. Dentre os principais objetivos apontados no decreto, destacam-se: a) 

oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; b) oferecer cursos superiores para capacitação 

de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; c) reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior 

entre as diferentes regiões do país; d) fomentar o desenvolvimento institucional para 

a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias 

inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e 

comunicação. 

No que se refere ao Decreto n.º 5.622/2005, que regulamenta a educação a 

distância no país, percebe-se a ampliação nos níveis de educação que essa 

modalidade pode atuar, desde a educação básica, educação de jovens e adultos 

(EJA), educação técnica, até a educação superior (graduação e pós-graduação). O 

referido decreto, em seu Art. 6º, regulamenta a participação de instituições nacionais 

e estrangeiras na oferta de cursos e programas de educação a distância, 

estabelecendo como critério para convênios e acordos de cooperação apenas a 

análise e a homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, 

com vistas a garantir a validação de diplomas e certificados no território nacional. 

Nesse sentido, é de fundamental importância refletir sobre as consequências 

advindas da implementação dessa modalidade nos moldes de atendimento às 

demandas do mercado. Os instrumentos normativos analisados se conformam com 

os interesses dos empresários da educação em âmbito nacional e internacional, na 

medida em que consolidam a defesa da inserção da educação no setor dos 

serviços, exercendo pressão nos mercados emergentes e tratando um bem público 

como mercadoria de natureza flexível. 

É nessa modalidade de educação que vai se dá uma grande expansão da 

educação superior, configurando que o país está atento às tendências internacionais 

e que procurou expandir o seu ensino superior no modelo de educação terciária 

proposto pelo Banco Mundial, sem a preocupação de manter o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. A Tabela abaixo permite observar a grande expansão das 

matrículas no período de 2003 a 2008. 
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Tabela 04: Evolução das matrículas em Cursos de Graduação a Distância, por setor público 
e privado, Brasil, 2003-2008 

Ano 

Brasil 

Total Público % Privado % 

2003 49.911 39.804 79,7 10.107 20,3 

2004 59.611 35.989 60,4 23.622 39,6 

2005 114.642 54.515 47,6 60.127 52,4 

2006 207.206 42.061 20,3 165.145 79,7 

2007 369.766 93.614 25,3 276.152 74,7 

2008 727.961 280.273 38,5 447.688 61,5 

2003-2008 

Δ% 
- 341,01 - 592,25 - 

Fonte: MEC/INEP. 

 

A Tabela 04 permite visualizar como vai se concretizar a expansão das 

matrículas em cursos de graduação pela modalidade a distância. No ano de 2003, o 

total de matrículas já alcançava quase cinquenta mil (49.911), apresentando de 

forma constante um grande crescimento, chegando a 727.961, em 2008. A 

participação do segmento público mostra oscilações durante o período, ainda que 

apresente um crescimento percentual de 341,01% (39.804, em 2003 a 280.273, em 

2008).  

É importante ressaltar que apesar do crescimento observado, as instituições 

públicas vão gradativamente reduzindo a sua participação percentual no total das 

matrículas, quando em 2003, eram responsáveis por 79,7% do valor total, e 

representam apenas 38,5% no ano de 2008. 

A rede privada, em maior evidência, apresenta índices exorbitantes na 

expansão, iniciando com apenas 10.107 das matrículas (20,3% do total) em 2003, e, 

aproximadamente dobrando a oferta a cada ano, alcança o valor de 447.688 em 

2008 (61,5 do total). O crescimento percentual de 592,25% na iniciativa privada 

mostra que a educação a distância se consolida como importante estratégia no 

período analisado, apontando a materialização da expansão também no sentido da 

privatização da modalidade. 

Referindo-se à política para a educação superior no governo Lula, Carvalho 

(2006, p. 131) ressalta que: 

 

Em suma, a política para educação superior no governo Lula tem se 
mostrado bastante contraditória, tanto no discurso como na práxis. O 
discurso presidencial, por um lado, afirma a educação superior como 
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um bem público imbuído de função social, mas, ao mesmo tempo, 
justifica, constantemente, seu gasto por trazer um retorno econômico 
futuro à sociedade, nos moldes da lógica do investimento em capital 
humano [...]. 

 

Isso embasa a afirmação de que a reestruturação política referente aos dois 

momentos analisados mostra mais semelhanças que diferenças, e que, por sua vez, 

no âmbito das políticas públicas, a educação superior adquire cada vez mais 

importância, tanto como bem público, quanto como mercadoria. 

Ainda, segundo Carvalho (2006), uma relevante ruptura feita pelo atual 

governo com relação à política adotada por FHC diz respeito à possibilidade de 

diálogo com a sociedade civil e a comunidade acadêmica, o que não aconteceu, por 

exemplo, com as propostas do MARE, elaboradas sem a participação das outras 

esferas da sociedade. Também esse é o entendimento de Silva Júnior (2007, p. 98), 

ainda que aponte semelhanças entre FHC e Lula no que diz respeito a aspectos 

econômicos (“capital financeiro nacional e internacional”), afirma que, “em 

contrapartida, ainda que com uma redesenhada sociedade civil, Lula procura diálogo 

para governar, mostrando, nesse caso, uma ruptura com FHC”. 

Contudo, acreditando que a identidade da instituição universitária brasileira 

(sobretudo a pública) está seriamente ameaçada, uma vez que, a partir das 

propostas do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), se aproxima cada vez mais 

da lógica de mercantilização de serviços acadêmicos (com orientação dos 

organismos internacionais), Otranto (2006, p. 56) ressalta que 

 

Todos os demais documentos sobre o assunto, assim como os 
dispositivos legais já implantados, somente tiveram por objetivo 
consolidar o que já havia sido determinado. Nesse sentido, o 
discurso de que, no governo Lula, existe mais disposição ao 
diálogo/negociação, para que as decisões possam caminhar por um 
viés mais democrático, pode ser uma falácia. Frequentemente, os 
pretensos diálogos e negociações só têm servido para dar um verniz 
democrático a decisões tomadas unilateralmente. 

 

Essa mesma unilateralidade na tomada de decisões pode ser observada, 

por exemplo, na escolha de um Decreto presidencial (de número 6.096 de 24 de 

abril de 2007), instrumento normativo que dispensa apreciação e aprovação no 

Congresso Nacional, para lançar o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI). 
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É importante ressaltar que o movimento de mudanças entre os últimos 

governos é marcado por continuidades e rupturas, que, muito mais que políticas de 

governo, se inserem em um contexto de mudança social atrelado à reconfiguração 

do papel do Estado frente ao capital globalizado. Embasando essa afirmação e 

referindo-se a esse momento, Lima (2006, p. 33) destaca que 

 

É fundamental, portanto, a compreensão de que a reformulação da 
educação superior em curso está inserida em um processo mais 
amplo de reordenamento do Estado capitalista. Um processo que 
atravessou o governo Cardoso e está sendo aprofundado no governo 
Lula da Silva pelo seguinte pressuposto básico: a educação está 
inserida no setor de serviços não exclusivos do Estado. 

 

Por trás das muitas expectativas criadas pelos diversos segmentos da 

sociedade, sobretudo os populares (considerada a história das lutas políticas do 

candidato ex-operário e sindicalista), estava o compromisso assumido pelo governo 

Lula em manter os acordos com os organismos internacionais, resultando em um 

quadro de muitas semelhanças entre a “Era” Cardoso e a primeira década do século 

XXI. 
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3 PROGRAMA DE APOIO A PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO 

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS (REUNI): REPERCUSSÕES NA 

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

E a universidade, por sua vez, dá mostras de que é 
necessário ultrapassar os limites do modelo tecnocrático. 
É no próprio bojo desse processo contraditório que é 
preciso identificar as pistas e tendências que apontam na 
direção da “des-inversão” através da qual se viabiliza a 
humanização da universidade e do desenvolvimento 
nacional.  

Demerval Saviani 

 

 

Em âmbito mundial, o ensino superior tem sofrido um vigoroso processo de 

transformações quantitativas e qualitativas nas últimas décadas. Podemos 

evidenciar esse processo de mudanças pela visível ampliação das matrículas, pela 

crescente diferenciação institucional e pelas inúmeras propostas de reformas e 

inovações nos modelos organizacionais e pedagógicos. Nesse contexto, as 

universidades federais brasileiras, por sua característica organizacional, ligadas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, têm sido submetidas a uma série de políticas 

imediatistas e pontuais que visam a sua expansão, flexibilidade e adaptação aos 

novos paradigmas organizacionais. Essas medidas impactam diretamente na 

expansão, no acesso, na permanência, no desenvolvimento da pesquisa científica, 

na diversificação institucional e no financiamento. 

 Este capítulo discute, em primeiro lugar, os princípios norteadores e os 

fundamentos conceituais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI), tendo como referência 

as ideias do processo de Bolonha e sua articulação com a “Universidade Nova”, 

apresentando seus principais pontos em comuns e diferenças. Em segundo lugar, 

discute o Contrato de Gestão como uma das principais estratégias utilizadas no 

âmbito do modelo gerencial para implantação dos novos programas educacionais no 

Brasil, e, por fim, analisa o documento legal que norteou a implantação do REUNI 

nas universidades federais públicas, o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 

 



105 
 

3.1 A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE BOLONHA E DA “UNIVERSIDADE NOVA” 

NA CONCEPÇÃO DO REUNI 

 

A educação de nível superior tem absorvido importantes alterações que se 

encaminham para a construção de um sistema de educação superior de natureza 

diversificada16 em todo o mundo. Na sua origem, essa dinâmica apresenta pontos em 

comum, fruto da influência dos organismos internacionais entre eles, o Banco 

Mundial (BM), a Unesco e a Organização Mundial do Comércio (OMC) que, a partir 

de Declarações com diretrizes orientadoras e de condicionalidades externas têm 

delineado o caminho a ser seguido para a expansão desses sistemas. 

Essas mudanças foram fortemente moldadas por novas políticas 

educacionais que inicialmente foram sistematizadas nos países baixos e no Reino 

Unido na década de 1980, influenciadas pela expansão da filosofia da Nova Gestão 

Pública, que ocasionou uma mudança no gerenciamento dos serviços públicos, 

trazendo conceitos e estratégias gerenciais da empresa privada para a gestão e 

organização das instituições em todos os níveis. Ressalta-se, ainda, a crescente 

popularidade de pensamentos neoliberais na arena política mundial durante a 

década de 1990, evidenciando um novo papel para o Estado (TEICHLER, 2006). 

Nesse contexto, a adoção de uma nova forma de organização para o ensino 

superior torna necessária a criação, em escala mundial, de regulações, convenções 

e instituições, de modo a garantir, através da coordenação de políticas, uma 

vigilância política internacional e, por outro lado, a necessidade de o próprio estado 

se revitalizar, à escala nacional. Para Afonso (1997), em resultado dos movimentos 

de globalização e de localização, o Estado deixou de ser a única instância de 

produção de decisões, muito embora continue ainda exercendo um papel 

importante. Em seu lugar, os organismos internacionais passaram a regular a 

educação, de acordo com os interesses mais econômicos do que sociais, definindo 

diretrizes globais para os diferentes países, sem, contudo, considerar as 

peculiaridades regionais e locais. 

                                                 
16

 Na atualidade, o Banco Mundial (1994; 2002) utiliza a expressão ensino terciário para definir a 
diversificação crescente dos sistemas de ensino superior modernos. É uma definição genérica para 
se referir a todas as instituições pós-secundárias acadêmicas que formam pessoal em nível médio e 
superior em programas que outorgam títulos, diplomas e certificados. 
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Os organismos internacionais têm contribuído com bastante ênfase na 

difusão de tendências que devem orientar a educação superior. Entre essas 

tendências, a internacionalização se destaca, pela possibilidade de comercialização 

que surge em diversos campos e países. A Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI: Visão e Ação (Paris, 1998) e, posteriormente, a Conferência 

Mundial sobre Ensino Superior, intitulada “As novas dinâmicas do ensino superior e 

pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social”, realizada pela (UNESCO), 

em 2009, em Paris, firmam, em suas orientações, o argumento de que uma 

educação superior desprovida de instituições de pesquisa adequadas, para formar a 

massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, não poderia assegurar a nenhum 

país um desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável, tampouco poderia 

reduzir a disparidade que separa os países pobres e em desenvolvimento dos 

países desenvolvidos. 

É reafirmado, também, nas diretrizes da Conferência, que, com as enormes 

dificuldades econômicas, sociais e políticas que afetam os países em 

desenvolvimento e em transição, estes não teriam como vencer esse fosso com os 

seus próprios recursos, sendo essencial, portanto, a ajuda e o apoio internacional 

significativo. Segundo Castro e Cabral Neto (2007), abria-se, assim, um espaço 

privilegiado para intensificar a discussão acerca da internacionalização no âmbito da 

educação superior, entendida como uma das formas para que os países em 

desenvolvimento possam enfrentar os desafios da globalização.  

 

3.1.1 O Processo de Bolonha: uma tentativa de unificar o sistema europeu de 

ensino superior 

 

No atual cenário de globalização, a internacionalização da educação 

também aparece com uma nova perspectiva, ou seja, o entendimento de que a 

educação é um serviço, e deve ser vista como uma mercadoria, devendo ser 

regulada pelo mercado, o que leva a educação a perder a sua dimensão de direito 

humano, portanto, universal e de responsabilidade do Estado. Essa visão é 

defendida pela Organização Mundial de Comércio (OMC) que, em 1995, no âmbito 

do Acordo Geral de Comércio de Serviços, apresentou uma proposta de inclusão da 

educação como serviço.  
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De acordo com Silva, Gonzalez e Brugier (2008), foram estabelecidos pela 

OMC quatro campos em que se poderiam proceder à internacionalização dos 

serviços educacionais: a) oferta transfronteiriça – quando o serviço cruza a fronteira, 

saindo de um país para ser consumido em outro; b) consumo no exterior – situação 

em que o consumidor cruza a fronteira, representando a forma mais comum de 

comércio na educação, incluindo a migração de estudantes, professores, 

pesquisadores, interessados em participar de cursos de curta ou longa duração, 

cursos a distância e franquias de cursos; c) presença comercial – caso em que o 

fornecedor cruza a fronteira estabelecendo-se e investindo em país estrangeiro; e d) 

movimento temporário de pessoas físicas – quando o fornecedor cruza a fronteira na 

forma de um deslocamento de pessoas físicas, configurando-se como o 

deslocamento de professores e outros profissionais da área de educação, na 

condição de palestrantes, professor visitante, pesquisador e consultor. 

A internacionalização da educação superior configura-se, dessa forma, com 

uma das tendências que tem despertado um extraordinário interesse dos diversos 

países na década de 1990, porque, nessa dinâmica, a educação, em seus vários 

níveis e modalidades, passa a ser considerada um serviço internacional possível de 

ser comercializado como um bem de mercado. 

A Comunidade Europeia, buscando a sua inserção nesse processo de 

internacionalização, e, vislumbrando o rentável comércio que poderia advir dos 

serviços educacionais, empreendeu uma iniciativa pioneira no sentido de criar um 

espaço educacional comum e revitalizar a educação superior. Dessa forma, os 

ministros de Educação da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, reunidos no ano 

de 1998, em Paris, tendo como pressuposto o atendimento aos requisitos de uma 

sociedade em mudança, assinaram a “Declaração de Sorbonne”, momento em que 

já se projetava a construção de um Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES). 

Havia a necessidade de reestruturar a educação superior em face da 

exigência de integração dessas instituições históricas ao novo projeto econômico e 

desafiador imposto, especialmente pelos Estados Unidos e Japão, com suas redes 

tecnológicas sofisticadas que dão base à economia mundial. Um ano mais tarde se 

celebra uma reunião em Bolonha (Itália) onde se aprova a Declaração de Bolonha 

que dá nome ao processo de reforma do sistema educativo na Europa. 

Em um contexto de intensificação dos processos globalizantes, com diversas 

repercussões na estrutura dos sistemas de ensino e consequente formação dos 
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quadros profissionais, se instaurou com proporções continentais o denominado 

processo de Bolonha. Esse movimento, desencadeado na Europa, tem grande 

importância na atual discussão sobre as várias reformas, que, partindo do contexto 

de crise e mudanças no âmbito global, incidem diretamente nas políticas 

educacionais. O acordo de Bolonha, assinado inicialmente por 29 países, pretendeu 

criar um Espaço Europeu de Educação Superior mediante a compatibilização de 

currículos, sistemas de créditos, acesso e certificação, favorecendo a mobilidade 

dos estudantes e promovendo a competitividade entre as instituições em toda a 

Europa. Como fruto da lógica de “modernização”, é a estratégia do mercado para 

incrementar seus benefícios e dessa forma submeter a educação superior às 

necessidades do capital, favorecendo a hegemonia do sistema capitalista nesse 

processo. 

A Declaração de Bolonha (19 de julho de 1999), sinteticamente, tinha 

inicialmente, seis objetivos e uma consecução prevista até 2010: (i) Adoção de um 

sistema de graus de acessível leitura e comparação, também pela implementação 

do Suplemento ao Diploma, para promover entre cidadãos europeus a 

empregabilidade e a competitividade internacional do sistema europeu de Ensino 

Superior; (ii) Adoção de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos 

principais, o graduado e o pós-graduado; (iii) Estabelecimento de um sistema de 

créditos – como por exemplo, no sistema ECTS (European Credit Transfer System, 

como se sabe já desenvolvido no quadro do Programa Erasmus/Sócrates) – como 

um correto meio para promover a mobilidade mais alargada dos estudantes; (iv) 

Promoção da mobilidade, ultrapassando obstáculos ao efetivo exercício da livre 

mobilidade, aos estudantes, aos professores aos investigadores e pessoal 

administrativo; (v) Promoção da cooperação europeia na avaliação da qualidade 

com vistas a desenvolver critérios e metodologias comparáveis; (vi) Promoção das 

necessárias dimensões europeias do Ensino Superior (CACHAPUZ, 2011). 

Na expectativa de ampliação dos objetivos da política comunitária, o 

Processo de Bolonha tinha como prioridade a construção de um Espaço Europeu do 

Ensino Superior que se apresentasse conexo, competitivo e com poder de atrair 

docentes e discentes europeus e dos demais países, de forma a promover a 

mobilidade destes, bem como a empregabilidade de diplomados. 

A crescente dinâmica de implementação do Processo de Bolonha suscitou a 

realização de diversas reuniões, entre elas: a reunião de Praga (2001), na qual se 
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ressaltou a importância de tornar mais atrativa a educação superior para os 

estudantes europeus e de outras partes do mundo; o maior envolvimento dos 

estudantes na gestão das instituições; e a promoção da educação/aprendizagem ao 

longo da vida. 

Em 2003, a reunião de Berlim ressaltou, dentre outras, a necessidade de 

uma articulação entre o Espaço Europeu de Ensino Superior e o Espaço Europeu de 

Investigação e dava conta de colocar em funcionamento o sistema europeu de 

créditos (ECTS). A reunião de Bergen (2005) teve como objetivo fazer um balanço 

do que se conseguiu durante cinco anos de instituído o Processo de Bolonha. Nessa 

reunião, foi reafirmado que o Espaço Europeu de Educação deveria estar aberto e 

ser atrativo para outras partes do mundo, estimulando o intercâmbio entre 

estudantes, profissionais e entre instituições.  

Em 2007, o Comunicado de Londres apontava a necessidade de construir 

um espaço europeu de educação superior baseado na autonomia institucional, 

liberdade acadêmica e outros princípios que viessem a facilitar a mobilidade 

estudantil, aumentar a empregabilidade e fortalecer a atratividade e competitividade 

da Europa.  

O comunicado de Louvaine, Bélgica (2009), sublinhou que se verificaram 

progressos no Processo de Bolonha e que o EEES tem sido bem desenvolvido 

desde a Declaração de Bolonha de 1999. Contudo, determinados objetivos devem 

ser plenamente concretizados e devidamente aplicados ao nível europeu, nacional e 

institucional. Consequentemente, o comunicado sublinhou que o Processo de 

Bolonha continuará depois de 2010, tendo sido estabelecidas as seguintes 

prioridades para a nova década: a) Proporcionar oportunidades iguais para uma 

educação de qualidade; b) Aumentar a participação da aprendizagem ao longo da 

vida; c) Promover a empregabilidade (impulsionar os estágios profissionais do 

programa de estudo para as demandas do mercado de trabalho); d) Desenvolver 

resultados de aprendizagem centrados no estudante e missões de ensino; e) 

Articular educação, a investigação e a inovação; f) Abrir as instituições de ensino 

aos fóruns internacionais; g) Aumentar as oportunidades para a mobilidade e sua 

qualidade (projetando, até o ano de 2020, levar 20% dos licenciados a terem um 

período de estudo ou estágio no estrangeiro); h) Melhorar a recolha de dados; i) 

Desenvolver ferramentas de transparência multidimensionais; j) Garantir o 
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financiamento (promover novas soluções de financiamento para complementar os 

gastos públicos). 

A Declaração de Budapeste-Viena, realizada no ano de 2010, assinalou o 

final da primeira década do Processo de Bolonha e lançou, oficialmente, o Espaço 

Europeu do Ensino Superior (EEES), como preconizado na Declaração de Bolonha 

de 1999. Nessa declaração, entre outros pontos, os ministros destacam a liberdade 

acadêmica e a autonomia e responsalibidade das instituições de ensino superior; o 

papel decisivo da comunidade acadêmica (gestores, pesquisados, professores, 

estudantes) na efetivação do EEES; o ensino superior como responsabilidade 

pública, motivando assim, o papel de supervisão e regulação do Estado; a 

necessidade de intensificar os esforços ao nível da dimensão social (prestando 

especial atenção ao atendimento das minorias sub-representadas). 

Igualmente, é importante dar ênfase à Estratégia de Lisboa17, que, 

semelhante ao Processo de Bolonha, propõe para a Europa a configuração de um 

espaço econômico mais dinâmico e competitivo baseado no conhecimento e capaz 

de garantir um crescimento econômico sustentável, com mais e melhores empregos 

e com maior coesão social.  Tanto o Processo de Bolonha quanto a Estratégia de 

Lisboa foram focos de profundas ponderações, por parte das autoridades e por parte 

dos usuários. 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que as reflexões e avaliações em torno 

desses processos implementados na Europa, com o intuito de expandir e dar maior 

qualidade à educação de nível superior, ressaltam como prioridade o caráter 

econômico dessas iniciativas. Por conseguinte, se de um lado, as análises oficiais 

ressaltam o sucesso das estratégias desenvolvidas, por outro lado, as avaliações 

feitas pela comunidade universitária trazem fortes críticas ao Processo de Bolonha. 

Tais críticas recaem, particularmente, em fatores como o curto tempo de duração 

dos cursos, reconhecimento de créditos, a possível exclusão de estudantes não 

europeus, perda da qualidade, da excelência e da reputação dos sistemas 

educacionais de alguns países. 

Apesar da recente implantação do Processo de Bolonha nos países da 

Europa, a reforma dos sistemas educativos, tanto no centro como na periferia, é um 

                                                 
17

 Durante a realização do Conselho Europeu de Lisboa (2000), os Chefes de Estado lançaram 
estratégias para tornar a União Europeia a economia mais competitiva do mundo e alcançar o pleno 
emprego até 2010. Essas estratégias estão assentes em três pilares: econômico, social e ambiental. 
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processo que vem se intensificando desde o final do último século como resposta às 

demandas do mercado. Analisando o Processo de Bolonha, e a forma como o 

mesmo foi instituido, Antunes (2009) admite que, estamos diante de uma forma 

inovadora de fazer políticas educativas, em que os governos definem os 

compromissos em fóruns supranacionais, ratificados pelas instituicões nacionais, 

que, em caráter voluntário, dão adesão legítima a ausência de processos 

institucionalizados. As decisões tomadas nas Conferências Ministeriais são 

transpostas para os sistemas educativos nacionais, corporificando o programa 

definido ao nível supranacional.  

Relacionando as significativas reformas pelas quais vem passando os 

países na Europa e sua influência na reestruturação da instituição universitária, 

Catani e Gilioli (2011, p. 209) alertam sobre os riscos desse processo, quando 

afirmam que: 

 

Durante os séculos de história das universidades europeias, elas se 
caracterizaram sobretudo pela diversidade organizacional. No 
entanto, recentemente elas vêm experimentando um processo de 
uniformização, tendência que culmina no chamado Processo de 
Bolonha. Antes representativas de uma cultura local, regional ou 
nacional, as universidades europeias vivem uma série de mudanças, 
representada por pelo menos dois eixos: retirada progressiva do 
papel do Estado na condução das políticas de educação superior – 
em favor de uma perspectiva voltada ao mercado e entendendo o 
ensino como serviço e objeto de consumo – e veloz 
internacionalização. 
 
 

É importante salientar que nem todas as universidades da Europa aderiram 

a esse sistema de forma tão homogênea assim, em cada país, ajustes foram feitos 

como tentativa de resguardar as culturas nacionais e as especificidades das 

universidades. Segundo Lima, Azevedo e Catani (2008), essa padronização do 

modelo europeu entra em contradição quando um dos princípios defendidos é a 

competitividade, objetivando a ampliação da participação dos países na oferta do 

mercado educacional internacional e nesse sentido, a diferenciação e a rivalidade 

interinstitucional são aspectos determinantes do modelo. 

O novo modelo europeu direciona os países membros a substituir a estrutura 

anterior por duas etapas novas: um primeiro ciclo (graduação) de três anos duração 

e um segundo ciclo (pós-graduação) de dois anos, ou, dependendo do país, quatro 

para o primeiro e um para o segundo. Analisando as mudanças propostas pelo 
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Processo de Bolonha, verificamos que vai se configurando uma nova arquitetura nos 

sistemas educativos europeus de ensino superior. No entendimento de García, 

Alonso e Crespo (2006), uma das primeiras e maiores mudanças refere-se à 

reformulação dos sistemas educativos, que, à margem de uma harmonização entre 

os diferentes países, se baseiam nos critérios de redução do tempo de formação, 

maior fragmentação dos conhecimentos e a adequação da formação às novas 

exigências do mundo do trabalho. 

Com esse objetivo, uma das principais características das graduações passa 

a ser sua suposta capacidade de “garantir a empregabilidade do titulado”. Para isso, 

cada disciplina tem de demonstrar a inserção de uma determinada porcentagem de 

alunos ao mercado de trabalho, assim como uma demanda social suficiente para 

sua permanência na instituição. Desse modo, aquelas profissões que não têm uma 

saída profissional imediata, tais como antropologia, filosofia e história, serão menos 

solicitadas pelos estudantes e em um período reduzido de tempo tenderão a 

desaparecer. 

A pós-graduação fornece os diplomas para a especialização do estudante 

que, em teoria, outorgariam a formação acadêmica e profissional necessária para 

adentrar de maneira privilegiada no mundo do trabalho. Esses estudos se dividem 

em dois ciclos (mestrados e doutorado) cujo acesso depende da consecução prévia 

de um grau ou outro título equivalente. 

No entanto, esse filtro representa uma clara adaptação às demandas 

produtivas de um mercado que só precisa de uma quantidade determinada de 

técnicos e pesquisadores qualificados frente a uma grande quantidade de 

estudantes que deveriam desenvolver, apenas, competências gerais e espírito de 

empresa (que seriam assim rapidamente absorvidos em trabalhos precários e 

desqualificados). Em conclusiva, destacando os perigos que esconde a 

implementação das diretrizes oriundas do acordo de Bolonha, Catani e Gilioli (2011, 

p. 222) ressaltam que: 

 

Ao invés de (re)aproximar a universidade de sua função humanística 
e de seu caráter de instituição que permite o contraditório, o 
pensamento plural e a proposição de possíveis novos caminhos para 
os desafios sociais de nossa época, o Processo de Bolonha parece 
tender a aproximar a educação superior, conforme se pode ler em 
vários analistas, da imitação das regras e regulações do livre 
mercado, entendido como paradigma de eficiência, desenvolvimento 
e combate ao suposto inchaço da presença do Estado na sociedade. 
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O processo de Bolonha adquire cada vez mais importância no cenário 

europeu. Na atualidade, são signatários desse pacto 45 estados que assumiram a 

realização de reformas em seus sistemas de ensino superior com o objetivo de 

torná-los mais eficientes e competitivos. Inicialmente, essas reformas versaram 

sobre questões relativas às bolsas, às condições de vida dos estudantes e docentes, 

às formas de acesso, e reorganização curricular, para dar uma certa homogeneidade 

aos cursos e permitir a mobilidade dos estudantes. Todos esses aspectos tinham 

uma complexidade específica, uma vez que os países signatários do pacto têm 

realidades econômicas e sociais muito distintas. 

Na avaliação de Faria e Maia (2012), alguns países conseguiram avançar 

em vários aspectos da reforma, mas existe ainda um longo caminho a percorrer para 

que eles atinjam o objetivo de criar um espaço europeu de ensino superior. Muitos 

professores universitários afirmam estarem “pouco informados” sobre tal processo, 

apenas um terço das universidades europeias designaram responsáveis pelo 

acompanhamento da concretização dos pressupostos da Declaração de Bolonha e, 

além disso, os investimentos estatais nesse setor diferem consideravelmente entre 

os países. 

 

3.1.2 A Universidade Nova do Brasil: uma nova alternativa de organização para 

a educação superior brasileira? 

 

As reformas na educação superior que ocorreram no Brasil nas últimas 

décadas, a exemplo da reforma universitária de 1968, sofreram influência de 

modelos estrangeiros e foram influenciadas por assessores e técnicos externos à 

realidade brasileira. Na reforma de 1968, a influência americana orientou a adoção 

do modelo departamental para as universidades brasileiras que permanecem ainda 

hoje na maioria das nossas instituições públicas.  

Na década de 1990, o Banco Mundial destaca-se como um dos principais 

protagonistas das reformas, direcionando diretrizes que orientaram a expansão 

desse nível de ensino com a utilização de diferentes estratégias, como a 

diversificação institucional, a flexibilidade de cursos e uso da modalidade a distância. 

Já no início do século XXI, ao se pensar em qualquer reforma educacional, não 
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podemos deixar de considerar outros movimentos reformistas que acontecem no 

âmbito internacional, como é caso do processo de Bolonha.  

O processo de Bolonha tem servido de modelo para outros países, tendo em 

vista que trabalha com a possibilidade de integrar e padronizar o funcionamento do 

sistema, defendendo o princípio da competitividade, com vistas à ampliação da 

participação dos países na oferta do lucrativo mercado internacional de educação. 

Nesse cenário, em consonância com outras tendências que já vinham sendo 

orientadas pelos organismos internacionais (BM 1994; UNESCO 2000) e 

acompanhando os movimentos de reforma que vem ocorrendo nos países centrais, 

o Brasil é protagonista de um significativo processo de reestruturação que influencia 

diretamente a instituição universitária no país. 

Dentre as possibilidades de reforma da educação superior, acompanhando o 

processo de discussão relacionado ao Projeto de Lei 7.200/200618, merece destaque 

a proposta apresentada pelo professor Naomar Almeida Filho, Reitor da 

Universidade Federal da Bahia, denominada “Universidade Nova”, que tem como 

proposta mudar o modelo da estrutura acadêmica da educação superior, que 

passaria a se compor por três ciclos: Bacharelado Interdisciplinar (1° Ciclo), 

propiciando formação universitária geral, como pré-requisito para progressão aos 

ciclos seguintes; Formação Profissional (2° Ciclo), em licenciaturas ou carreiras 

específicas; Pós-Graduação (3° Ciclo), formação acadêmico-científica, artística e 

profissional da pós-graduação.  

Essa estrutura curricular muito se assemelha à estrutura proposta pelo 

Processo de Bolonha. A proposta dos bacharelados tem como objetivo a 

flexibilização dos currículos, com a finalidade de oportunizar uma base de formação 

geral como requisitos para a graduação de carreiras profissionais e para a formação 

acadêmica de pós-graduação. 

Defendendo a proposta da universidade nova, Faria e Maia (2012, p. 11) 

apresentam o seguinte posicionamento: 

 

                                                 
18

 Em 2006, foi apresentado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, o Projeto de Lei n. 
7.200/2006. O documento constituiu-se na 4ª versão das Normas Gerais do Ensino Superior ou a 
denominada reforma universitária que, com as 368 emendas apresentadas pelos parlamentares, 
compõe uma série de ações, disseminadas por meio de normas legais e provocam um 
distanciamento progressivamente maior da situação prevalente em relação ao projeto de 
universidade pública construído pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (ANDES-SN, 
2006). 
 



115 
 

A proposta de Bacharelados Interdisciplinares (BI) reúne na mesma 
modalidade de curso de graduação características como: ampliação 
de conhecimentos e competências cognitivas dos estudos 
superiores; flexibilização do currículo com componentes optativos; 
dispositivos para integrar conteúdos disciplinares; e adiamento de 
escolhas profissionais precoces. É formado por quatro componentes: 
a Formação Geral (FG), obrigatória; a Formação Diferencial, com 
optativos para todos, áreas e níveis, que contribuem para escolhas 
maduras de carreiras profissionais. [...] O egresso do BI pode optar 
pelo mundo do trabalho com diploma de Bacharel em área de 
conhecimento, por exemplo, a depender do respectivo programa 
institucional, como Artes, Humanidades, Ciências ou Tecnologias.  
Aos que pretendem continuar estudando, se vocacionados para a 
docência, têm na licenciatura específica a possibilidade de 
selecionar-se e habilitar-se com mais um ou dois anos; ou, se 
vocacionados para carreira específica, selecionar-se para cursos 
profissionais que concluirão com mais dois a cinco anos. Aos alunos 
destacados pelo talento e desempenho poderão também se 
submeter a processos seletivos específicos em programas de pós-
graduação (mestrado profissionalizante, mestrado acadêmico e 
doutorado, para futuros professores e pesquisadores). 

 

Essa proposta implica em uma mudança da atual arquitetura acadêmica, 

cujo objetivo é torná-la mais flexível e adaptada ao mercado. As primeiras 

universidades a adotar esse modelo foram a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

além da Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 

Universidade Federal do ABC (UFABC). Outras universidades agregam-se a esse 

projeto. Participam também na liderança do processo, a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(Univasf), além do apoio do dirigente da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e de grande interesse da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  

Segundo a proposta da Universidade Nova, o modelo se assemelharia tanto 

ao Modelo Norte-Americano (de origem flexneriana19) quanto ao Modelo Unificado 

Europeu (processo de Bolonha) sem, no entanto, significar submissão a qualquer 

um desses regimes de educação universitária. Essa junção de modelos diferentes 

para reorganizar o ensino superior gerou uma série de críticas à proposta, em 

primeiro lugar, porque no modelo flexneriano ocorre a dicotomia entre a formação 

profissional e a acadêmica, pois, aluno que precisa ingressar mais rapidamente no 

mercado de trabalho frequenta os “Colleges” que são instituições não universitárias 

                                                 
19

 O adjetivo “flexneriano” é aplicado, geralmente, com caráter pejorativo, aos currículos (médicos) 
que apresentam uma divisão clara entre um período ou ciclo inicial de disciplinas básicas, seguido de 
outro dedicado aos estudos clínicos. 
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com formação mais aligeirada e com duração média de dois anos, em segundo 

lugar, porque propõe uma formação unificada na graduação com a possibilidade de 

entrada na pós-graduação em um tempo extremamente reduzido. 

Os fundamentos conceituais dessa proposta foram atribuídos às proposições 

de Anísio Teixeira, que já em 1935, quando Diretor da Instrução Pública e Secretário 

da Educação do Rio de Janeiro e posteriormente em 1960, como secretário geral da 

CAPES, defendeu a necessidade de ampliação do acesso dos estudantes ao ensino 

superior brasileiro.  

As ideias de Anísio Teixeira podem ser encontradas principalmente no 

projeto pensado para a Universidade de Brasília, que, segundo Faria e Maia (2012), 

foi um projeto extremamente arrojado e inovador para a época e que permanece 

ainda atual e sintonizado com as tendências da educação superior neste novo 

século. 

 Pedagogicamente, o projeto da Universidade Nova é inspirado nas ideias de 

John Dewey (1895-1952), precursor da corrente filosófica que ficou conhecida com o 

nome de pragmatismo, ressaltando a importância do “saber fazer”. Esse paradigma 

também é defendido na atualidade pelos documentos elaborados pelos organismos 

internacionais, principalmente no Relatório Delors, quando coloca os quatro pilares 

básicos pelos quais a educação deve se guiar no século XXI. As ideias de Dewey 

defendiam, por exemplo, o ensino centrado no aluno, a aplicação de audiovisuais no 

ensino, ou o uso de metodologias de promoção à autonomia de estudos. No Brasil, 

esse movimento inspirou a chamada Escola Nova, liderada por Anísio Teixeira, que 

defendia a atividade prática e a democracia como indispensáveis ao processo 

educativo.  

O documento intitulado “Manifesto da Universidade Nova: Reitores de 

Universidades Federais Brasileiras pela Reestruturação da Educação Superior no 

Brasil” foi assinado em Salvador/BA pelos dirigentes de nossas instituições em 02 de 

dezembro de 2006. Reconhecendo a importância de reformar a educação superior e 

as dificuldades que atravessa a instituição universitária no Brasil, em grande medida 

tomando como referência os modelos educacionais dos países centrais, o 

documento (2006, p. 3-4) aponta, entre outras, algumas diretrizes para a reforma: a) 

revisão dos currículos e projetos acadêmicos para flexibilizar e racionalizar a 

formação de profissional (perspectiva multi e interdisciplinares); b) formulação e 

fomento a programas de intercâmbio de âmbito regional, nacional e internacional, 
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promovendo a mobilidade de estudantes, professores, pesquisadores e servidores 

técnico-administrativos; c) adequação às demandas da Sociedade do Conhecimento 

e de um mercado de trabalho marcado pela desregulamentação, flexibilização e 

imprevisibilidade, adotando na Universidade brasileira uma concepção acadêmica 

pautada em modelos de estudos de graduação de maior abrangência; d) promoção 

de iniciativas que possibilitem novas arquiteturas acadêmicas para as instituições 

brasileiras, convergindo para um modelo unificado capaz de integrar os diversos 

regimes curriculares e sistemas de títulos (compatibilidade com os espaços 

internacionais). 

Parte-se de uma crítica ao atual modelo dominante nas universidades 

brasileiras, denunciando, entre outras coisas, a profissionalização precoce, a 

seleção limitada e excludente para ingresso na graduação, a grande distância entre 

graduação e pós-graduação. Almeida Filho (2007, p. 4), defendendo as diretrizes 

para a implementação do seu projeto, afirma: 

 

A proposta hoje denominada de Universidade Nova aponta para 
uma transformação radical da atual arquitetura acadêmica da 
universidade brasileira, visando superar desafios e corrigir alguns 
dos defeitos aqui analisados. [...] A introdução do regime de ciclos 
implicará ajuste da estrutura curricular tanto dos cursos de formação 
profissional quanto da pós-graduação. Além disso, novas 
modalidades de processo seletivo serão necessárias, tanto para o 
primeiro ciclo quanto para as opções de prosseguimento da 
formação universitária posterior. Pretende-se, dessa maneira, 
construir no Brasil um modelo de educação superior compatível, no 
que for vantajoso para o contexto nacional, com o Modelo Norte-
Americano (de origem flexneriana) e com o Modelo Unificado 
Europeu (Processo de Bolonha). (2007, p.4, grifos do autor). 

 

A implantação dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) seria a principal 

alteração prevista para evitar a precocidade nas escolhas das carreiras profissionais. 

Naomar Filho (2007) critica o modelo de educação superior no Brasil, evidenciando 

o seu anacronismo e a sua distância dos modelos europeus e anglo-saxões, entre 

os argumentos apresentados para explicitar seu ponto de vista, estão, entre outros: 

a seleção limitada, pontual e “traumática” para ingresso na graduação; viés 

monodisciplinar na graduação, com currículos estreitos e bitolados; enorme fosso 

entre pós-graduação e graduação; submissão ao mercado, perda de autonomia; 
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incompatibilidade com outras arquiteturas acadêmicas vigentes em outras realidades 

universitárias, especialmente em países desenvolvidos.  

Para Guimarães (2008), na proposta da Universidade Nova não há o 

questionamento sobre o que é a “universidade”, pergunta fundamental para quem se 

proponha alterar sua natureza, deixando claro que a universidade forma para o 

mercado das profissões (com a reestruturação fundada em princípios quantitativos). 

Apesar das críticas recebidas desde a sua elaboração e da conhecida máxima “nem 

Harvard nem Bolonha”, as diretrizes que permeiam esses processos de reforma são 

veiculadas e implantadas continuamente por meio de diversos instrumentos 

normativos. No entender de Rossato (2011, p. 204): 

 

[...] o processo de Bolonha que se propunha ser um espaço europeu, 
supranacional e constituir-se em uma referência mundial, aos poucos 
efetivamente vai atingindo este objetivo ao menos em relação a 
experiências e reformas de educação implantadas em algumas 
universidades brasileiras. Na prática, embora a legislação se 
mantenha, medidas pontuais viabilizaram essas mudanças e sem 
dúvidas, o contexto externo foi decisivo, para legitimá-las. 

 

Criticando o modelo proposto, Lima, Azevedo e Catani (2008) entendem que 

o Brasil, com a Universidade Nova, corre o risco de transformar suas Universidades 

Públicas em “Liberal Arts Colleges”, abrindo mão de alcançar o padrão de qualidade 

das universidades de primeira linha dos EUA. Para os autores, o simples fato de 

mudar a estrutura curricular da universidade não a torna uma universidade nova. 

Concordamos com esse posicionamento e reforçamos que em países em 

desenvolvimento como o Brasil, há necessidade de se priorizar um ensino superior 

de qualidade centrado nas universidades que aliam o ensino, a pesquisa e a 

extensão, que promova a inclusão social e considere a educação como bem público. 

Nesse sentido, o projeto proposto pela Universidade Nova, com cursos mais 

aligeirados, instrumentais e voltados para a integração do indivíduo ao mercado de 

trabalho de forma mais precoce não corresponde a esse modelo pensado nos 

países de tradição republicana.  
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3.1.3 Processo de Bolonha e “Universidade Nova”: divergências e pontos 

comuns  

 

As análises de estudiosos na área como Lima, Azevedo e Catani (2008); 

Faria e Maia (2012); Araújo (2011), apontam semelhanças e diferenças entre os dois 

projetos para a educação superior. É consenso entre os autores que os dois projetos 

visam atender aos critérios de racionalidade de um sistema que integre os diferentes 

níveis, desde o início da graduação até o doutoramento. Um outro item consensual 

refere-se à arquitetura curricular, que propõe uma certificação terminal no nível 

básico. Para Faria e Maia (2012), os dois projetos apresentam similaridades que 

estariam mais centradas nos princípios e na concepção, enquanto as diferenças 

estariam mais no âmbito da operacionalização. Registram ainda uma das diferenças 

que pode ser visualizada nos dois projetos, afirmando que 

 

a proposta brasileira é mais geral, com curso somente em duas 
grandes áreas, Ciências e Humanidades. No segundo nível, 
intermediário e profissionalizante, ambos possibilitam a diplomação, 
com diferenças a depender da área profissional. No caso europeu há 
áreas cuja conclusão acontece em nível de pós-graduação stricto 
sensu ou lato sensu. Ambos objetivam maior flexibilidade curricular, 
com proposta de sistema de crédito que viabiliza uma formação 
diversificada e reconhecida entre diferentes instituições dos sistemas 
universitários. 

 
 

 Faria e Maia (2012, p. 13-6) apresentam uma série de parâmetros comuns 

para esses dois projetos: a) Fundamentação conceitual e política: Os 

fundamentos inspiradores de todas as propostas em discussão transitam pelo 

legado de John Dewey e, no caso brasileiro, de Anísio Teixeira.  

A interdisciplinaridade como forma capaz de estabelecer nexos significativos  

entre diferentes campos de saberes e promover maior entendimento da  

complexidade atual das especialidades; a criação de sistemas de formação 

universitária para a livre circulação entre seus territórios da força de trabalho 

especializada e bens de conhecimento; b) Arquitetura curricular: Baseada num 

estágio inicial, o Bacharelado Interdisciplinar, reconhecidamente de nível superior, 

que sirva como base para os níveis seguintes e estruturado num sistema de créditos 

capaz de possibilitar ao aluno uma ampla formação multi e interdisciplinar é comum 

a ambos os projetos, ainda que as terminologias possam variar; c) Acesso: 
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definição de um novo paradigma capaz de democratizar mais o acesso; d) 

Flexibilidade: em ambos projetos identificam-se a busca da flexibilização, tanto para 

atender a objetivos de maior eficiência acadêmica, como usos econômicos de 

recursos, humanos e financeiros, bem como de tempo, facilitação do trânsito intra e 

inter institucional de saberes e pessoas; e) Mobilidade docente e discente: o 

aumento da possibilidade de mobilidade entre instituições, no caso europeu, dos 

diferentes países e no caso brasileiro entre as diferentes unidades da federação; f) 

Certificação: Bacharelados Interdisciplinares para cada uma das duas áreas gerais 

de  conhecimento, graduação para formação profissional e pós-graduação para  

formação científica. 

No campo da gestão universitária, os dois projetos defendem um modelo de 

instituição de educação superior com gestão gerencialista, com forte componente 

empresarial no qual a autonomia universitária e a liberdade acadêmica tendem a ser 

entendidas como técnica de gestão, induzida pelas perspectivas da Nova Gestão 

Política e suas correspondentes exigências de cumprimento de metas, prestação de 

contas à sociedade, de medição e comparação, de benchmarking, de ratings e de 

rankings, obtidos através de novos instrumentos contratuais, de auditoria, 

acreditação, fiscalização. 

Referindo-se a essa concepção de gestão empresarial no campo 

educacional Lima, Catani e Azevedo (2008, p. 55-56) afirmam que esse paradigma 

 

[...] se centra no cálculo e na medição de resultados, desvaloriza os 
processos e os resultados mais difíceis de mensurar e comparar, 
favorece a padronização, de tal forma que as escolas, os ensinos e 
as aprendizagens são abordados como elementos validados, fiáveis, 
fidedignos, procurando esbater as imperfeições e subjetividades. 
Daqui resulta uma concepção de avaliação de tipo tecnocrático e 
gerencial, predominantemente externa e quantitativa, 
estandardizada, centrada na comparação entre produtos e, em geral, 
recusando processos de autoavaliação conduzidos livremente por 
critérios próprios, fruto da autonomia acadêmica e da capacidade de 
autogoverno.  
 
 

A implantação desses processos indica, como toda mudança, que existe um 

longo caminho a ser trilhado, que não está isento de conflitos e resistências.  Os 

processos se encontram em fases diferenciadas, na Europa já se avançou muito na 

proposta, pela necessidade da constituição de um espaço europeu do 

conhecimento, tendo em vista aumentar a competitividade do continente, isso fez 
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com que houvesse um maior envolvimento dos países apesar da sua adesão 

voluntária. No Brasil, a experiência ainda é muito recente e apenas um número 

minoritário de instituições tem se aventurado a implementar as reformas 

preconizadas pela Universidade Nova. No entanto, a necessidade de implantação de 

programas que possibilitassem a reestruturação da educação superior no governo 

Lula foi uma importante medida no sentido de possibilitar a operacionalização de 

ideias provenientes dessa matriz, como é o caso dos Bacharelados 

interdisciplinares. 

A implementação tanto do processo de Bolonha como o projeto da 

Universidade nova exigiu uma nova regulação e a busca de mecanismos de gestão 

que possibilitassem acompanhar os resultados previstos por meio do cumprimento 

de metas e desempenho. A tradicional regulação estatal das universidades é 

afastada a partir do momento em que o Estado passa a ser definido como um 

“parceiro” que contratualiza com as instituições, sem controlar diretamente, mas as 

supervisando, através de um contrato de gestão capaz de oferecer um primeiro nível 

de regulação e controle, a partir da avaliação e da “prestação de contas”, 

necessariamente referenciados a indicadores padronizados de desempenho 

institucional. 

 

3.2 O CONTRATO DE GESTÃO: UMA ESTRATÉGIA PARA GERENCIAR AS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO 

 

Adquire cada vez maior proporção o argumento que desloca para a 

administração e gestão do bem público os motivos das crises que afetam as 

economias capitalistas, sobretudo as emergentes, desde as últimas décadas do 

século vinte. A carência de recursos, oriunda da retirada estratégica do Estado em 

diversos setores, abre espaço para a discussão sobre a necessidade de utilizar 

melhor os recursos disponíveis (romper com a gestão burocrática) tendo como 

referência a eficiência e a eficácia na administração pública (reforma gerencial). 

Complementando a discussão no tocante aos impactos desse processo na 

reforma do Estado brasileiro, Lustosa (2010, p. 153), destaca que 

 
Essas ideias e crenças a respeito do Estado, do governo e da 
administração pública se orientam pela primazia dos valores da livre-
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iniciativa e do mercado na produção, circulação e distribuição da 
riqueza, com todas as consequências práticas, teóricas e ideológicas 
dessa opção. Mais uma vez, o pressuposto da racionalidade 
econômica define as expectativas de comportamento de todos os 
agentes públicos e privados, individuais e coletivos. Dessa 
perspectiva, o espaço de intervenção do Estado se reduz, 
concentrando-se em funções regulatórias. As políticas sociais de 
caráter compensatório são focalizadas e têm sua execução delegada 
a terceiros [...]. 

 

É importante ressaltar que, impulsionado por essas diversas orientações 

para a reforma, o governo brasileiro tem aderido aos contratos de gestão como 

forma de expandir a educação superior, dando continuidade à proposta apresentada 

em 1995, pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). 

Os contratos de gestão, que devem sua origem ao Direito francês, são uma 

forma de controle administrativo sobre as empresas estatais, redesenhando, dessa 

forma, as relações de público e privado na prestação de serviços à população. No 

direito brasileiro, ainda que a mesma tendência seja acompanhada, podem-se incluir 

novos tipos de categoria, como, por exemplo, as já citadas “organizações sociais” 

(DI PIETRO, 2008). 

Essa forma de contrato, dentro da discussão sobre as novas concepções no 

âmbito da gestão pública, objetiva alcançar melhores resultados administrativos, 

relacionados à criação de novos instrumentos no âmbito do Direito Público (sempre 

ressaltando o discurso de maior autonomia para as instituições). De acordo com as 

orientações do CLAD (1998, p. 35), esse tipo de contrato tem como base metas 

quantitativas e qualitativas definidas a priori e posteriormente avaliadas. O contrato 

de gestão também deve definir o que fazer após a avaliação, em termos de 

penalidades, premiações ou formas de corrigir os erros. Em suma, o contrato de 

gestão constitui um instrumento que permite tanto uma aferição mais rigorosa da 

eficiência, da eficácia e da efetividade, bem como aumentar a transparência da 

administração pública, considerando que a sociedade pode saber de antemão quais 

são de fato os objetivos de cada órgão público, seus resultados e o que poderá ser 

feito para, se necessário, mudar um mau desempenho. 

Esse tipo de instrumento normativo é uma ferramenta que auxilia o 

planejamento e pode ser utilizado na administração pública como meio para 

formalizar o compromisso das partes contratantes com a obtenção de resultados. 

Nesse documento devem ser explicitadas as diretrizes e objetivos contidos no plano 
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de governo, as metas a serem atingidas e as ações e recursos necessários a sua 

execução (SIQUEIRA, 2003). 

Ainda que a dificuldade de mediação de alguns objetivos possa conduzir 

para uma avaliação dos contratos que privilegie apenas os aspectos quantitativos, 

de acordo com Araújo e Pinheiro (2010, p. 664), o “contrato de gestão é um dos 

mecanismos mais utilizados no novo paradigma da gestão pública que considera a 

contratualização uma das formas mais eficientes de instituir uma gestão por 

resultados”.  

É possível associar o Contrato de Gestão a pelo menos três dos 

mecanismos propostos para a implementação da Nova Gestão Pública: a) a 

responsabilização pelo controle social; b) a responsabilização pela introdução da 

lógica dos resultados e c) a responsabilização pela competição administrada. Esses 

mecanismos se articulam entre si e podem ser observados em diferentes situações: 

 
No Conselho das Auditorias Externas independentes e nas 
audiências públicas no Parlamento, na definição dos critérios que 
devem guiar o controle dos resultados das políticas e na fiscalização 
da competição administrada realizada pelos organismos públicos não 
estatais (CLAD, 2006, p. 45).  

 

A defesa para a utilização desse paradigma nos serviços públicos, segundo 

o CLAD (2006), é que a responsabilização social ampliaria o espaço público, a 

consciência republicana, e evitaria que as políticas de Estado tivessem apenas um 

caráter economicista, lembrando ao poder público que seu foco deve ser os direitos 

dos cidadãos e, por fim, ajudar na modernização da administração pública gerencial. 

A execução de procedimentos e normas, a responsabilização pela 

introdução da lógica dos resultados, orienta-se pelo constante monitoramento e 

controle desses resultados, sendo necessário torná-los quantificáveis para assim 

auferir os ganhos de eficiência e efetividade das políticas.  É utilizada como parte da 

estratégia para promover a modernização do Estado e pressupõe a comparação 

entre “metas” e “resultados”, o que implica em uma organização hierárquica que cria 

uma cadeia de responsabilização desde o Governo Central até os diretores, 

gerentes e funcionários públicos nos diferentes níveis subnacionais e locais 

conduzidos pela busca da adequação entre as metas e os resultados. Os gerentes 

ou gestores atuam dentro de um sistema descentralizado, flexível, com liberdade 

para tomar decisões e administrar recursos, em contrapartida, com maior 
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responsabilidade pessoal em relação aos resultados, podendo inclusive ter sua 

remuneração (por meio de gratificações e premiações) e a remuneração dos demais 

funcionários, atrelada aos resultados.    

A responsabilização pela competição administrada, parte do princípio de que 

a falta de concorrência no interior do serviço público é um fator impeditivo da 

eficácia, eficiência e qualidade deste, assim, aponta como solução formas de 

diversificar os provedores dos serviços e ações públicas, para que em meio à 

pluralidade de atores, instaurem-se diferentes formas de competição.  Os agentes 

poderão ser estatais, públicos não estatais, privados ou mesmo a gestão pode ser 

realizada pela própria comunidade.  

O Estado-nação funcionaria como articulador/regulador das políticas. Ou 

seja, o núcleo central estabelece parâmetros de desempenho às unidades 

descentralizadas ou aos prestadores de serviços públicos não estatais, que por sua 

vez serão regulados por agências subordinadas ao Estado. Os provedores ou entes 

descentralizados serão ligados à administração central ou as suas respectivas 

agências por meio de contratos firmados entre ambos. Os contratos, por sua vez, 

são os instrumentos que traduzem as metas e índices a serem atingidos e os 

resultados observáveis são passíveis de penalizações, premiações e/ou se tornam 

meios para realizar os ajustes necessários.  

A introdução do contrato de gestão no Brasil ocorreu através do Decreto nº 

137, de 27 de maio de 1991, no governo Collor de Melo, quando foi estabelecida a 

possibilidade de firmar contratos entre o poder público e as empresas estatais, 

sendo, logo em seguida, assinado pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). No 

entender de Bittencourt (2005), apesar da discussão sobre o contrato de gestão 

estar presente no contexto brasileiro desde o início dos anos 1990, foi apenas com a 

Emenda Constitucional nº 19/98, que essa forma de contrato passou para a alçada 

constitucional com previsão no art. 37, § 8º (destaque para a autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira). Nesse contexto, observou-se a separação em três 

situações diferentes frente ao instituto contrato de gestão: a) contrato entre o Poder 

Público e entidades da Administração Indireta; b) “contrato” entre órgãos; c) contrato 

entre o Poder Público e “organizações sociais” (sendo, este último, o mais 

importante para o presente trabalho). 

Segundo Di Pietro (2008, p. 8), discutindo a relação das organizações 

sociais (setor público não estatal) e os contratos de gestão: 
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[...] esse controle se flexibiliza, deixando de ser essencialmente 
formal, como ocorre hoje em relação às entidades da Administração 
Indireta, e passa a ser um controle de resultados. Para esse, a 
relação que se estabelece entre o ente político titular do serviço e a 
entidade pública não estatal (Organização Social) passa a ser em 
grande parte contratual, porque se dá por meio dos contratos de 
gestão. [...] É curioso observar que o Governo Federal vem 
anunciando a instituição de organizações sociais desde que lançado 
o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo 
MARE – Ministério da Administração Federal e da Reforma do 
Estado e aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em reunião 
de 21.9.95. No entanto, até agora não as instituiu, ao contrário de 
alguns Estados que, baseando-se na ideia do Governo Federal, 
amplamente divulgada, já disciplinaram a matéria por meio de lei e já 
instituíram algumas organizações sociais, que constituem realidade 
no direito brasileiro. 

 

A possibilidade de estabelecer um contrato de gestão do Poder Público com 

entidades privadas sem fins lucrativos que exercem atividades de interesse público 

está intimamente relacionada com a Lei nº 9.637/98, sobretudo nos seus artigos 1º e 

5º, quando (no Art. 5º) “entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado 

entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas 

à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades 

relativas às áreas relacionadas no art. 1º (são atividades dirigidas “ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do 

meio ambiente, à cultura e à saúde [...]” (Art. 1º). 

Apontando o que considera como vantagens na utilização dos contratos de 

gestão na administração pública, Siqueira (2003), resumidamente destaca: a) 

valorização do ponto de vista dos usuários, protegendo-os contra as decisões 

arbitrárias ou repentinas do Estado, priorizando necessidades gerais ou de política 

geral ligadas à situação orçamentária do próprio Estado; b) promoção da 

austeridade na gestão dos recursos e do aumento na produtividade; c) efetivação de 

controle por meio do acionista majoritário sobre o desempenho gerencial; d) 

obrigação de adotar indicadores de desempenho, quantificáveis e mensuráveis, que 

se constituem nas metas associadas aos objetivos, ou seja, devem constar 

indicadores claros e consistentes que permitam a avaliação de resultados obtidos 

pela administração (com mecanismos de acompanhamento e relacionados à 

produtividade global); e) programação de investimentos, maior transparência e 

segurança, favorecendo a continuidade administrativa. 
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No entanto, é importante ressaltar que essas medidas relacionadas ao 

âmbito da gestão vão além de simplesmente buscar melhores resultados na hora de 

empregar os recursos públicos, refletem, na verdade, um processo amplo de 

reestruturação que, ideologicamente, tem sérias implicações e causa profundas 

mudanças com repercussões em diversos setores da sociedade. 

Para Lustosa (2010, p. 181), essas mudanças nos aspectos relacionados à 

gestão não garantem necessariamente mais autonomia e flexibilidade ao processo, 

uma vez que “o contrato de gestão faz recair toda a responsabilidade pelo seu 

cumprimento sobre os dirigentes da instituição qualificada, desonerando o ministério 

supervisor e os outros ministérios intervenientes, exceto no que respeita à 

fiscalização”. 

Na área educacional, com consequências diretas na sua estruturação e na 

forma de gestão, essa “nova” lógica de expansão atribui grande importância aos 

conceitos de eficiência e eficácia, destacando o controle de resultados como 

fundamental. Ressaltando importantes questões sobre a temática, Araújo e Pinheiro 

(2010, p. 660-665), especialmente no que se refere à relação entre as instituições de 

ensino e o Estado, apontam que: 

 

Inverte-se a lógica que presidia as relações entre as universidades 
federais e o MEC. Agora, privilegia-se o foco nos resultados 
previamente pactuados, rompendo com o paradigma burocrático até 
então dominante de foco nos processos. [...] Ao trazer para a agenda 
dos sistemas educacionais os temas da eficiência, da eficácia, da 
efetividade, do controle de resultados, da produtividade, dos custos, 
das metas, dos indicadores e do contrato de gestão, entre outros 
temas, vincula-se de forma estreita às orientações gerencialistas que 
têm marcado profundamente a discussão sobre a reforma do Estado 
brasileiro, produzindo alterações importantes no modo de 
funcionamento das instituições. 

 

Inovações como o contrato de gestão evidenciam as consequências, no 

âmbito das universidades federais, de um modelo de organização influenciado pelo 

paradigma gerencialista de administração, ocasionando assim, por meio dos 

contratos entre o Estado e as universidades, uma lógica de mercantilização de bens 

e serviços acadêmicos. Aferrando-se à luta por uma universidade como um espaço, 

entre outras coisas, de investigação cultural, de criação, de invenção e proposição, 

Menezes (2000, p. 28-29) ressalta que 
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Há uma forma de “modernização”, com ou sem aspas, que começa a 
comprometer ou a alterar significativamente a alma da universidade, 
para além dos problemas crônicos que ela sempre teve. É o mesmo 
mal – ou o mesmo bem, dirão alguns – que atinge quase todas as 
instituições públicas ou de interesse público, que é a sujeição ao 
mercado de seus serviços e de suas potencialidades, ao lado da 
busca no mercado do suprimento de suas necessidades, como forma 
de racionalização de suas práticas. 

 

Nesse contexto, por meio de instrumentos regulatórios, a autonomia das 

instituições educacionais, sobretudo as IES públicas, é reduzida à mera captação de 

recursos no mercado para manutenção de suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Esse modelo de gestão gerencial difundido nas empresas capitalistas 

adentra o universo acadêmico, que passa a ser medido pela quantidade de produtos 

e recursos disponíveis no mercado de editais (CHAVES; RIBEIRO, 2011). 

Esse modelo de gerir os serviços públicos foi adotado no Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 

(REUNI). Concordamos com Araújo (2011) quando afirma que a pactuação de 

metas, de indicadores de desempenho, a eficiência dos serviços, o estabelecimento 

de prazos e instrumentos de acompanhamento e avaliação compõem a 

conformação político-institucional na qual as universidades estão inseridas.  

 

3.3 O PROGRAMA DE APOIO A PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO 

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS (REUNI): ANÁLISE DO 

DECRETO 6.096/2007 

 

As discussões sobre a reestruturação das Universidades Federais iniciaram 

na primeira gestão do Governo Lula da Silva, em 2003, com a composição do Grupo 

de Trabalho Interministerial (GTI)20 instituído pelo Ministro Tarso Genro. Esse grupo 

tinha como finalidade diagnosticar a condição desse nível de educação no país, e, 

em seguida, apresentar um plano de ação, com vistas ao enfrentamento dos 

problemas localizados, mais precisamente, visando à reestruturação, 

desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior – 

IFES (Decreto s/n, de 20.10.2003). 

                                                 
20

 O GTI era composto por seis ministérios: Educação; Casa Civil, Planejamento, Fazenda, Ciência e 
Tecnologia e Secretaria Geral da Presidência. 
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Dessa forma, o GTI oferecia, entre outras saídas, a instituição de um 

programa emergencial de apoio à educação superior, com foco nas universidades 

federais, e a efetivação de uma reforma universitária. É notório que a reforma 

proposta se caracterize como mais uma das reformas integrantes e completares à 

reforma do Estado brasileiro.  

A reforma universitária, de acordo com o documento citado, deveria atingir 

quatro objetivos: ampliação do quadro docente e de vagas para estudantes, a 

implementação da modalidade da educação à distância, autonomia universitária e 

mudança na política de financiamento (limitação de gastos com folha de pagamento 

e a entrada de recursos privados na IES).  

O alcance de tais objetivos consistiria, para o GTI, em uma “profunda 

reforma” na educação superior brasileira. Coerente tanto com as políticas definidas 

pelos organismos internacionais de financiamento quanto com a política econômica 

nacional – orientadas por aquelas – para a educação superior, a reforma proposta 

pelo governo insere-se no conteúdo das políticas de cunho neoliberal correntes no 

contexto latino-americano.  

A reforma (em seus diversos níveis) foi concebida para promover um 

incremento significativo do desempenho estatal mediante a introdução de formas 

inovadoras de gestão e de iniciativas destinadas a quebrar as “amarras do modelo 

burocrático”, a descentralizar os controles gerenciais, a flexibilizar normas, estruturas 

e procedimentos. Contribuiria, também, para a redução do tamanho do Estado 

mediante políticas privatizantes, terceirização e parceria público-privado, tendo como 

objetivo alcançar um Estado mais ágil, menor e mais barato (NOGUEIRA, 2005). 

Nesse contexto de expansão da educação superior, e, por conseguinte, 

expansão das universidades públicas sedimenta-se como importante medida 

governista para a reestruturação desse nível de ensino, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 

(REUNI), que se apresenta como uma das ações que consubstancia o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo Presidente da República, em 24 

de abril de 2007, como um Plano executivo para dar organicidade e coesão aos 

vários programas desenvolvidos no campo educacional no âmbito da União. 

Dentre os princípios que pautam esse Plano estão: a visão sistêmica da 

educação, a partir da qual se busca considerar a interdependência e importância 

entre todos os níveis e modalidades de ensino; a territorialidade, a partir do qual se 
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busca a unidade do sistema nacional sem desconsiderar a multiplicidade que 

caracteriza o conjunto dos sistemas, como caminho para a qualidade; a 

responsabilização e mobilização social. Por meio desses princípios defende-se a 

mobilização da classe política e da sociedade como condição indispensável para 

qualificar os processos educativos. 

Ao perseguir as metas estabelecidas utilizando-se dos instrumentos 

estrategicamente elaborados pelos planejadores centrais, entre eles, o contrato de 

gestão, pode-se dizer que estavam sendo induzidas as primeiras medidas no 

sentido de mudar a cultura organizacional vigente até então nas universidades 

públicas federais.  Essa nova forma de gerenciamento trazia na ótica dos seus 

elaboradores os primeiras iniciativas no sentido de modernização da gestão. 

O Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o REUNI é composto 

de oito artigos e lança as bases para significativas mudanças na estrutura das 

universidades federais na medida em que reforça o objetivo de ampliar o acesso e a 

permanência na educação superior, no nível de graduação, por meio de um melhor 

aproveitamento dos recursos humanos existentes e da estrutura física (Art. 1º) 

(BRASIL, 2007) 

Nesse sentido, torna-se evidente a tentativa de promover uma expansão 

pela via da racionalização dos recursos humanos existentes, levando em 

consideração a pretensão de aumentar a relação professor aluno e introduzir uma 

lógica gerencialista voltada para o controle de resultados nas universidades federais. 

A meta principal desse Decreto é definida em seu 1º artigo, quando destaca-

se, no § 1º, que o “Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da 

relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, 

ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano”. É importante considerar 

que em 2007, no Brasil, essa relação era de 11,9 alunos por professor.  

Segundo Araújo (2011, p. 107), as críticas a essa elevação numérica foram 

intensas, principalmente, pela associação dos docentes que ressaltam que “o 

cumprimento da meta representa a intensificação e a precarização do trabalho 

docente, na medida em que se exigirá maior dedicação à atividade de ensino, com 

ampliação de turmas e vagas”. 

É o Ministério da Educação, de acordo com o § 2º do Decreto citado, que 

“estabelecerá os parâmetros de cálculo dos indicadores que compõem a meta 
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referida no § 1º”. Entre os indicadores de desempenho, destacam-se a taxa de 

conclusão dos cursos de graduação (TCG – obtida por meio da relação total anual 

de diplomados nos cursos de graduação presenciais – DIP – e o total anual de 

vagas de ingresso oferecidas pela instituição – ING) e a relação de alunos por 

professor (RAP – obtida com base na matrícula projetada nos cursos presenciais – 

MAT – e a medida ajustada do corpo docente com dedicação exclusiva – DDE-

DPG). 

Segundo o documento Diretrizes para o REUNI, a “relação de 18 estudantes 

de graduação presencial por professor foi fixada com base nas determinações 

contidas na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, tomando como referência a carga 

horária dos professores (art. 57) e estimando-se as salas de aula com 45 alunos de 

graduação e uma carga horária discente de aproximadamente 20 horas semanais. 

Dessa forma, segundo Tonegutti e Martinez (2012), essa meta foi construída de 

forma arbitrária e, ferindo a autonomia universitária que é assegurada pela própria 

LDB no tocante à competência para dispor dos currículos e programas dos seus 

cursos, bem como das vagas que serão fixadas de acordo com a capacidade 

institucional. 

A implementação dessas medidas despertou muitas críticas, sobretudo 

depois da Portaria Interministerial nº 22 MEC/MP de 30 de abril de 2007 (que cria o 

“Banco de Professor Equivalente” – flexibilizando o regime de contratações e 

estimulando a contratação de professores em regime de trabalho de 20 horas para 

trabalho em sala de aula). 

Segundo Araújo (2011, p. 107), “a flexibilização no regime de contratação de 

professores expressa o entendimento governamental de que a predominância de 

docentes em regime de dedicação exclusiva, nas universidades, é dispensável e 

obstaculiza a ampliação do acesso ao ensino de graduação”. Essa é uma medida 

que procura suprir a deficiência de professores, gerada pela grande expansão das 

matrículas e dos cursos. A abertura de turmas mais numerosas, sem pessoal 

qualificado e em número insuficiente para atender à demanda, compromete a 

qualidade do ensino na medida em que a meta de contratação de professores não 

pode ultrapassar 20% de recursos adicionais no orçamento das universidades.  

Referindo-se às consequências da atual estratégia de expansão da 

educação superior pública, efetivada com o REUNI, Lima (2009, p. 5) afirma que 
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A adesão das universidades federais ao REUNI implica diretamente 
dois níveis de precarização: a da formação profissional e do trabalho 
docente. A precarização da formação ocorre através do atendimento 
de um maior número de alunos por turma, da criação de cursos de 
curta duração e/ou ciclos (básico e profissionalizante), representando 
uma formação aligeirada e desvinculada da pesquisa. Considerando 
a necessidade do cumprimento das metas de “expansão” indicadas 
no decreto, através do aumento do número de turmas, de cursos e 
da relação professor-aluno em sala de aula da graduação, a 
dinâmica de contratação de professores nas universidades está 
pautada no “banco de professores-equilaventes”, precarizando ainda 
mais as condições de trabalho docente. 

 

O REUNI tem sido alvo das instituições sindicais que fazem duras críticas ao 

grande processo de racionalização a que estão sendo submetidas as universidades 

públicas com a precarização do trabalho docente e perda da qualidade do ensino. O 

Sindicato dos Docentes, ANDES, assim se manifesta a respeito do REUNI: 

 

O Programa REUNI é uma ação de coerção, que precisa ser 
entendida na correta dimensão da ameaça que configura, pois pode 
resultar no redesenho completo da função das universidades 
públicas federais. Acenando com verbas que não ultrapassam 10% a 
20% do que atualmente é destinado às IFES, esse Programa 
pretende induzir os órgãos superiores das instituições a se 
comprometerem com expansões da ordem de 100%, no número de 
ingressantes, e de 200%, no das matrículas. 

 

Considerando que durante todo o governo de FHC, o investimento nas 

universidades públicas foi quase inexistente, além de haver cortes no orçamento 

dessas instituições provocados pela política de redução do papel do estado no 

provimento desse nível de ensino e que a recuperação desses investimentos no 

governo Lula da Silva foi incipiente, o REUNI é visto pela sociedade civil e a mídia 

como um Programa extremamente positivo pela expansão da infraestrutura 

existente, pelo aumento do número de vagas em cursos de graduação, entre outras, 

o que tem dificultado uma ação de reação por parte das IES públicas.  

O Decreto nº. 6.096/2007, no artigo 2º, aponta suas principais diretrizes 

divididas em seis dimensões que, resumidamente, revelam: a) a necessidade de 

aumentar as vagas de ingresso (sobretudo no período noturno), redução das taxas 

de evasão e a ocupação de vagas ociosas; b) ampliação da mobilidade estudantil 

(circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas); c) revisão da 

estrutura acadêmica (reorganização dos cursos de graduação, atualização de 
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metodologias, busca da elevação da qualidade); d) diversificação das modalidades 

de graduação; e) ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil; f) 

articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 

básica (BRASIL, 2007, p. 1). 

As diretrizes estabelecidas para o Programa, de acordo com Araújo e 

Pinheiro (2010), apontam para a pactuação de resultados, com metas quantitativas e 

qualitativas, predominando o enfoque de eficiência e flexibilidade, evidenciando uma 

sintonia com as propostas de inovações gerenciais de reforma do Estado. Discutindo 

os fundamentos da atual reforma e apontando algumas consequências do processo 

de implementação da Nova Gestão pública, Olías de Lima (2001, p. 9) afirma que: 

 

Lo característico de estas propuestas es que la preconizada 
aproximación se traduce en la práctica en la desaparición del medio 
específicamente público o, si se prefiere, la puesta en marcha de un 
rediseño del sector público que lo alinea al sector privado. La 
aproximación público-privado o la introducción de técnicas de la 
gerencia privada significa introducir en el sector público las 
condiciones de funcionamiento del sector privado. En esta dirección 
se ubican distintas medidas como el desmembramiento de las 
grandes organizaciones públicas o la creación de mercados o cuasi-
mercados. 

 
  

Para compreender a relação entre as universidades federais e o MEC, no 

tocante à alocação de recursos, é importante analisar o artigo 3º do Decreto 

supracitado quando esclarece que 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 [...]”. Nesse 

sentido, o cumprimento das metas é essencial para a liberação dos investimentos, 

ganhando destaque as questões relacionadas ao planejamento, execução, 

acompanhamento e gestão. 

A ideia de atrelar os recursos financeiros ao cumprimento de metas se 

articula com as políticas de corte em investimentos nas políticas educacionais, 

ressaltando os princípios de eficiência e eficácia defendidos pelos organismos 

internacionais em consonância com as novas formas de gestão para as instituições 

públicas. Importante também é considerar as limitações dos aportes de recursos 

financeiros, como bem especifica o parágrafo terceiro do Art. 3º, quando ressalta 

que “o atendimento dos planos é condicionado à capacidade orçamentária 
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operacional do Ministério da Educação”. Segundo Tonegutti e Martinez (2012), esse 

fato estaria já indicando, para as medidas previstas na PL nº 01/2007, que é a 

restrição no crescimento da folha de pagamento de pessoal nos próximos 10 anos. 

Nesse sentido, não há espaço para expansão, e nem para a reposição de servidores 

e técnicos administrativos, em um momento de expansão como previsto no REUNI, 

se essa contratação de funcionários não ocorrer de forma a garantir o atendimento 

da demanda crescente das universidades, os serviços serão extremamente 

prejudicados. 

O REUNI estimula as universidades públicas federais a estabelecerem 

termos de compromisso (Acordo de Metas), de forma a receber verbas públicas para 

cumprir as metas estabelecidas nesse contrato, ou seja, transferir para a gestão 

pública a lógica gerencial da administração por resultados, relacionando “metas”, 

“prazos” e “indicadores quantitativos” (CHAVES, 2009). 

Em seu artigo 4º, o Decreto 6.096/2007 prevê que o “plano de 

reestruturação da universidade que postule seu ingresso no Programa, respeitados 

a vocação de cada instituição e o princípio da autonomia universitária, deverá indicar 

a estratégia e as etapas para a realização dos objetivos referidos no art. 1º”. É 

importante questionar, nesse sentido, como manter a autonomia universitária, 

princípio tão relevante para a construção da universidade enquanto espaço de crítica 

contra-hegemônica e formação para a cidadania, relacionando diretamente os 

objetivos e estratégias de expansão das instituições ao atendimento de metas tão 

ousadas como as do artigo primeiro desse mesmo Decreto (sobretudo no que refere 

a uma taxa de conclusão de 90%). 

Nesse contexto, o Programa vem se caracterizando como uma continuidade 

das políticas privatizantes para a expansão do ensino superior brasileiro, objetiva 

inserir nas universidades públicas federais um modelo de organização 

fundamentado no paradigma gerencialista de administração, ocasionando assim, a 

mercantilização de bens e serviços acadêmicos. A possibilidade de qualquer 

universidade federal ingressar no Programa mediante a apresentação de uma 

proposta instruída em relação aos artigos anteriores é destacada no Artigo 5º do 

mesmo Decreto.  

O 6º Art., ressaltando ainda mais a importância da prestação de contas 

nesse processo, destaca que a “proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, 
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dará origem a instrumentos próprios, que fixarão os recursos financeiros adicionais 

destinados à universidade, vinculando os repasses ao cumprimento das etapas”. 

De acordo com Tonegutti e Martinez (2008, p. 51), a análise dos aspectos 

jurídicos do Decreto 6.096/2007 aponta para sua ilegalidade, caso a sua aplicação 

implique em aumento de despesa, 

 

[...] nesse sentido, temos que a Constituição Federal, em seu art. 84, 
inciso VI, alínea a, estabelece que os decretos do Presidente da 
República podem dispor sobre organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por este motivo, no 
próprio texto do Decreto há um resguardo para garantir a sua 
constitucionalidade, que consta em seu art. 7º, o qual estabelece que 
As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta das 
dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da 
Educação. Recursos novos demandariam projeto de lei específico e, 
portanto, na prática o financiamento do REUNI deve ocorrer por 
remanejamento nominal de recursos, já previstos no plano plurianual 
em vigor (grifos do autor). 

 

Refletir sobre essas questões nos leva do âmbito global, no qual um 

conjunto de reformas estruturais no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo 

estão sendo arquitetadas, à compreensão, em âmbito local, da implementação 

cotidiana de medidas que interferem diretamente na nossa forma pensar científica e 

criticamente os espaços acadêmicos nacionais. 

O Art. 8º do instrumento normativo em questão destaca que esse “Decreto 

entra em vigor na data de sua publicação”, cabendo, em contrapartida, à sociedade 

civil organizada lutar por uma expansão da educação superior pública dentro de 

parâmetros que, no mínimo, permitam a busca por uma real autonomia universitária 

e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Em conclusiva, Chaves (2009, p. 19) alerta sobre todos os perigos que essa 

forma de expansão pode ocasionar, quando comenta que 

 

[...] pode-se afirmar que a transformação das Instituições Federais de 
Ensino Superior em “organizações sociais” e os contratos de gestão 
via “acordo de metas” do REUNI traduzem a  proposta do Plano 
Diretor da Reforma do Estado, preconizada por Bresser-Pereira. 
Trata-se, de fato, da implantação de um Estado economicista, 
empresarial e gerencialista, onde a satisfação das demandas do 
mercado e de sua lógica da competição ocupa lugar de destaque. 
Como consequência, essa política de expansão transformará as 
universidades públicas federais numa “organização prestadora de 



135 
 

serviços”, com estrutura de gestão voltada para a arbitragem de 
contratos. 

 

Para Araújo e Pinheiro (2010), apesar de não mencionar o contrato de 

gestão como instrumento que passa a regulamentar as relações entre as 

universidades e o Ministério da Educação, o exame das Diretrizes do Programa 

revela que é por meio desse tipo de contrato onde se explicitam objetivos, prazos, 

metas, indicadores, recursos e formas de avaliação. 

Quase cinco anos após a implantação do REUNI, muitas reformas foram 

feitas nas universidades públicas, uma das primeiras providências tomadas dizem 

respeito principalmente às reformas e ampliações das estruturas físicas das 

universidades e aos concursos públicos para novos docentes. Segundo pesquisa 

realizada por Martins e Nascimento (2012, p. 15), em 2009, o REUNI poderia ser 

expresso nos seguintes números: 

 

43 universidades federais implantadas até 2003; 55 em 
funcionamento, em 2009; 04 em processo de criação no Congresso. 
[...] No total, são 284 campi no país. As Universidades Federais, em 
número de 39 desde 1995, serão 59 em 2010. Quanto ao número de 
cursos de graduação oferecidos, em 2007, eram 2350, sendo 630 no 
noturno. Em 2012, serão 3601, sendo 1299 no noturno. Em 2009, já 
são ofertadas 43.084 novas vagas na graduação, sendo 22.285 em 
cursos noturnos e 13.199 em licenciaturas. O maior crescimento 
relativo de vagas se deu na região Centro-Oeste (74,85%) e o 
menor, na região Norte (53,97%). Nos anos de 2008 e 2009, foram 
autorizados 10.982 concursos públicos para docentes; 3.750 
concursos para técnicos-administrativos.  

 

Os dados demonstram que até 2009, houve um movimento expansionista 

muito grande no interior das universidades públicas, quer seja no sentido da 

expansão, quer seja pela criação de novas instituições, de cursos novos, como 

também pelo reordenamento no interior das universidades. Condicionadas a cumprir 

metas para o recebimento dos recursos financeiros, as universidades tiveram, ainda, 

que se reestruturar do ponto de vista da gestão universitária, criando mecanismos 

que possibilitassem controlar e acompanhar o cumprimento das metas. Essa 

dinâmica é uma das novas formas de implementação do novo modelo de gestão, a 

introdução da lógica dos resultados nos serviços públicos, orienta-se pelo constante 

monitoramento e controle desses resultados, sendo necessário torná-los 

quantificáveis para assim auferir os ganhos de eficiência e efetividade das políticas.   
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Nesse sentido, dentro dos limites dessa concepção de gestão, é possível 

prever as metas que até 2012 serão cumpridas ou que os indicadores de 

desempenho das instituições públicas poderão chegar a atingir o acordado com o 

Ministério da Educação, o que não será possível prever é qual será o impacto desse 

programa na qualidade da educação. 
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4 A RECONFIGURAÇÃO DA UFRN NO ÂMBITO DO REUNI: IMPLANTAÇÃO, 

GESTÃO E EXPANSÃO 

 

 

Em vez de se constituir como um espaço do 
pensamento, realmente autônomo – o que forneceria, 
talvez, as possibilidades de promoção de saberes 
criativos, e não importunados pelas demandas de uma 
decadente produção alienada –, todo movimento que ali 
se desencadeia está, desde seu fundamento, orientado 
para a resolução de problemas que, podemos dizer, 
serve à perpetuação das exigências intelectuais e 
técnicas do mercado capitalista e à pseudoascensão de 
uma democracia espetacular e autoritária.  

(Fortunato; Filho; Loreto)  

 

 

As políticas de expansão para o ensino superior adotadas pelo governo 

brasileiro a partir da década de 1990 provocaram profundas modificações na 

arquitetura das instituições que atuam nesse campo, se encaminhando para a 

construção de um sistema de natureza diversificada, de acordo com as diretrizes 

emanadas dos organismos internacionais que priorizavam o ensino realizado em 

faculdades e ou institutos em detrimento da formação realizada nas universidades, 

que priorizam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A aprovação da LDB nº 9.394/96 e os Decretos dela decorrentes 

flexibilizaram o atendimento e a estrutura organizacional das instituições, o que 

determinou uma mudança basilar nas antigas formas de organização. Como 

evidência desse processo, pode-se constatar que nos últimos decênios no Brasil 

foram adotadas, para o ensino superior, políticas setoriais que produziram uma 

diversidade de modelos ou formatos de instituições de formas organizativas difusas 

e que manifestam diferentes finalidades. 

A década de 1990 pode ser caracterizada como de acentuada expansão do 

ensino superior que pode ser aferida pela ampliação do acesso, por meio do 

crescimento do número de matrícula, do aumento e diversificação de instituições e 

de cursos, bem como pelo aumento no número de professores. Essas são 

estratégias que seguem o modelo adotado para a região latino-americana, cuja 

centralidade da educação está posta em consonância com o que propõe o mercado, 

o que induz a uma expansão da educação superior privada sem que, no entanto, 

haja uma garantia pertinente de inspeção da qualidade de ensino proporcionado. 
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O Programa de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) 

permitiu a consolidação dessas políticas, provocando modificações no arcabouço ou 

estrutura social, no sistema de educação e na articulação entre ambos. Este capítulo 

tem como principal objetivo analisar o processo de implantação do REUNI na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, evidenciando as repercussões na 

gestão e organização da universidade, e, considerando a flexibilização institucional 

como importante estratégia, a expansão quantitativa observada nos cursos e nos 

índices de matrícula. 

 

4.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: DOS 

ANTECEDENTES A UMA NOVA CONFIGURAÇÃO 

 

O ensino superior no Rio Grande do Norte iniciou-se tardiamente em relação 

a outros estados da federação. No entanto, pode-se assegurar que embora 

tardiamente, o modelo adotado seguiu as diretrizes organizacionais mantidas 

nacionalmente, mantendo uma estrutura diversificada e heterogênea, o que se 

atribui, principalmente, à configuração assumida pelo ensino superior no Brasil cujo 

formato delineou-se basicamente por IES universitárias e não universitárias. 

A primeira experiência em ensino superior no RN foi a criação, em 1923, da 

Escola de Pharmacia de Natal, que funcionou até 1925. Efetivamente, é a partir de 

1945 que passaram a existir instituições de ensino superior no Estado, com a 

criação da Escola de Serviço Social. Nos anos seguintes, foram instituídas a 

Faculdade de Farmácia e Odontologia (1947); a Faculdade de Direito (1949); a 

Faculdade de Medicina (1955); a Faculdade de Filosofia (1955); e a Escola de 

Engenharia (1957). Segundo Barbalho (2010), essas iniciativas em pleno Estado 

Novo estavam articuladas a uma grande expansão de escolas superiores e 

universidades em todo o País, bem como resultaram de iniciativas da sociedade 

civil, da Igreja Católica e de Associações de Classes, o que as levavam a ter uma 

natureza laica e confessional, muito embora fossem subvencionadas pelo Estado.  

Dessa forma, o avanço da educação superior no RN foi determinado, entre 

outros fatores, pelo próprio avanço da educação superior em âmbito nacional 

sucedido na década de 1940. Na década seguinte, por força de uma política de 

anexação de IES privadas, ocorreu o processo de criação da maioria das 
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universidades federais. Nessa perspectiva, considerando a quantidade de IES 

existentes em Natal, foi instituída, em 1958, a Universidade do Rio Grande do Norte, 

criada pela Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958. Na época, era constituída 

pelas faculdades de Farmácia e Odontologia, Direito; Medicina, Filosofia e Serviço 

Social. Menos de dois anos depois, a Universidade do Rio Grande do Norte foi 

incorporada pela Federação, passando a ser denominada Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960. A 

criação dos primeiros cursos mostrava bem o interesse e a disposição nacional na 

preparação das elites para o exercício no interior da burocracia pública. 

Com a promulgação da Lei n. 5.540/68, de 28 de novembro de 1968, que 

promoveu a Reforma Universitária de 1968, o processo de expansão da educação 

superior no RN toma nova configuração, pois a Lei em apreço instituía que o modelo 

de universidade seria a configuração ideal para o ensino superior no País, assim 

sendo, possibilitou a transformação das escolas isoladas em universidades. A UFRN 

teve, então, o seu plano de reestruturação aprovado pelo Decreto nº 62.091, de 09 

de janeiro de 1968, modificado pelo Decreto nº 74.211, de 24 de junho de 1974, 

constituindo-se em uma instituição universitária de caráter público, organizada sob a 

forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério de Educação. A partir 

de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um processo de 

reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, 

ou seja, o agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da natureza 

dos cursos e disciplinas, se organizou em centros acadêmicos. 

Com o Decreto nº 74.211 de 24 de junho de 1974, sua estrutura foi 

novamente modificada, constituindo-se dos seguintes órgãos: Conselho 

Universitário; Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão; Conselho de 

Curadores e Reitoria. Nessa mesma década, foram implantados os campi no Interior 

do Estado: o Centro de Ensino Superior do Seridó nas cidades de Caicó e Currais 

Novos, o Centro Regional de Ensino Superior de Macau, o Núcleo de Ensino 

Superior do Agreste, em Nova Cruz e o Núcleo Superior do Trairi, em Santa Cruz. 

Cabe ressaltar que a aglutinação das escolas isoladas em universidades, 

configurou, portanto, um importante período de expansão da educação no Estado, 

efetivando-se, também, significativas ações, a exemplo da construção de campi 

universitários, a constituição do regime de tempo integral para o docente, a 

instituição de programas de pós-graduação que estariam vinculados à carreira 
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docente, além da criação de linhas de financiamento à pesquisa científica e 

tecnológica.  

Essas modificações ocorreram sob a tutela do regime militar e é evidente 

nesse período a influência americana da reestruturação do sistema educacional 

brasileiro por meio dos acordos MEC/Usaid e pelas determinações gestadas no seu 

âmbito, que davam ênfase a uma formação técnica e especializada, visando atender 

às novas exigências do mercado de trabalho (CUNHA, 1989). 

A década de 1980 foi uma década de aparente estagnação. Cunha (2004) 

apresenta vários fatores que contribuíram para essa situação, entre eles, uma 

política deliberada, por parte do governo, de limitar as autorizações para novos 

cursos; a saturação no mercado de trabalho para muitas profissões, desestimulando 

a demanda; e a crise econômica de 1970, que contribuiu para reduzir as matrículas 

de estudantes no setor privado e no setor público. 

Uma nova etapa no processo de desenvolvimento da educação superior no 

RN tem lugar na década de 1990. Foi uma fase de importante crescimento, à 

semelhança do ocorrido com a educação superior no país, decorrente, sobretudo, 

das reformas implementadas nesse setor.  Dispositivos legais como a Lei n. 

9.394/96 e os instrumentos legais complementares, autorizaram um novo desenho 

para o sistema nacional de educação superior. Dessa forma, surgem novos formatos 

institucionais que induzem a formação de novas instituições com características 

próprias e especialização funcional, o que converge para a constituição de 

complexos sistemas de educação superior. 

Nesse processo, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão não 

é priorizada nas políticas para a educação. Portanto, as políticas adotadas induzem 

as universidades a se adequarem às novas exigências educacionais e adotarem 

novos paradigmas gerenciais que vão sendo gradativamente impostos pelas 

decisões centrais em forma de editais e contratos de gestão. Segundo Cabral e 

Castro (2010), é nesse contexto, agravado por uma política nacional de escassez de 

recursos para a realização de atividades investigativas e de ausência de condições 

estruturais de ampliação da rede pública de ensino superior, que, no início deste 

século, o setor privado toma fôlego, e, em poucos anos, torna-se responsável pela 

maioria das instituições, entre faculdades isoladas e uma universidade, que buscam 

atender à demanda existente no Rio Grande do Norte. 
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Verifica-se, pois, que a tendência de crescimento do ensino superior no RN 

está articulada com as políticas públicas nacionais para esse nível de ensino. A 

partir da LDB nº 9.394/96, começa a se sistematizar uma tendência de expansão 

pela racionalização dos recursos existentes. Essa situação pode ser comprovada 

pelos dados da UFRN em seu relatório Parcial de Gestão (2003-2005), segundo o 

qual a UFRN contava com 11.811 alunos em 1995, 1.649 docentes e 3.920 

servidores, constituindo-se em uma universidade de pequeno porte. Em 2003, já se 

transformava em uma grande universidade, com 27.466 estudantes matriculados. 

Paradoxalmente, mas respeitando as diretrizes nacionais de redução dos gastos, 

contava com apenas 1.317 docentes e 3.209 servidores. Ou seja, enquanto o 

número de alunos mais que duplicou, a instituição foi drasticamente atingida pela 

redução do quadro de professores e de funcionários.  

A expansão da UFRN pode ser observada nos dados comparativos das 

matrículas entre os anos de 1995 e o período que se segue após a aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/94. 

 

Quadro 01: Comparativo da situação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
1995-2006 
Indicadores 1995 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Grad. 
Regulares 

e Probásica 

9.942 21.904 120,32 19.489 96,489 21.279 114,03 23.924 140,6 

Pós-
Graduação 

(Mest. e 
Dout.) 

368 1.909 418,71 2.118 483,42 2.383 547,5 2.606 608,1 

Pós-
Graduação 

(Esp. R 
Médica) 

702 1.973 181,05 2.092 196,58 2.076 195,7 2.184 211,1 

Educ. 

básica 
799 1.680 110,26 2.586 202,12 1.893 136,9 1.888 136,3 

Total 11.811 27.466 132,55 26.285 122,55 27.631 133,9 30.602 159,1 

Fonte: Relatório Parcial de Gestão (2003-2005). Relatório de Gestão 2005/2006. 

 

Uma análise do desempenho da UFRN no período compreendido entre 1995 

e 2006 demonstra que a instituição tem crescido e ampliado suas ações, tanto no 

ensino quanto na pesquisa e na extensão. Nos anos compreendidos entre 1995 e 

2003, registra-se um crescimento de 132,55% no geral das matrículas na 

universidade. Observa-se que houve um crescimento em todos os níveis. A 
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graduação teve um crescimento de 120,32%, a pós-graduação cresceu 418,71%, a 

Residência e a Especialização Médica cresceram 181,05% e a educação básica 

110,26%. A expansão da Universidade Federal do RN nos anos subsequentes é 

uma constante, porém com pequenas variações. Podemos observar no ano de 2004 

um crescimento de 122,55% em relação ao ano de 1995, portanto menor do que em 

2002, e essa redução está concentrada na graduação, que teve um crescimento de 

96,48%, os outros níveis continuaram mantendo o crescimento de forma continuada. 

Os anos de 2005 e 2006 mostram uma pequena redução do crescimento na 

educação básica. 

Os dados mostram que o crescimento da UFRN no governo de Fernando 

Henrique Cardoso foi de 132,55%, portanto, é nesse período que realmente ocorreu 

a grande expansão da UFRN. Como foi uma época de redução do financiamento 

para as universidades públicas, é certo dizer que a reestruturação e a expansão da 

universidade pela via da racionalização dos recursos antecederam às políticas 

adotadas pelo REUNI. No primeiro governo Lula, a tendência de expansão se 

mantém, mas o crescimento proporcional foi significativamente menor. 

A tendência expansionista ocorrida no final da década de 1990 e no início do 

ano 2000 é impulsionada internacionalmente por diagnósticos elaborados pela 

UNESCO, que apontam a necessidade de expansão sustentada na ideia de 

universalização da educação superior, e pelo Banco Mundial, que defende a 

expansão pela necessidade de qualificação para o mercado do trabalho e para que 

os países possam competir no mundo globalizado. Nacionalmente, é impulsionada 

pela necessidade do país se adequar às novas exigências do processo de 

internacionalização da economia.  

No Brasil, o contexto da expansão é marcado por dois expressivos fatos: a 

entrada em vigor da Lei 9.394/96 e a realização, em Paris, em 1998, da Conferência 

Mundial sobre Educação Superior, que pelo seu caráter e abrangência, repercutiu 

em todos os continentes, resultando em importantes mudanças para a educação de 

nível superior (BARBALHO, 2010).   

Outro fator que também influenciou as políticas de expansão do ensino 

superior foram as metas do PNE/2001. Consubstanciado como um dos marcos 

regulatórios da educação nacional, propunha nas suas metas para a educação 

superior: a) o provimento da cobertura em, pelo menos, 30% de jovens na idade de 

18 a 24 anos; b) uma política de expansão visando à redução das desigualdades 
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regionais de oferta; c) a diversificação da oferta, por meio da criação de cursos 

noturnos inovadores, cursos sequenciais e cursos modulares. 

O período pós-LDB foi de grande expansão das universidades públicas 

brasileiras, tendência seguida pela UFRN. Esse período de crescimento no qual se 

evidenciava uma ampliação das matrículas, dos cursos e das vagas contribuiu para 

o sucateamento do ensino público, decorrente da redução de recursos 

orçamentários para a educação e da sujeição do ensino aos ditames do mercado. 

Segundo o Relatório Parcial de Gestão da UFRN (2003-2005), essa grande 

expansão não foi acompanhada do devido aporte de recursos, criando inúmeras 

dificuldades e problemas que foram se acumulando, gerando sérias dificuldades 

para a universidade, entre elas: o endividamento progressivo da universidade, 

sobretudo com os setores de energia e telefones; deterioração da estrutura física; 

falta de laboratórios e salas de aulas; o crescimento também não contemplou 

investimentos nos processos de gestão pedagógica e no aperfeiçoamento dos 

recursos humanos, o que ocasionava uma grande falta de motivação dos 

professores. 

Essa política já indicava os indícios de expansão para o ensino superior 

baseada em diretrizes neoliberais, de estabelecimento de parcerias, de 

responsabilização das universidades pelos seus sucessos e fracassos, o que 

apontava para um novo modelo de gestão. Esse reconhecimento está expresso no 

Relatório Parcial da Gestão (2003-2007, p. 16),  

 

Ao mesmo tempo em que medidas emergenciais eram tomadas, 
começamos a pôr em prática, desde o início de nossa gestão, o 
nosso Plano de Ação, assentado em três políticas que constituem, 
por assim dizer, os seus pilares fundamentais – qualidade 
acadêmica, inserção social e novo modelo de gestão – [...]. 

 

É importante ainda considerar que, no período compreendido entre 1995 a 

2006, o governo brasileiro lança mão de uma série de políticas afirmativas para 

expandir o número de vagas para o ensino superior tanto no setor privado quanto no 

setor público, garantindo um grande aumento de matrículas nesse nível de ensino. 

No que se refere à subsequente expansão do setor público, a estratégia utilizada 

pelo governo brasileiro foi a instituição do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI/2007), 

com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência na educação superior, e um 
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melhor aproveitamento dos recursos humanos existentes e da estrutura física. Ao 

definir, como um dos seus objetivos, dotar as universidades federais das condições 

necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

apresenta-se como uma das ações que consubstanciam o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo Presidente da República, em 24 

de abril de 2007. 

 

4.2 A IMPLANTAÇÃO DO REUNI NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

A implantação do REUNI na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

implicou o estabelecimento de um de plano de metas, explicitadas em um contrato 

de gestão, e a sistematização do modelo gerencial que já vinha sendo 

gradativamente implantado por meio de Decretos e Editais provenientes do 

Ministério da Educação, instituindo uma nova cultura organizacional para as 

universidades públicas. 

A UFRN aderiu “voluntariamente” ao REUNI em 2007 e construiu sua 

proposta para esse programa a partir de alguns debates realizados nos Centros e 

Unidades Acadêmicas, contando com a participação dos segmentos da comunidade 

universitária. A sua não adesão ao programa implicaria o não recebimento de 

recursos adicionais para o seu funcionamento. Assim, o MEC atrelava financiamento 

à adesão ao REUNI. Em âmbito nacional, pode-se dizer que a discussão sobre o 

REUNI e a repercussão que o mesmo traria para as universidades foi muito 

pequena. Essa afirmação pode ser constatada na fala da entrevista nº 01, quando é 

apresentado o seguinte posicionamento:  

 

O REUNI foi um pacote e se trabalhou para alcançar aquelas metas. 
Já existia um plano de expansão na UFRN, mas sem recursos não 
tinha como estimular os coordenadores, e muitos deles não 
acreditavam mais nos recursos que vinham. [...]. O Plano de 
implementação do REUNI (2007) chega na UFRN em plena vigência 
do PDI (2005-2009), o PDI que estava em vigor, já estava vencendo. 
Foram realizadas novas discussões. A proposta do REUNI já atendia 
o PDI (2005-2009) em algumas metas. O PDI que estava em 
vigência não servia para o planejamento do REUNI, por isso foi então 
elaborado um novo Plano de Gestão.  
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Pela fala da entrevista e pelos dados da expansão (1995-2006), evidencia-

se que já havia na UFRN um projeto de expansão que vinha sendo cumprido ano a 

ano, uma vez que os dados mostram que a instituição nesse período passou de 

11.811 para 30.602 matrículas, mas crescia sem aportes financeiros e com a 

racionalização de recursos humanos, administrativos e financeiros, com influência 

na qualidade acadêmica dos cursos e na falta de motivação dos professores.  

O que o REUNI fez foi acenar com a possibilidade de ampliação de recursos 

desde que as universidades se adequassem ao seu projeto de expansão para as 

universidades públicas, induzindo um modelo de gestão que vinha sendo delineado 

desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, em uma demonstração que 

nesses aspectos – o da gestão e do entendimento da função da universidade – 

houve entre as duas políticas governamentais mais continuidade do que rupturas.  

No dia 23 de outubro de 2007, o Conselho Universitário - CONSUNI aprovou 

o projeto que prevê a criação de 2.700 novas vagas para o vestibular nos próximos 

cinco anos, das quais 1.424 são para cursos noturnos e 1.276 para os cursos 

diurnos. De acordo com a proposta de reestruturação e expansão do REUNI (UFRN, 

2007), o percentual de 53% das vagas em cursos noturnos garante uma maior 

inclusão social. As vagas serão distribuídas em 31 novos cursos e em cursos 

existentes, projetando para 33 mil o número de matrículas até 2012. 

As estratégias de expansão adotadas pela UFRN para cumprir as metas 

estabelecidas no pacto de gestão do REUNI são discutíveis. Em primeiro lugar, 

utiliza-se o discurso de que a educação a distância aumenta a possibilidade de 

acesso da população ao ensino superior e por isso contribui para a democratização 

do ensino. No entanto, é preciso considerar a forma como ela vem sendo implantada 

com uma expansão desordenada, sem acompanhamento e controle, sem 

disponibilidades de recursos tecnológicos, trazendo uma série de repercussões no 

âmbito da qualidade do ensino.  

Quanto ao ensino noturno, o aumento de vagas nesse turno traz novas 

demandas para a universidade, entre elas, a de adequar a relação entre o Projeto 

Pedagógico dos cursos e as reais necessidades do aluno noturno, que na maioria 

das vezes já é proveniente do mercado de trabalho. Por outro lado, a pouca 

disponibilidade de tempo para os estudos inviabiliza a dimensão da pesquisa e da 

extensão e se sobressai apenas a dimensão do ensino. Nesse sentido, os cursos 
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noturnos, mesmo sendo realizados nas universidades, podem ser comparados 

àqueles que se realizam em institutos e faculdades que priorizam apenas o ensino. 

O Projeto da UFRN apresenta metas no âmbito das seis dimensões do 

Programa REUNI: ampliação da oferta no ensino superior; reestruturação 

acadêmico-curricular; renovação pedagógica; mobilidade intra e interinstitucional; 

compromisso social da instituição; e suporte da pós-graduação ao desenvolvimento 

e aperfeiçoamento qualitativos dos cursos de Graduação. 

O projeto elaborado prevê um crescimento de mais de 50% no ensino de 

graduação nos próximos cinco anos e projeta, ainda, um crescimento em torno de 

40% para a pós-graduação – mestrado e doutorado. O aspecto diferencial do Projeto 

da UFRN para o REUNI é o novo modelo de formação pelo Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia com duração de três anos. O bacharelado terá oferta anual (em duas 

entradas) de mil vagas. O curso permitirá a formação de um bacharel generalista 

que poderá entrar no mercado de trabalho e também ingressar automaticamente em 

cursos de Engenharia ou das Ciências Exatas, para sua formação profissional em 

dois anos. 

De acordo com o Relatório parcial do REUNI, no que se refere à dimensão 

da reestruturação acadêmico-curricular, destaca-se, entre as metas específicas do 

programa para a UFRN, a criação da Escola de Ciência e Tecnologia (EC&T) por 

meio da Resolução 012/2008-CONSUNI de 01/12/2008, como uma Unidade 

Acadêmica Especializada, objetivando a implantação e o bom funcionamento do 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T). Trata-se, segundo essas diretrizes, 

“de um novo modelo de estrutura acadêmica que servirá de base para implantação 

do ensino em dois ciclos. Os bons resultados previstos para o BC&T poderão servir 

de referência em futuro para a revisão e adequação mais ampla” (UFRN, 2009, 

p.13). 

Ressaltando as características da proposta que vem sendo implementada e 

os fundamentos da atual reestruturação, a entrevista nº 02 deixa claro que 

 

A maior expansão vai ocorrer na área de ciência e tecnologia. Houve 
a introdução do Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Ciência e 
Tecnologia (C&T) e vinculado a isso os novos cursos de engenharia. 
Esse modelo é inspirado no tratado de Bolonha, que unificou os 
currículos na Europa. Então, a UFRN proporciona um Bacharelado 
de três anos ao aluno na área de Ciências e Tecnologia e depois 
esse mesmo aluno pode cursar mais dois anos de algo mais 
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específico (Eng. Petróleo, Eng. Biomédica etc.) num âmbito nacional. 
Tudo isso visando à expansão unificada das universidades federais. 

 

Baseada no caráter dinâmico do saber, considerando os processos de 

reorganização das relações de trabalho, a “flexibilização curricular” propõe que os 

cursos de graduação possibilitem ao aluno a ampliação do conhecimento que lhe 

permita extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação profissional, 

ocasionando mudanças não apenas na carga horário e pré-requisitos, senão 

também nas concepções de professor e aluno (PROGRAD, 2011). 

Esse conceito, de acordo com a entrevista nº 01, “é vinculado ao avanço do 

conhecimento e da tecnologia”. É de grande importância manter uma postura crítica 

no que se refere às estratégias propostas, levando em consideração que a 

significativa alteração de estruturas visando ao atendimento das necessidades do 

mercado, em contraposição ao otimismo da expansão, deveria ocasionar uma 

oposição à “introdução do conceito de flexibilização, que visa uma reorganização da 

formação profissional para o mercado de trabalho novo e possibilita a aquisição de 

novos horizontes de conhecimento frente à relação moderna entre formação-

emprego-trabalhador”. 

Além do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, ainda serão 

ofertadas vagas para os novos cursos: Geofísica e Química do Petróleo, e nos anos 

seguintes para os cursos de Dança, Design, Gestão de Políticas Públicas, 

Publicidade e Propaganda, Língua Espanhola (Campus Central e Currais Novos), 

Engenharia Biomédica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Redes e 

Comunicação, Engenharia Ambiental, Engenharia do Petróleo, Engenharia Florestal 

(Jundiaí), Fonoaudiologia, Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, e Bacharelado 

em História e Geografia e Sistema de Informação para o Campus de Caicó. 

Além da ampliação na oferta de vagas, o projeto propõe alcançar uma 

melhor taxa de sucesso dos cursos de graduação, partindo de 63%, elevando-a para 

90%. Nessa perspectiva, várias estratégias são traçadas, a começar por aquelas 

que visam à melhoria da educação básica através de várias ações continuadas; 

atualização pedagógica de professores, políticas de assistência estudantil, e 

integração dos níveis de formação da graduação com a pós-graduação, entre 

outros. 
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Segundo os entrevistados (nº 01 e nº 02), para a implantação do REUNI na 

UFRN, foram formados dois Comitês: a) Comitê Gestor, composto por uma 

Coordenação Acadêmica, e uma Coordenação Administrativa; b) Comitê Gestor das 

Bolsas REUNI, que tinha na sua composição a Interlocutora (01) vice-reitora, Pró-

reitor de graduação e de Pós-Graduação (02); Representante dos fóruns de 

Coordenadores de Graduação e da Comissão de Pós-Graduação; (02) Discente da 

Graduação e da Pós-Graduação.  

Segundo a entrevista nº 01, o Comitê Gestor das Bolsas REUNI começou a 

funcionar desde 2008 e foi muito atuante, era muito participativo e discutia 

atentamente as questões, no entanto, após esse início, não teve mais o 

representante da Graduação.  

A Coordenação Acadêmica (segundo a entrevista nº 02) atuava basicamente 

com o objetivo de facilitar a realização das metas acadêmicas do REUNI – “entender 

bem tudo o que estava programado ano a ano e fazer com que isso acontecesse. 

Exercendo a função de controle, supervisão e avaliação. Tem muito gente 

espalhada na UFRN trabalhando no REUNI”. 

Essa fala ressalta um dos pontos importantes da atuação que o Estado 

assume nesse contexto, que é a sua função de controle. Essa é uma característica 

marcante da reforma do estado, centrar em planos estratégicos, cumprimento de 

metas e desempenho. Essas características, segundo Afonso (2005), ressaltam a 

afirmação de que o Estado deixou de ser produtor de bens de serviços e se 

transformou em regulador de políticas, o que fez que vários estudiosos passassem a 

designá-lo como Estado-regulador, Estado-supervisor; Estado-avaliador; Estado-

competidor. São todas denominações atuais e correntes na literatura especializada 

que expressam novas formas de atuação e diversas e profundas mudanças nos 

papéis do Estado, ressaltando as consequências da transnacionalização do 

capitalismo e da atuação de instâncias de regulação supranacional. 

A manutenção dos Comitês Gestores para discutir as metas e a melhor 

forma de realizá-las poderia ser considerada uma estratégia de gestão democrática. 

Entretanto, na lógica do modelo gerencial, essa participação dos diversos sujeitos 

em ações das quais não participaram da sua concepção, é uma forma de 

escamotear a participação e garantir o compromisso na execução das metas e dos 

objetivos. Dessa forma, o MEC descentraliza para as instituições a elaboração de 

metas de ações que já foram definidas a priori em nível central. 
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Para Cabral Neto e Castro (2011), no processo gerencial, particularmente no 

que se refere à descentralização, o discurso oficial apregoa que a mesma deve ser 

utilizada porque ela propicia as condições favoráveis para tornar mais eficazes as 

políticas públicas; aproxima o centro de decisões dos serviços públicos dos 

consumidores, assegurando-lhes o direito de escolher os equipamentos sociais que 

oferecem melhor qualidade; permite que os cidadãos participem das decisões que 

afetam suas vidas. Nesse processo de gestão gerencial está implícita uma dinâmica 

na qual se materializa uma desconcentração de responsabilidades em direção à 

ponta do sistema e não do poder de decisão dos níveis hierarquicamente inferiores 

da organização administrativa. Com essas características, a participação se 

metamorfoseia em uma técnica de gestão propiciadora de coesão e consenso, 

despolitizando, assim, o processo de participação dos sujeitos sociais na 

formulação, implementação e avaliação da política.  

No que se refere ao processo de participação da comunidade acadêmica na 

implementação do REUNI, segundo as entrevistas (nº 01 e 02) na discussão do 

REUNI houve uma intensa participação da comunidade acadêmica e foi um 

processo de seis meses, onde foi feito todo um procedimento para a elaboração 

desse plano. No entanto, essa participação foi bastante questionada pelos 

sindicatos, professores e discentes, estes afirmam que essa discussão foi muito 

restrita e que na maioria das vezes as discussões eram mais para referendar 

decisões tomadas no âmbito do MEC ou da Reitoria da UFRN. Essa situação é 

confirmada na fala do entrevistado nº 02 quando informou que 

 

O MEC foi quem parametrizou e definiu as metas para a UFRN, e 
que por sua vez também aplicou a mesma proposta para os Centros. 
Houve um momento de sensibilização onde foram apresentadas aos 
Centros as metas e as diretrizes do REUNI, depois foi dado um 
tempo aos Departamentos para que indicassem quais os cursos que 
seriam criados.   

 

Por essa fala está evidente que o MEC participava diretamente nas 

orientações para o Plano do REUNI na UFRN, o papel dos Centros se limitava a 

discutir as melhores estratégias para a consecução das metas propostas, 

configurando assim uma interferência na autonomia das universidades e Centros 

Acadêmicos. O papel indutor do MEC está também registrado na entrevista nº 01, 

quando destaca que 
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Havia um direcionamento do MEC que definia nas universidades que 
caminhos seguir para a expansão. Assim o MEC definia recursos em 
função do tipo de cursos que seriam criados. Por exemplo: se os 
cursos fossem noturnos e novos teria um percentual de recursos, se 
o curso era diurno era outro o financiamento. Se fosse curso da área 
de saúde, também era diferente, tendo em vista que o aluno do curso 
de saúde o custo por aluno é muito maior. 

 

A implantação do REUNI na UFRN seguiu todos os trâmites previstos pelas 

políticas do MEC, os depoimentos dos gestores deixaram evidente que as definições 

de metas do que a universidade devia atingir para alcançar a eficiência e a 

produtividade requerida pelo atual modelo de gestão foram elaboradas, em uma 

atitude centralizadora, fora da instituição. Coube à universidade discutir 

internamente e se reestruturar da melhor forma para atingir esses objetivos. 

 

4.3 GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE: MUDANÇAS NO ÂMBITO DO REUNI 

 

O processo de expansão das universidades públicas federais foi 

estabelecido em normatizações provenientes de decisões centralizadas e 

estabelecidas com base em pressupostos que orientam todo o seu percurso. Esses 

pressupostos estão em articulação com as tendências internacionais e nacionais 

para a educação superior que apontam para a necessidade de expansão desse 

nível de ensino, relacionadas, sobretudo, com as novas formas de gestão e 

financiamento. 

As universidades públicas, para terem aumento de recursos financeiros, 

tiveram que se submeter a uma nova forma de gerenciamento, sobressaindo-se, 

dessa forma, aspectos da reforma administrativa do estado, adotada para o serviço 

público e pautada em princípios gerenciais. São políticas que trazem implicitamente 

um artifício de desresponsabilização do papel do Estado, caracterizando sua “nova” 

função de coordenar e controlar em nível macro a execução dessas políticas. 

No que se refere à forma de gestão e organização universitária, o REUNI 

não se apresenta apenas como um Plano de expansão do acesso e de otimização 

dos índices de desempenho das universidades federais, mas como uma nova lógica 

de gestão gerencial do ensino influenciada pelos princípios gerais da reforma do 
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Estado implementada por Bresser Pereira (1995). Nesse novo paradigma gerencial 

era necessário reforçar a capacidade de governabilidade do Estado por intermédio 

da transição programada de um tipo de administração pública, burocrática, rígida e 

ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração 

pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania.  

Nesse sentido, o modo de operacionalização do Estado gradativamente 

passa a se dá segundo os padrões da administração gerencial. A caracterização da 

educação como pertencente ao núcleo dos serviços não exclusivos do Estado, no 

âmbito dessa reforma, foi decisiva para a implementação de políticas que 

priorizaram o setor privado. O reordenamento do Estado teve enorme repercussão 

sobre o setor educacional, provocando reformas nos vários campos de ação, nos 

currículos, nos processos de gestão, avaliação e financiamento, entre outros, 

modificando a forma de atuar dos profissionais de educação. 

A implantação do REUNI nas universidades púbicas está diretamente 

articulada às mudanças na forma de gestão e à consequente reorganização dos 

serviços públicos. O gerencialismo, teoria administrativa decorrente dessa 

articulação entre participação e controle, que prevê em seu arcabouço teórico um 

conjunto de medidas aplicáveis desde a estrutura administrativa central às suas 

várias agências, passou a ser incorporado nas empresas como modelo ideal de 

organização e gestão do trabalho e posteriormente foi utilizado pelas políticas 

públicas como o caminho para a modernização da administração pública, e, 

portanto, para adequação às exigências da contemporaneidade.  

Como estratégia para viabilizar a implantação do novo modelo gerencial e 

aproximar o cidadão/cliente dos serviços prestados à população, a nova gestão 

pública sugere formas de responsabilização, com o objetivo de, principalmente, 

transferir para o gestor público a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das 

suas ações. Dentro desse contexto, a UFRN, para fazer frente às metas assumidas, 

vai aprimorando o novo modelo de gestão. O Depoimento da entrevista nº 02 

evidencia as mudanças ocorridas no processo de gestão da UFRN: 

 

O acordo de metas é um contrato de gestão entre a UFRN e o MEC. 
Este financia as ações a serem desenvolvidas e em contrapartida 
quer que se apresentem resultados. Há em torno de 50 a 60 metas, 
dessas são escolhidas 8 ou 10 que são as principais que são 
cobradas diretamente no acordo de metas. Por exemplo: o MEC olha 
o crescimento de vagas total e olha o número de vagas previsto por 
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curso. O princípio básico do REUNI é a expansão e a manutenção 
dos alunos na UFRN.  

 

Dessa forma, acentuando o controle do MEC sobre as instituições públicas, 

abre espaço para que as mesmas procurem estratégias que racionalizem os 

espaços físicos e humanos, procurando atingir a produtividade esperada pelo órgão 

financiador. É importante ressaltar que a adesão ao REUNI é voluntária, nenhuma 

instituição superior pública federal é obrigada a aderir ao Programa, no entanto, 

essa é a condição para o recebimento de recursos dentro da lógica gerencial de 

competição.  

Esse novo paradigma gerencial vem substituindo gradativamente os 

modelos burocráticos de gestão, trazendo modificações em todos os setores sociais. 

Apresenta-se como politicamente neutro baseado no pressuposto de que a sua 

hegemonia e sua ampla difusão devem-se à sua capacidade de responder aos 

dilemas do mundo atual. Essa é uma visão asséptica e técnica, na realidade é um 

modelo que responde a um momento histórico do capitalismo. O novo modelo exige 

dos gerentes habilidades e criatividade para encontrar novas soluções, sobretudo 

para aumentar a eficiência, pelos modelos de avaliação de desempenho. Há 

preocupação, portanto, com o produto em detrimento dos processos. 

No campo da educação, desde os sistemas centrais até a escola, foram 

adotadas diretrizes gerenciais na condução dos serviços educacionais. As 

influências desse modelo se fazem presentes na gestão da comunidade universitária 

e nos processos de decisão da instituição, percebe-se, por sua vez, uma mudança 

na organização, na qual se procura tornar a universidade mais ágil, mais eficiente e 

mais produtiva, utilizando, para isso, as estratégias gerenciais. Esses mecanismos 

legais apresentam, supostamente, estratégias de alargamento da participação, da 

autonomia e da representatividade, como uma das possibilidades de consolidação 

da democracia no interior das instituições.  

A necessidade evidente de expandir a atuação das universidades públicas 

federais se concretizou por meio de uma significativa reestruturação institucional. 

Exige-se um novo papel da universidade, que, em consonância com as reformas no 

aparelho estatal, aponta para a revisão de estruturas burocráticas e a consequente 

introdução da lógica gerencial. A pressão por novos recursos fez com que todas as 

universidades federais, apesar dos diferentes contextos em um país com proporções 
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continentais, adotassem a alternativa do governo. A autonomia das instituições é 

supostamente respeitada na medida em que a adesão é voluntária, no entanto, sem 

outras opções no tocante ao financiamento não encontram mais que a solução 

proposta. 

Ao aderir ao REUNI, a UFRN assume o compromisso de realizar as 
mudanças de forma planejada e participativa, tendo como suporte 
estudos, diagnósticos e resultados da autoavaliação institucional. 
Para construir essas mudanças, o Programa de Expansão e 
Reestruturação (REUNI) cria possibilidades de redimensionar e 
implementar aspectos fundamentais no Plano de Ação (2007-2011) 
[...]. Este projeto aprovado pelo Conselho Universitário foi o resultado 
de um amplo debate ocorrido em todos os centros acadêmicos e que 
teve a participação de todos os segmentos da comunidade 
universitária na UFRN (UFRN, 2007, p. 8-9). 

 

De acordo com a síntese elaborada pela PROGRAD, em seu Relatório de 

Gestão (2007-2011), com o intuito de criar novos cursos e expandir o atendimento 

da UFRN a partir de 2008, a Reitoria promoveu várias discussões junto aos Centros 

Acadêmicos e negociou as condições para “dar sustentabilidade à expansão com 

qualidade da instituição, o Programa REUNI apresentou-se como uma das 

oportunidades para a UFRN realizar a expansão com qualidade prevista no seu 

Plano Geral de Gestão” (UFRN, 2011, p. 18). 

Reiterando a existência de um debate, que mesmo sendo amplo não 

ultrapassaria os limites das exigências quantitativas do programa, o GESTOR (02) 

relata que “a partir de 2008, fui testemunha das conversas dos diversos setores da 

comunidade universitária para a implantação do REUNI, mas eu participei do 

processo apenas como docente”. 

Como cidadãos, membros dessas instituições, percebemos as várias 

mudanças que adentram ao cotidiano das universidades e, desde as necessárias 

obras de infraestrutura ao considerável aumento de vagas disponibilizadas no 

vestibular, o REUNI põem em marcha as diretrizes expostas nos textos legais. Não 

podemos esquecer, contudo, que a luta por uma universidade pública e de 

qualidade, é um dever de todos e nas entrelinhas desses processos incidem 

interesses, que muito além do esperado aporte financeiro que necessitamos, 

reconfiguram nossas instituições de ensino e consolidam suas bases na UFRN. 

Em um contexto semelhante, educadores submergidos nessa luta (CHAVES 

2010; LIMA, 2009), mostram percursos institucionais menos harmoniosos no que se 

refere à aceitação das prerrogativas do REUNI em outros estados. Ao mostrarem 
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reitorias invadidas e professores em protesto, revelam a possibilidade de 

questionamento sobre as reais implicações das metas quantitativas (como a 

elevação da taxa de conclusão a 90% em cinco anos) e seu impacto no trabalho 

docente e nos atributos, e intencionalidade, da formação. Para o governo, as 

exigências são claras, considerando que: 

 

Não obstante sua oportunidade e pertinência, a expansão do sistema 
público federal de educação superior deve estar associada a 
reestruturações acadêmicas e curriculares que proporcionem maior 
mobilidade estudantil, trajetórias de formação flexíveis, redução das 
taxas de evasão, utilização adequada dos recursos humanos e 
materiais colocados à disposição das universidades federais. Mais do 
que uma iniciativa de governo, este movimento alinha-se às 
propostas dos dirigentes das universidades federais, no sentido de 
consolidar e aperfeiçoar o sistema púbico de educação superior, com 
destaque para a revisão de currículos e projetos acadêmicos visando 
flexibilizar e melhorar a qualidade da educação superior [...] (BRASIL, 
2007, p. 9). 

 

Nesse contexto, a utilização das metas e de indicadores de desempenho 

passa a adquirir cada vez mais importância nas universidades e incide diretamente 

na gestão institucional, por um lado, e no papel dos gestores por outro. No que se 

refere às mudanças oriundas desse processo, o GESTOR (02) ressalta que: 

 

No princípio houve algumas críticas com relação à implantação de 
metas, mas eu penso que tem de haver sim. A UFRN é uma 
instituição pública federal e tem de prestar contas com a nação. A 
implementação de metas trata-se de uma questão cultural que não 
pode ser mudada do dia para a noite. Então existe alguma 
resistência de setores que tendem a associar a implementação de 
metas com o funcionamento de uma empresa privada. Mas uma 
instituição pública também tem de mostrar resultados, ou seja, atingir 
metas, porque há dinheiro público investido. Esse dinheiro deve ser 
investido na ampliação de vagas, melhoria de cursos, qualificação de 
professores, melhoria da infraestrutura etc. Eu concordo com o plano 
de metas, porém ele tem de ser persistente e continuado, visando à 
qualidade da instituição. 

 

O REUNI, em oposição à expectativa do gestor, não apenas deixa dúvidas 

quanto à sua continuidade como política de expansão (considerando que propõe 

uma expressiva reestruturação do sistema em apenas cinco anos de execução), se 

não também em sua persistência no financiamento do processo (atrelando alocação 

dos recursos ao cumprimento das metas). 
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Reforçando as diversas mudanças desse contexto, o GESTOR (01) alerta 

que “o REUNI foi um plano de expansão de cinco anos sem precedentes na história 

da universidade porque privilegiou a graduação. Então, a forma de gestão e 

organização da UFRN teve de mudar porque se as metas não são alcançadas os 

recursos não vêm”. 

Concordamos em parte com as observações do depoimento, considerando 

que é evidente que o REUNI trouxe um aporte volumoso de recursos para a UFRN, 

e, por sua vez, transformou a universidade em um grande complexo acadêmico, 

com melhoria na infraestrutura, na expansão do atendimento, na contratação de 

professores. No entanto, o mesmo trecho ressalta um dos pontos negativos do 

Programa, que é o seu caráter “datado”, ou seja, com curto tempo de duração. 

Defendemos a expansão não enquanto Programa, mas como uma política com um 

planejamento em longo prazo que traga melhorias para a qualidade da educação. 

No tocante às orientações oficiais para a implementação dessas estratégias 

destaca-se que 

O processo de acompanhamento da execução das metas propostas 
pelas universidades integrantes do REUNI será realizado por meio 
da Plataforma PingIFES, cujo objetivo consiste na coleta de 
informações sobre a vida acadêmica das instituições federais de 
ensino superior. Seus dados são utilizados na distribuição dos 
recursos orçamentários das IFES, a partir de critérios acordados com 
os órgãos de representação das universidades. Com o horizonte 
fixado pelas metas relativas à abertura de novas vagas, às taxas de 
conclusão dos cursos e ao aumento gradativo da relação entre o 
número de alunos e professores estabelecidas nos projetos de cada 
universidade aderente [...] (BRASIL, 2007, p. 19). 

 

No caso específico da UFRN, apontando algumas mudanças ocasionadas 

pela introdução do acordo de metas21 posterior ao Decreto 6.096/2007, o GESTOR 

(01) ressalta que: 

Em função da implantação do REUNI, teve de ser feita toda uma 
adaptação no regulamento da graduação para abarcar sua 
expansão. Em consequência, também houve uma reformulação dos 
sistemas de controle acadêmico e da PROGRAD. Também foram 
abertos diversos concursos para a aquisição de pessoal visando uma 
melhor gestão. Foi criado um Banco de Professores Equivalentes e 
um Banco de Professores do REUNI com mais de 400 professores. 
Foram tomadas diversas resoluções e criados diversos comitês para 
gerir e organizar a expansão universitária. Foram tomadas também 

                                                 
21

 “Acordo de Metas n.º 016, que entre si celebram a União, representada pelo Ministério da 
Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior, e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, para os fins que especifica o Decreto nº 6.069 de 24 de abril 2007”. 
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resoluções para gerir os novos tipos de bolsas que surgiram 
(alimentação, transporte, residência, apoio técnico etc.). Foi criado 
um Banco de Bolsas para alunos carentes. Em resumo, ocorreu uma 
série de modificações nos procedimentos acadêmicos devido à 
implantação do REUNI. 

 

Essas modificações, considerando os referenciais do que se convencionou 

chamar de Nova Gestão Pública, ressaltam a necessidade de introduzir no cotidiano 

das universidades públicas conceitos e estratégias comumente utilizados pela 

iniciativa privada e que tem repercussões na função que se espera de uma 

universidade. 

Quando questionado sobre a avaliação desse processo no contexto da 

UFRN, em especial no tocante à introdução de conceitos como flexibilização, 

produtividade e competitividade, o GESTOR (02) opina: 

 

Eu penso que é extremamente positiva a introdução desses 
conceitos nas instituições públicas de ensino superior, tanto é que as 
críticas nem são maioria nem são unanimidade. É preciso visar, com 
a introdução do REUNI, à eficiência da instituição pública 
universitária. Se a Petrobras é eficiente, por que a universidade não 
pode ser? E isso é um processo de conscientização de pessoas, de 
cada coordenador e, principalmente, do corpo docente. O professor 
tem de estar motivado para que possa motivar o aluno. O professor 
deve dar o primeiro encaminhamento no sentido de evitar a evasão e 
promover a consequente conclusão dos alunos [...]. O fato é que, em 
função do REUNI, as universidades passaram a ter um plano mais 
rigoroso de cumprimento de prazos, visando com isso, uma maior 
taxa de formação de alunos e um consequente aumento da eficiência 
da instituição pública universitária. 

 

É importante ressaltar, em contrapartida, que formar com o mesmo padrão 

de excelência almejado em uma instituição como a UFRN, requer, qualitativamente, 

mais que o simples atendimento a um maior número de alunos e o cumprimento 

rigoroso de prazos, considerando que o papel dessa instituição, de acordo com a 

sua missão exposta no novo PDI (2010-2019) e no Plano de Gestão (2011-2015), “é 

educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a 

cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a 

justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania”. 

No entanto, é de fundamental importância destacar que essas mudanças 

estão intimamente relacionadas às modificações no âmbito da gestão pública e no 

próprio conceito de universidade, o que, por sua vez, pode ser evidenciado em 
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diretrizes que apontam mais semelhanças entre empresas e instituições de ensino. 

De acordo com sua Proposta de Reestruturação e Expansão (UFRN, 2007) se 

evidencia que 

A avaliação sistemática das metas, estratégias, etapas e indicadores 
de cada uma das dimensões do REUNI requer a superação da 
tendência à burocratização da gestão acadêmica. A UFRN 
desenvolverá ações institucionais visando à qualificação permanente 
dos gestores acadêmicos e o enriquecimento das tarefas da gestão 
acadêmica, de modo que as preocupações de avaliação e 
acompanhamento acadêmicos das metas, estratégias, etapas e 
indicadores estabelecidos sejam incorporadas ao cotidiano das 
diferentes instâncias administrativas (UFRN, 2007, p. 84). 

 

O Programa já viabilizou, entre outras coisas, a criação de novos cursos (em 

Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Macaíba) a partir do ano de 2008, 

implantou novas formas de organização curricular, dinamizou e expandiu 

significativamente a matricula em diversos cursos e foi responsável pelo início de 

várias obras de infraestrutura, algumas ainda em andamento, no campus central. 

Tendo em vista as ações propostas no âmbito do REUNI, percebe-se que há 

uma dinâmica de expansão da educação superior que vem se caracterizando como 

significativo investimento do governo para expandir o acesso e a permanência dos 

alunos no ensino superior público em uma perspectiva de atender cada vez mais 

aos índices educacionais pactuados (no Brasil e no RN) por meio da implementação 

de várias estratégias para a reestruturação da educação superior pública. 

 

4.4 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: A UFRN NOS MARCOS DO 

DECRETO 6.096/2007 

 

O Brasil, nas últimas décadas, vem adotando um conjunto de estratégias 

que possibilitaram a expansão significativa da educação superior, representada pela 

crescente participação tanto do setor público quanto do setor privado, com 

prevalência deste último. A expansão desse nível de ensino, atrelada ao seu 

processo de reestruturação, tem acompanhado o modelo de desenvolvimento 

implementado e tem procurado responder às suas necessidades. 

O ensino superior brasileiro, como todas as políticas voltadas para o campo 

social, sofreu influência da reforma do Estado orientada pelas ideias da globalização 

neoliberal. A grande expansão verificada nesse nível de ensino estava relacionada 
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com a implementação da reforma geral do Estado, iniciada no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, ou seja, pela necessidade de reestruturação e modernização do 

aparelho estatal. 

A década de 1990 foi caracterizada como de acentuada expansão do ensino 

superior que pode ser aferida pela ampliação do acesso, por meio do crescimento 

do número de matrícula, do aumento e diversificação de instituições e de cursos, 

bem como pelo aumento no número de professores. Essas são estratégias que 

seguem o modelo adotado para a região latino-americana, cuja centralidade da 

educação está posta em consonância com o que propõe o mercado, o que induz a 

uma descomedida expansão da educação em âmbito privado sem que, no entanto, 

haja garantia de uma pertinente inspeção da qualidade de ensino proporcionado. 

Para Brandão (2006, p. 82): 

 

[...] o desafio que se apresenta para a educação superior brasileira 
não se refere exatamente à questão do número de vagas totais para 
se atingir o acesso à educação superior, e sim a aumentar o número 
de vagas nas instituições públicas de ensino superior para que se 
possa não só democratizar o acesso, mas que ela seja de qualidade. 

 

Nessa direção, uma das principais tendências na sociedade atual constitui-

se no alargamento da demanda por educação superior, gerado por uma diversidade 

de fatores, designadamente, pelo valor atribuído ao conhecimento científico, pela 

necessidade de maior qualificação visando à obtenção de competência para encarar 

o mercado de trabalho, pelo desejo de mobilidade social pela via da educação e, 

sobretudo, pela defesa da educação como direito social. 

Podemos ainda, apontando o recorrente discurso dos documentos oficiais 

(internacionais e nacionais), identificar que a política de expansão assenta-se em 

quatro principais pressupostos: a) uma necessária relação entre desenvolvimento 

socioeconômico e expansão do ensino superior, b) a posição de atraso que o Brasil 

ocupa no setor educativo em relação a países desenvolvidos; c) o crescimento dos 

egressos do ensino médio, o que provoca uma demanda reprimida e, d) a 

compreensão de que a educação superior é um direito de todos. 

Na ótica do MEC (2000), a política de expansão do ensino superior 

consubstancia-se na compreensão de que o tratamento prioritário dado ao ensino 

fundamental provocaria um acentuado crescimento do ensino médio, originando, 

consequentemente, maior demanda e pressão social por mais vagas naquele nível 



159 
 

de ensino. Nessa perspectiva, entende que o crescimento espetacular do número de 

concluintes do ensino médio tem incentivado a expansão e diversificação do sistema 

de ensino superior. 

Entre os vários pesquisadores, podemos citar Trigueiro (2003), o qual 

considera que o ensino superior no país, na atualidade, configura-se a partir de um 

contexto de mudanças em que estão sendo desenhadas novas oportunidades de 

atuação profissional em campos ainda não explorados. Ainda segundo o autor, a 

pressão social em busca do acesso às inovações e ao conhecimento constitui-se em 

outro importante aspecto da construção desse cenário. 

Logo, há um consenso de que esses fatores tenham impulsionado a 

dinâmica de expansão do ensino superior no Brasil no início da década de 1990, 

fortalecendo o discurso de universalização que legitima essa expansão. Estudos 

realizados por Soares (2002) acerca do progresso da matrícula em cursos de 

graduação, no período compreendido entre os anos de 1990 e 2000, apresentam um 

aumento de 75%, embora se verifique uma participação decrescente das instituições 

públicas, uma vez que no ano de 2000 somente 33% dos estudantes de nível 

superior pertenciam a universidades públicas. Contrariamente, as matrículas na rede 

privada chegavam a 67%. 

Tratar da expansão do ensino superior no Brasil conduz à complexidade 

presente nas formas como essa se processa. A ampliação não acontece, apenas, 

por meio da entrada na universidade, mas também via outras formas não tão 

evidentes para a comunidade acadêmica. Assim, por exemplo, o crescimento pode 

se processar por meio da diversificação institucional, da diferenciação dos cursos de 

graduação e pós-graduação (a exemplo dos cursos sequenciais por campo de saber 

e dos mestrados profissionais22) e pela educação à distância, todos referendados 

pela Lei nº. 9.394/96 e a legislação subsequente (BRASIL, 1996). 

A expansão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve seu início 

no período pós-LDB registrando seus maiores índices de crescimento no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, nos governos posteriores o seu crescimento foi se 

consolidando, alcançando seu ápice com o REUNI, que trazia uma lógica gerencial 

mais sólida, com indicadores mais definidos e delineando uma nova cultura de 

gestão para as universidades públicas. 

                                                 
22

 Assim como no PNE-2001, na Lei 9.394/96 o significado desses cursos nomeados não está 
explicitado. 
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O crescimento da UFRN no âmbito do REUNI pode ser observado no quadro 

abaixo: 

 
Quadro 02: Número de alunos matriculados por nível de ensino no período (2006-2011) 

 

Número de alunos 
matriculados 

2006 2007 2009 2010 2011 

Graduação presencial 21.785 20.838 22.607 23.721 25.430 

Graduação a distância 2.139 2.272 2.708 3.483 2.793 

SUBTOTAL 23.924 23.110 25.315 27.204 28.223 

Pós-graduação (mestrado 1.918 1.675 2.581 2.668 2.631 

Pós-graduação 
(doutorado) 

688 740 812 1.382 1.613 

Pós-graduação 
(especializ.) 

2.081 2.507 2.571 2.596 1.512 

Pós-Graduação (Res. 
Médica) 

103 120 130 138 214 

SUBTOTAL 4.790 5.042 6.274 6.784 5.328 

Ensino Médio prof. 1.212 942 919 971 1.056 

Ensino Médio 320 351 351 207 34 

Educação Infantil 356 367 357 370 368 

SUBTOTAL 1.888 1.660 1627 1.548 1.458 

Total Geral 30.612 29.812 33.216 35.536 35.009 
Fonte: PROPLAN/2011 e Boletins Estatísticos da PROPLAN (2003 - 2006) e Relatório de 
autoavaliação da Pró-reitoria de Pós-graduação (2006). OBS. Os dados do ano de 2008 não estão 
disponíveis nos Relatórios de Gestão. 

 

Considerando o ano de 2006, que antecede o REUNI, e comparando com o 

ano de 2007, podemos ver que há um decréscimo das matrículas na graduação 

presencial e nos cursos de mestrado e doutorado, e no médio profissional, o que faz 

com as matrículas na UFRN tenham uma queda de 800 alunos. Considera-se que 

esse não é um número muito significativo e que a segunda metade de 2007, e o ano 

de 2008, é o período inicial de implantação do REUNI, fato que pode ser justificado 

pela transição e pelos estudos que a universidade fez para instituir o seu Plano de 

Ação (UFRN, 2007). 

Nos anos de 2009 e 2010, há um crescimento sempre constante e um 

aumento total de 4.397 matrículas entre os anos de 2006 e 2011. A graduação 

cresceu 3.645 matrículas no período. A pós-graduação cresceu 538 matrículas e 

somente a educação básica teve uma redução de 430 matrículas, o que pode ser 

atribuído à função da Universidade de ministrar o ensino superior de graduação e 

pós-graduação e não o ensino básico, pois esse é da competência de estados e 

municípios. 
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Considera-se que houve um esforço enorme da instituição para o 

cumprimento dessa meta e que várias estratégias foram utilizadas para aumentar a 

oferta de matrículas, entre elas merece destaque a educação a distância, que 

apenas teve seus dados computados pela instituição em 2006, com 2.139 

matrículas, crescendo constante chegando ao ano de 2010 com 3.483. O ano de 

2011 se apresenta com uma redução para 2.793 matrículas. 

Referindo-se às estratégias implementadas no âmbito da UFRN, o GESTOR 

(02) ressalta que: 

O princípio básico do REUNI é a expansão e manutenção do aluno 
na universidade, o que é um desafio enorme. A UFRN tinha um alto 
índice de reprovação e trancamento de cursos, principalmente na 
área de ciências e tecnologia, com um índice de 40% de conclusão. 
Foi preciso focar esse problema e saber por que isso estava 
acontecendo. A partir de 2008, com a introdução do REUNI, foi feito 
um levantamento das 60 disciplinas com maior índice de retenção e 
foram feitos esforços com a PROCLAM, PROGRAD e a CPA, para 
minimizar esse problema. 

 

Nesse contexto, com o intuito de promover uma significativa redução das 

taxas de evasão, relacionadas, entre outras coisas, com orientação acadêmica 

fragilizada e altos índices de retenção (sobretudo na área tecnológica), a Proposta 

de atendimento ao REUNI destaca duas metas relevantes: a) Reduzir a taxa de 

evasão em 25% nos cursos de graduação no período de 2008 a 2012; b) Aumentar 

500 bolsas de monitoria, 450 de iniciação científica, 140 bolsas de iniciação à 

docência (licenciaturas) e 200 de inovação tecnológica (UFRN, 2007). 

Apontando, apesar dos diversos esforços para ampliar o acesso, uma 

grande demanda reprimida no ensino superior do RN, a Proposta de Reestruturação 

e Expansão (UFRN, 2007), no que se refere à ampliação da oferta de educação 

superior, destaca a importância de aumentar o número de matrículas projetadas no 

ensino de graduação (especialmente no período noturno). De acordo com o 

Documento, a “criação de cursos com estrutura curricular flexível, possibilitando a 

graduação de um maior número de alunos, em tempo mínimo, é uma possibilidade 

que vem sendo colocada para a universidade brasileira” (2007, p. 9). Como meta, 

destaca a criação de 11.716,82 matrículas projetadas, representando 2700 novas 

vagas no vestibular até o ano de 2012. 

 

Quadro 03: Indicadores de vagas anuais totais e noturnas pactuadas e executadas nos 
cursos de graduação 
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Fonte: SESU/MEC e SIGAA/UFRN. 

 

No que se refere ao total de vagas pactuadas até o ano de 2010, os dados 

mostram que a UFRN não conseguiu cumprir as suas metas, muito embora tenha 

estado muito perto de consegui-las, apenas no ano de 2011 a UFRN conseguiu 

exceder as metas pactuadas em 181 vagas. No ensino noturno, uma das prioridades 

elencadas pelo REUNI, repetiu-se a mesma tendência anterior.  

O atendimento dessas metas, apenas parcialmente comprovado pelo 

relatório da PROGRAD (2011), ainda está em processo e mostra (Quadro 03), além 

das incertezas quanto aos números definitivos em 2012, o significativo aumento 

entre as 4.088 executadas em 2007 e as 6.988 vagas em apenas meia década. É 

importante destacar também, no que se refere ao período noturno, que esse dado 

será quase triplicado ao final dos cinco anos do REUNI. 

No entanto, ressaltando que esse processo mostra suas peculiaridades, o 

GESTOR (01), com otimismo frente às demandas laborais que interferem na 

expansão, destaca que:  

Eu observo que, em termos de vagas, a UFRN está acima da meta 
prevista pelo REUNI. É claro que os cursos não tiveram um 
crescimento homogêneo. Em Medicina, por exemplo, não houve um 
grande crescimento de vagas por ser um curso de difícil expansão, 
mas essas vagas que não foram criadas em Medicina foram criadas 
em outros cursos como Agronomia, Engenharia de Software, etc. As 
metas de acesso da UFRN estão muito boas e tranquilas. Em 2012, 
ultrapassaremos a meta do REUNI. 

 

Destaca-se, ainda no que se refere à dimensão da ampliação da oferta, que 

a “ociosidade de vagas na universidade está intrinsecamente relacionada à evasão 

dos alunos, exigindo um esforço conjunto no desenvolvimento de um estudo sobre 

os aspectos determinantes dessa situação” (UFRN, 2007, p. 21). As medidas 

propostas para a resolução do problema são: a) Reduzir as vagas ociosas com a 

oferta de 502 vagas, distribuídas em 150 vagas para transferência voluntária, 252 
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novas vagas para reingresso e 100 vagas para alunos convênio, no período 2008-

2011; b) Atingir a taxa de conclusão dos cursos de graduação média de 90% em 

2012. 

Ressaltando algumas das principais mudanças no contexto da UFRN e as 

características da expansão institucional, o GESTOR (02) afirma que:  

 

Além da expansão dos cursos e da ocupação de áreas físicas sem 
uso, eu destacaria o combate à evasão dos alunos e a ocupação das 
vagas ociosas. Por exemplo, em Engenharia Civil 10% dos alunos 
não concluem o curso. Então, o REUNI criou uma sistemática de 
ocupação dessas vagas que ficam vazias [...]. Houve uma prioridade 
para o turno noturno, tanto na expansão, quanto na criação de 
cursos. Tudo isso visando à melhor utilização de um horário 
geralmente mais ocioso nas universidades. 

 

A evidente relação entre as recomendações oficiais e a expressiva 

reestruturação institucional pela qual passa a UFRN é demonstrada, também no que 

se refere aos cursos de graduação, quando entre os dados estatísticos (Gráfico 01) 

e a fala dos gestores, constatamos o novo perfil que vai sendo delineado. 

 

Gráfico 01: Evolução do número de cursos ofertados no vestibular e SiSU (a partir de 
2011), nos cursos de graduação presenciais da UFRN no período 2007-2011 

 
Fonte: SIGAA/UFRN. 
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De acordo com o GESTOR (01), bastante otimista em relação à expansão 

quantitativa e ao cumprimento das metas, os “cursos que apresentaram maior 

expansão foram os novos cursos noturnos (Comunicação Social, Dança, Gestão de 

Políticas Públicas, Bacharelado em Ciências e Tecnologia etc.) seguido dos novos 

cursos diurnos (Design, Agronomia, Geofísica, Engenharia de Aquicultura etc.). 

Ainda houve uma expansão de 10% nos cursos já existentes”. 

Ainda referindo-se à meta de expansão dos cursos existentes ou da criação 

de cursos novos, a entrevista (01) revela que; 

 

Em termos de acesso, a UFRN está cumprindo mais do que estava 
prevista, muito embora tivesse que fazer algumas alterações. Por 
exemplo: o curso de Medicina previa a ampliação de 10 vagas 
durante cada ano, chegando no final com mais 30 vagas; o curso de 
Zootecnia tinha meta para aumentar e foi substituído pelo curso de 
Agronomia (40 vagas); o curso novo que não estava previsto como 
Engenharia de Software foi criado para dar suporte ao Metrópole 
Digital.  

 

É importante ressaltar que, em consonância com as mudanças em âmbito 

macroeconômico, a expansão que ocorre no interior das instituições de ensino 

reflete os conflitos sociais mais amplos e, dialeticamente, oferece respostas locais 

específicas. Isso aponta os interesses políticos e econômicos que influenciam a 

formação de quadros profissionais, e, por sua vez, afetam as relações entre 

universidade, estado e mercado. 

Referindo-se às características da expansão no contexto da UFRN, o 

GESTOR (02), aponta que:  

 

Avaliando-se o mercado de trabalho moderno, constata-se o 
surgimento de novas tecnologias e, logo, a necessidade de novos 
profissionais. Por exemplo, foram criados os cursos de Engenharia 
Biomédica e Ambiental na área tecnológica e o de Letras Espanhol, 
na área de humanas, tudo isso visando às novas demandas do 
mercado de trabalho e da sociedade e, além disso, uma maior 
integração internacional da UFRN. 

 

Evidencia-se que a universidade, levando em consideração a necessidade 

de financiamento (estatal via contrato de gestão, ou privado via parcerias e 

fundações de apoio), ao atender às metas do REUNI, vivencia um complexo 
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processo de expansão e reestruturação pela via da racionalização dos recursos 

existentes. Considerando as duas metas globais expostas no Decreto 6.096/2007, a 

elevação da taxa de conclusão a 90% e do número de alunos por professor para 

18/1, é possível constatar a grande dimensão de um processo de mudanças em 

apenas cinco anos.  

O GESTOR (02), quando questionado sobre a contratação de professores 

em relação à quantidade de alunos, responde: “sim, ocorreu de forma proporcional. 

O MEC teve o cuidado de monitorar a dosagem da relação Aluno X Professor em 

18/1. Isso proporciona uma melhor relação/integração entre alunos e professores”. 

No entanto, de acordo com o Relatório Parcial do REUNI, lançado em setembro de 

2009, a “meta de elevação da Relação Aluno de graduação por Professor (RAP) foi 

de 16,76 em 2008 e de 23,90 em 2009, ultrapassando os valores previstos para os 

respectivos anos”. 

O significativo aumento do número de alunos em sala de aula, sobretudo na 

área tecnológica que aporta parte importante das novas vagas, não parece 

necessariamente estar relacionada a uma melhoria na integração entre alunos e 

professores, ao passo em que ressalta diferenças para formação, tanto entre alunos 

da mesma universidade (curriculares), como entre as universidades entre si 

(avaliação externa). 

Discutindo as implicações dessa meta, Chaves (2010, p. 12-13), destaca:  

 

É importante ressaltar que, para medir essa relação do número de 
alunos de graduação por professor, o governo definiu que tomará por 
base o número de docentes com equivalência ao regime de 
Dedicação Exclusiva e deve, ainda, ajustar esse número em função 
dos programas de pós-graduação mantidos pelas instituições, 
considerando o fator de avaliação da CAPES, ou seja, quanto maior 
for o conceito por esta atribuído aos cursos de Mestrado e Doutorado 
mantidos pela universidade, maior será seu bônus. Em outras 
palavras, as instituições que mantiverem o maior número de 
programas de pós-graduação consolidados, com avaliação máxima 
da CAPES, serão beneficiadas no cálculo da relação aluno por 
professor. 

 

No que se refere à elevação da taxa de conclusão, é possível observar que 

apesar dos esforços, os índices se mostram inalcançáveis, quando se considera a 

situação concreta da UFRN e as mudanças que implicaria essa meta. Usando as 
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palavras do GESTOR (02), “o objetivo é 90%, o que eu acho uma meta muito 

ousada devido a diversas dificuldades”. 

 

 

Quadro 04: Evolução da taxa de conclusão dos cursos de graduação média no período 
2008-2012 

 
Fonte: SIGAA/UFRN. 

 

 

De acordo com o GESTOR (01), “de uma maneira geral, a UFRN está 

alcançando as metas, porém, existem diferenças entre as duas principais metas. Em 

relação à meta de professores e alunos está tudo bem, mas a meta de conclusão de 

90% é muito difícil”. O Quadro mostra que a instituição avança lentamente em 

direção ao objetivo de 0,90% em 2012 (índice percentual extremamente elevado 

inclusive em comparação aos países centrais). O que se constata é que de 2008 a 

2011 a taxa cresceria em média 0,03/0,04 por ano (sendo alcançado o valor 

pactuado apenas em 2009), e, entre 2011 e 2012 a proposta seria de 0,12%, o que 

implicaria um grande investimento da instituição no que se refere ao sistema de 

avaliação, reduzindo drasticamente a evasão e a reprovação. 

É importante ressaltar as consequências desse processo, quando os dados 

extraídos dos contratos de gestão indicam o compromisso dos reitores com a 

“eficiência” do sistema, seja por meio do preenchimento imediato das “vagas 

ociosas”, seja pelo estabelecimento de regras mais flexíveis para a mobilidade 

estudantil e admissão, em qualquer etapa dos cursos, de estudantes de outras IES, 

provavelmente aliviando as instituições privadas de seus alunos inadimplentes 

(CHAVES, 2010). 

O REUNI trouxe uma série de modificações para a cultura organizacional da 

UFRN, na qual é possível evidenciar uma nova prática de gestão que tem como 

objetivo o acompanhamento das metas e indicadores de desempenho da instituição 

sedimentando uma prática constante de avaliação, desde avaliação da 

aprendizagem ao desempenho da instituição como um todo. Nesse sentido, a 

instituição não tem medido esforços para atingir o pactuado com o MEC nos planos 
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de gestão, colocando como central a busca pela eficiência e eficácia em detrimento 

da qualidade da educação ofertada. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Nas últimas décadas, o processo de globalização e as ideias neoliberais 

exerceram grande influência no conjunto de mudanças que perpassaram as 

sociedades contemporâneas, merecendo destaque a redefinição do papel do 

Estado, que, de executor das ações, assumiu a função de coordenador e avaliador, 

com sérias repercussões para as políticas sociais, entre elas a educacional. A 

concepção teórica neoliberal sobre o Estado tornou-se cada vez mais hegemônica e 

por isso vem direcionando novas formas de regulação político-institucional, 

contribuindo para o redimensionamento do seu papel em vários países, definindo 

reformas que têm variado em dimensão e intensidade, dependendo das relações 

que se estabelecem entre a sociedade civil e a esfera política. 

Portanto, para pensar a forma como o Estado moderno se constitui e evolui, 

é necessário considerar uma complexa rede de relações na qual suas partes 

constituintes possuem um caráter dinâmico. O Estado, nessa perspectiva de análise, 

não pode ser pensado como racional/ideal, deve ser entendido como um espaço 

historicamente contextualizado de luta e mobilização social no qual não se 

representam a coletividade social e o bem comum, senão a expressão política de 

um conflito de classes. 

A significativa redefinição do papel do Estado nas últimas décadas ocorreu 

em um momento histórico marcado pela quebra das fronteiras (geográficas, políticas 

e econômicas) e pela integração, em escala global, do mercado financeiro, o que, 

em outras palavras, pode ser chamado de globalização. A globalização se mostra 

como uma estratégia para enfrentar a crise do capitalismo, como uma forma de 

construir uma nova economia mundial, uma economia sem fronteiras e que cada vez 

mais se entrelaça aos mercados comuns e aos blocos econômicos. 

Nesse contexto, é apontada como imprescindível a ideia de modernizar e 

flexibilizar a organização estatal, tendo em vista que o modelo burocrático não 

atendia às novas demandas de um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico. O 

modelo de gestão gerencial implementado no campo empresarial, tendo entre seus 

objetivos a busca pela eficiência, eficácia e a produtividade, foi a alternativa 

encontrada para reformar o Estado, que deveria tornar-se mais ágil e atento às 
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demandas (e também controles) sociais, proporcionando não apenas um 

desenvolvimento sustentável, como também melhor distribuição de renda e a 

consolidação da democracia. 

Esse conjunto de medidas implicava modificações no modelo weberiano, 

que, segundo a crítica de vários estudiosos da temática, caminhava em sentido 

contrário ao dos anseios do cidadão. Em essência, a defesa situava-se na 

perspectiva de reformar o Estado para que ele se tornasse mais enxuto e mais forte, 

estabelecendo assim, uma das condições objetivas para materializar as reformas 

necessárias à superação da crise do capital. 

Nesse contexto, ainda que as críticas não fossem dirigidas unicamente à 

administração burocrática, a modernização do setor público passou a ser a tônica 

das discussões no âmbito das reformas da década de 1990. É importante ressaltar 

que a renovação da gestão pública é um tema que em muito ultrapassa a questão 

da eficiência no uso dos recursos públicos em um mundo que oferece demandas 

cada vez mais diversificadas e globalizadas.  

A reestruturação neoliberal, que vem sendo impulsionada por um capital 

cada vez mais globalizado e integrado aos interesses das economias mais 

poderosas, ideologicamente contou com a participação dos organismos 

internacionais para difundir suas diretrizes, quer seja através de documentos e 

conferências que previam os principais delineamentos para que os países pudessem 

se adaptar às novas regras, quer seja pela assinatura de pactos com metas 

previstas e datadas para a sua consecução. Nos países em desenvolvimento, em 

alguns casos, inclusive nos países considerados desenvolvidos, os organismos 

internacionais exercem uma grande influência na delimitação de políticas, 

demonstrando que podem ser considerados mentores para a área educacional. 

A educação superior, nesse contexto, vem sendo protagonista de várias 

reformas e sofrendo significativos ajustes estruturais. As diretrizes educacionais 

propostas pelos organismos internacionais formam parte importante desses ajustes, 

e, de um modo geral, tiveram como objetivo difundir uma proposta para esse nível 

de ensino que seja mais flexível, mais rápida e realizada fora do âmbito das 

universidades. Existe, nos documentos internacionais, uma clara referência à 

necessidade de modernizar a gestão dos sistemas de ensino superior, 

principalmente nas universidades tradicionais consideradas rígidas e onerosas, e a 

necessidade da diversificação institucional, transformando o ensino superior em 
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ensino terciário. Dessa forma, a diferenciação institucional produziu uma maior 

variedade de configurações e modelos institucionais, incluindo o surgimento de 

grandes quantidades de alianças entre as instituições, associações e 

conglomerados educacionais. 

A maioria dos países empreenderam reformas nos seus sistemas de ensino 

superior. As transformações alcançadas têm grande importância e podem ser 

constatadas, entre outras coisas: por meio da existência de um sistema de educação 

superior mais complexo e distinto da sua condição histórica original, com a 

transformação de universidades em instituições públicas multicampus estruturadas 

de formas diferenciadas e adequadas a um sistema que se apresenta de forma 

segmentada e diversificada; pela grande expansão de instituições privadas em 

muitos países; pelo crescimento considerável da pesquisa científica e do número de 

pesquisadores e, pela massificação da demanda social por educação superior em 

diversas regiões.  

Destacamos como fundamental nas orientações desses organismos não só 

a necessidade de expandir os sistemas de educação superior, mas também a 

obrigação de rever o papel do Estado em relação a esse nível de ensino, tendo em 

vista que a expansão das instituições e matrículas no setor privado é considerada 

uma importante estratégia de reforma. 

Especificamente para o ensino superior brasileiro, a política implementada 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC 1995-2002) teve como base a 

elaboração e divulgação de uma série não articulada de textos legais, projetos e 

programas, configurando-se, assim, como meios estratégicos usados pelo governo 

como manobra no embate com os problemas contextuais e com os seus opositores. 

Para implementar a reforma no campo da educação superior, o governo de FHC 

estabeleceu uma crítica ferrenha às universidades públicas, afirmando que essas 

instituições de ensino não se adequavam ao mercado de trabalho, levando em 

consideração que seu modelo estabelecia a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, sendo portanto dispendiosas e na sua maioria ineficientes. 

O marco regulatório mais amplo que vem redesenhando os sistemas de 

educação superior, em nível nacional, articula-se com as diretrizes dos agentes de 

financiamento. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, 

e seus dispositivos legais, isto é, os decretos, as portarias, os pareceres e as leis 

complementares, geram impactos em todos os níveis de ensino desde o processo 



171 
 

de concepção à implantação. Merece destaque também o Plano Nacional de 

Educação (2001) que, ao estabelecer as metas de atendimento do ensino superior, 

contribuiu para a tendência expansionista nesse nível de ensino. 

No governo subsequente, há uma continuidade das principais medidas 

adotas no governo FHC. O diagnóstico inicial elaborado pelo governo Lula da Silva 

apontou que a educação superior brasileira encontrava-se em péssimas condições, 

considerando a crise fiscal do Estado e da compreensão de que esse Estado era 

incapaz de realizar novos investimentos para a ampliação do setor. A situação de 

crise também era observada nas IES privadas, em virtude da grande expansão das 

matrículas verificada no governo antecessor, e de uma suspeição de que a 

expansão quantitativa não tinha sido acompanhada de um padrão de qualidade da 

formação e da certificação. 

As normativas legais implementadas no governo Lula da Silva permitiram o 

aprofundamento de várias ações já iniciadas nos governos anteriores e 

possibilitaram que a expansão do ensino superior brasileiro fosse consolidada, 

mantendo as mesmas tendências de aumento da iniciativa privada, cursos 

predominantemente fora das universidades, maior diversificação da oferta e a 

intensificação de matrículas em cursos na modalidade a distância. 

Essas estratégias enquadram-se no significativo reordenamento interno pelo 

qual passaram as IES nas últimas décadas, sobretudo no que se refere às 

universidades. Como apontado por diversos autores, ganhou espaço o arcabouço 

jurídico que, entre outras coisas, possibilitou: a comercialização de “serviços 

educacionais”, como os cursos pagos, especialmente os cursos de pós-graduação 

lato sensu; o estabelecimento de parcerias entre as universidades federais e as 

empresas para realização de consultorias e assessorias viabilizadas pelas 

fundações de direito privado; a concepção de política de extensão universitária como 

venda de cursos de curta duração; criação de mestrados profissionais, em parceira 

com empresas públicas e privadas, entre outros mecanismos internos de 

privatização. 

Nesse contexto, analisando essas repercussões que afetam as 

universidades públicas, a autonomia universitária passa a significar a liberdade para 

buscar recursos na iniciativa privada e as novas estratégias da administração 

pública traduzem o princípio da racionalidade nos moldes da iniciativa privada, 

objetivando maior expansão com menor custo. 
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Dentre os pontos mais importantes da configuração do ensino superior 

brasileiro nas últimas décadas, podemos destacar, resumidamente, a expansão 

quantitativa oriunda da criação de instituições de ensino superior privadas, a 

diversificação desse nível de ensino, a introdução de mecanismos de avaliação 

institucional, a flexibilização do acesso e diminuição dos investimentos públicos 

destinados às universidades. 

Nesse sentido, observou-se que as políticas adotadas para a expansão do 

ensino, como a diversificação das instituições, fez crescer a oferta da educação 

superior, no entanto, sem garantir o acesso a esse nível de ensino e sua qualidade. 

O grande crescimento ocorreu, prioritariamente, em instituições privadas e em 

faculdades isoladas, com uma graduação realizada em cursos rápidos, 

resignificando o modelo universitário que unia a pesquisa, a extensão e o ensino.  

Essas mudanças foram influenciadas por novas políticas educacionais que, 

inicialmente, na década de 1980, foram sistematizadas nos países baixos e no 

Reino Unido, motivadas pela expansão das ideias da Nova Gestão Pública, que 

acarretou mudanças no gerenciamento dos serviços públicos, trazendo conceitos e 

estratégias gerenciais da empresa privada para a gestão e organização das 

instituições em diversos níveis. Nesse contexto, merece destaque o contrato de 

gestão que modificou substancialmente a forma de controle exercida pelo governo 

central nas instituições de ensino superior e redesenhou as relações de público e 

privado na prestação de serviços à população.  

Em um contexto de intensificação dos processos globalizantes, com diversas 

repercussões na estrutura dos sistemas de ensino e consequente formação dos 

quadros profissionais, ganha importância, sobretudo na Europa, o denominado 

processo de Bolonha. Como fruto da lógica de “modernização”, é a estratégia do 

mercado para incrementar seus benefícios e, dessa forma, submeter a educação 

superior às necessidades do capital, favorecendo a hegemonia do sistema 

capitalista nesse processo. 

O processo de Bolonha tem servido de modelo para outros países, tendo em 

vista que trabalha com a possibilidade de integrar e padronizar o funcionamento do 

sistema, defendendo o princípio da competitividade, com vistas à ampliação da 

participação dos países na oferta do lucrativo mercado internacional de educação. 

No Brasil, podemos dizer que o processo de Bolonha influenciou pelo menos 

parcialmente o Projeto da “Universidade Nova”, que defendia para o ensino superior 



173 
 

uma estrutura acadêmica composta por três ciclos: Bacharelado Interdisciplinar; a 

Formação Profissional, em licenciaturas ou carreiras específicas; e Pós-Graduação. 

 Nesse cenário, em consonância com outras tendências que já vinham 

sendo orientadas pelos organismos internacionais e acompanhando os movimentos 

de reforma que vem ocorrendo nos países centrais, o Brasil é protagonista de um 

significativo processo de reestruturação, que tendo seus fundamentos na proposta 

intitulada Universidade Nova, influencia diretamente a instituição universitária no 

país. 

A implementação tanto do processo de Bolonha como do projeto da 

Universidade Nova exigiu uma nova regulação e a busca de mecanismos de gestão 

que possibilitassem acompanhar os resultados previstos por meio do cumprimento 

de metas e desempenho. A tradicional regulação estatal das universidades é 

afastada a partir do momento em que o Estado passa a ser definido como um 

“parceiro” que contratualiza com as instituições, sem controlar diretamente, mas 

supervisando o processo, através de um contrato de gestão capaz de oferecer um 

primeiro nível de regulação e controle, a partir da avaliação e da “prestação de 

contas”, necessariamente referenciados a indicadores padronizados de desempenho 

institucional. 

A execução de procedimentos e normas, a responsabilização pela 

introdução da lógica dos resultados, orienta-se pelo constante monitoramento e 

controle desses resultados, sendo necessário torná-los quantificáveis para assim 

auferir os ganhos de eficiência e efetividade das políticas.   

O Estado-nação funcionaria como articulador/regulador das políticas. Ou 

seja, o núcleo central estabelece parâmetros de desempenho às unidades 

descentralizadas ou aos prestadores de serviços públicos não estatais, que, por sua 

vez, serão regulados por agências subordinadas ao Estado. Os provedores ou entes 

descentralizados serão ligados à administração central ou às suas respectivas 

agências, por meio de contratos firmados entre ambos. 

No entanto, é importante ressaltar que essas medidas relacionadas ao 

âmbito da gestão vão além de simplesmente buscar melhores resultados na hora de 

empregar os recursos públicos, refletem, na verdade, um processo amplo de 

reestruturação que, ideologicamente, tem sérias implicações e causa profundas 

mudanças na compreensão dos conceitos de estado, mercado e universidade. No 

tocante às universidades, torna-se evidente a tentativa de promover uma expansão 
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pela via da racionalização dos recursos humanos existentes, levando em 

consideração a pretensão de aumentar a relação professor aluno e introduzir uma 

lógica gerencialista voltada para o controle de resultados nas universidades federais. 

A implementação, em 2007, do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas Federais (REUNI) permitiu 

a consolidação dessas políticas, provocando modificações na estrutura institucional, 

no sistema de educação e na articulação entre ambos. Dessa forma, surgem novos 

formatos institucionais que induzem a formação de novas instituições com 

características próprias e especialização funcional, o que converge para a 

constituição de complexos sistemas de educação superior. 

Considerando que durante o governo de FHC, o investimento nas 

universidades públicas foi quase inexistente, além de haver cortes no orçamento 

dessas instituições, e, que a recuperação desses investimentos no primeiro governo 

Lula da Silva foi incipiente, o REUNI foi visto pela sociedade civil e pela mídia como 

um programa extremamente positivo, entre outras coisas, pela expansão das 

matrículas e da infraestrutura existente, pelo aumento do número de vagas em 

cursos de graduação, dificultando assim, medidas de oposição por parte das IES 

públicas. 

A implantação do REUNI na UFRN seguiu todos os trâmites previstos pelas 

políticas do MEC, os depoimentos dos gestores evidenciaram que a fixação das 

metas que a universidade deveria atingir para alcançar a eficiência e a produtividade 

exigida pelo atual modelo de gestão foi pensada, em uma atitude centralizadora, fora 

da instituição. A universidade, por sua vez, deveria discutir internamente e se 

reestruturar da melhor forma para atingir esses objetivos. 

O REUNI trouxe várias modificações na forma de gerenciar os serviços na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Merece destaque a intensificação do 

complicado processo de mudança de uma concepção de gestão burocrática para a 

gestão gerencial, ressaltando a cultura instituída com o contrato de gestão. Nesse 

sentido, a utilização das metas e de indicadores de desempenho passa a adquirir 

cada vez mais importância como forma de acompanhar e avaliar o cumprimento das 

ações pactuadas, pois desse cumprimento depende o repasse de recursos 

financeiros. Dessa forma, a instituição procura tornar-se mais ágil nos processos, 

buscando a eficiência e a eficácia dos seus serviços. 
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No que se refere à expansão da UFRN, os dados comprovam que as metas 

pactuadas no REUNI foram atendidas quase que na sua totalidade. Muito embora as 

estatísticas e os Relatórios de Gestão mostrem que o grande crescimento da UFRN 

se dê no período de governo de FHC, é no contexto do REUNI que vai haver a 

consolidação dessa expansão, com a construção de uma estrutura básica, melhoria 

das condições físicas da instituição. Qualitativamente, não se pode afirmar que o 

REUNI teve um impacto positivo, pois além da expansão das vagas e da criação de 

cursos novos, na sua maioria foram criados cursos noturnos, houve um aumento 

substancial da relação professor x aluno, o que mostra que essa expansão também 

se dá pela racionalização dos recursos humanos e da estrutura física existentes. 

Nesse contexto, o Programa vem se caracterizando como uma continuidade 

das políticas privatizantes para a expansão do ensino superior brasileiro, e objetiva 

inserir nas universidades públicas federais um modelo de organização 

fundamentado no paradigma gerencialista de administração, ocasionando assim, a 

mercantilização de bens e serviços acadêmicos. 

São políticas que trazem implicitamente um artifício de desresponsabilização 

do papel do Estado, caracterizando sua “nova” função de coordenar e controlar em 

nível macro a execução dessas políticas. Esses mecanismos legais apresentam, 

supostamente, estratégias de alargamento da participação, da autonomia e da 

representatividade, como uma das possibilidades de consolidação da democracia no 

interior das instituições. 

A utilização de Comitês Gestores para debater as metas e sua 

implementação apontam para estratégias da gestão democrática. Na lógica do 

modelo gerencial, no entanto, a presença de sujeitos em ações das quais não 

participaram em sua concepção, é uma forma de escamotear a participação e 

garantir o compromisso na execução das metas e dos objetivos. Dessa forma, o 

MEC descentraliza para as instituições a elaboração de metas de ações que já 

foram definidas a priori em nível central. 

A autonomia das instituições é supostamente respeitada na medida em que 

a adesão é voluntária, no entanto, sem outras opções no tocante ao financiamento, 

não encontram mais que a solução proposta. Com essas características, a 

participação se metamorfoseia em uma técnica de gestão propiciadora de coesão e 

consenso, despolitizando, assim, o processo de participação dos sujeitos sociais na 

formulação, implementação e avaliação da política. 
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É importante assinalar, com toda a complexidade desse processo, como 

manter a autonomia universitária, princípio tão relevante para a construção da 

universidade enquanto espaço de crítica contra-hegemônica e formação para a 

cidadania, relacionando diretamente os objetivos e estratégias da reestruturação e 

expansão das instituições universitárias ao atendimento de metas tão ousadas. 

Nesse sentido, é possível prognosticar algumas das metas que até o término 

do Programa serão cumpridas ou que os indicadores de desempenho das 

instituições públicas poderão chegar a atingir o acordado com o Ministério da 

Educação em vários aspectos, o que não será possível prever é qual será o impacto 

real dessas mudanças na qualidade da educação ofertada. Defendemos a expansão 

não enquanto Programa, mas como uma política com um planejamento em longo 

prazo que traga melhorias para a qualidade da educação. 
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