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Este capítulo trata das reconfigurações do 
Estado brasileiro, tendo como marco a 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) e a 
implementação do projeto neoliberal no Brasil a 
partir do governo Fernando Collor de Melo (1990-
1992), mas especialmente a partir do governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2003) 
e seus rebatimentos na política de educação 
superior. 

Se por um lado, mesmo que de forma 
contraditória, a CF/88 representou uma série de 
conquistas para a classe trabalhadora, ela também 
representou a construção de algumas das bases 
para a implementação do projeto neoliberal que 
passa a ser implementado no Brasil a partir da 
década de 1990. 

A CF/88 marca o início de um novo ciclo no 
Brasil, pautado pelo desejo e expectativa da 
redemocratização após vinte anos de ditadura 
civil-militar (1964 – 1985), orientada pela 
reorganização do(a)s trabalhadore(a)s via 
movimentos sociais e populares, partidos 
políticos, sindicatos, entre outros. A grande 
contradição desse período, que deve ser por 
compreendida como uma das particularidades 
brasileiras, é o fato de vivermos no momento 
histórico de redemocratização, e, portanto, de 

conquista de direitos. Contraditoriamente, 
também a implementação do neoliberalismo, 
fazendo com que muitos dos direitos conquistados 
não saíssem do papel, da letra fria da lei, ou que 
fossem, como é o caso da educação brasileira, 
regulamentada em leis específicas com forte traço 
neoliberal, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Brasileira, de 1996. 
 

1. O Estado e o Desmonte Neoliberal 
O capitalismo, como uma forma de 

organização das relações sociais, pressupõe não 
apenas uma maneira de produzir mercadorias, 
mas, sobretudo, uma forma de organizar a vida 
dos sujeitos, que vai desde o processo de 
estruturação social, econômica, política, cultural e 
territorial até a conformação de leis para a 
manutenção dos interesses inerentes à classe 
economicamente dominante, tendo como 
elemento central desse processo de organização e 
conformação social subordinada a dimensão 
ideológica da classe hegemônica. 

Como afirmou Marx (2007), a classe que 
domina economicamente também domina política 
e ideologicamente, construindo relações sociais 
que conformam os seus interesses de classe e o 
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desenvolvimento da produção capitalista. A 
dominação dos espaços e dos meios de produção 
pressupõe uma organização social e territorial que 
possibilite o desenvolvimento do processo 
produtivo em suas múltiplas dimensões. 

Nesse sentido, o Estado é compreendido como 
um importante instrumento da burguesia para o 
desenvolvimento do projeto capitalista. O 
capitalismo, que vive crises cíclicas de forma 
inerente ao seu desenvolvimento, passa, desde a 
década de 1970, por uma crise estrutural. Na 
tentativa de recuperar as taxas de lucro dos 
capitalistas são necessárias algumas alterações na 
organização dos Estados Nacionais, mudanças 
muito mais de forma do que de conteúdo.  

Seja em sua forma liberal clássica, em sua 
forma de Estado de Bem Estar Social ou em sua 
forma neoliberal, os capitalistas sempre buscam 
influir na organização do Estado de maneira a 
garantir o desenvolvimento da economia a partir 
dos interesses do capital. Vale destacar que as 
diferentes configurações do Estado também são 
fruto da pressão exercida pelo(a)s 
trabalhadore(a)s na tentativa de garantir direitos. 
Nesse sentido, o Estado é hegemonizado pelos 
interesses do capital, e influenciado por forças 
contraditórias, como: i) a pressão da burguesia 
para que o Estado contribua na reprodução da 
força de trabalho; ii) a pressão do(a)s 
trabalhadore(a)s para que o Estado garanta alguns 
de seus direitos fundamentais a partir do 
investimento em políticas públicas; e c) a pressão 
do mercado para que o Estado cumpra o papel de 
regulador no sentido de garantir juros e outros 
tipos de vantagem para os empresários, em 
detrimento do necessário investimento em 
políticas públicas para o conjunto da sociedade. 

Importante registrar que o Estado de Bem 
Estar Social, que garantiu alguns direitos à classe 
trabalhadora, foi uma experiência restrita a países 
de capitalismo avançado, não sendo reproduzido 
em nenhuma de suas dimensões, no Brasil, nem 

 
1 São considerados governos de conciliação de classe aqueles 
que utilizam, para governar, de uma estratégia política que 
busca ao mesmo tempo atender as demandas do capital e 
também algumas demandas da classe trabalhadora, 
assegurando a governabilidade e o apassivamento do 
proletariado. Por um lado garante a reprodução e o 
desenvolvimento do capitalista e, por outro, melhorias nas 

no governo de Getúlio Vargas (1930-1945) e nem 
nos governos de conciliação de classe1 de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003- 2010) e Dilma 
Rousseff (2011-2016), como consideram algumas 
análises. 

Compreender o Estado como um aparelho 
privado de hegemonia da burguesia pressupõe 
considerar as disputas inerentes à busca pela 
hegemonia por determinada classe social. Nesse 
sentido, considera-se a busca pela hegemonia 
como base para a manutenção dos interesses da 
classe economicamente dominante e, portanto, 
para o desenvolvimento capitalista, tendo o 
Estado como seu instrumento estruturante. 
Para Gramsci (2001, v. 3, p. 48): 

“O fato da hegemonia pressupor 
indubitavelmente que sejam levados em 
conta os interesses e as tendências dos 
grupos sobre os quais a hegemonia será 
exercida, que se forme um certo equilíbrio 
de compromisso, isto é, que o grupo 
dirigente faça sacrifícios de ordem 
econômico-corporativa; mas também é 
indubitável que tais sacrifícios e tal 
compromisso não podem envolver o 
essencial, dado que, se a hegemonia é 
ético-política, não pode deixar de ser 
também econômica, não pode deixar de 
ter seu fundamento na função decisiva que 
o grupo dirigente exerce no núcleo da 
atividade econômica.” 
Nesse sentido, o Estado exerce importante 

função no atendimento dos interesses do 
desenvolvimento produtivo capitalista, segundo 
exigências da industrialização e da urbanização e, 
quando necessário, atendendo a algumas das 
demandas do(a)s trabalhadore(a)s, necessárias à 
sua manutenção como força de trabalho e 
consumidore(a)s por exigência da dinâmica 
capitalista. 

condições de vida da classe trabalhadora, de forma a mantê-
la contida. Essa estratégia busca uma conciliação de 
interesses da burguesia e do proletariado, que são 
inconciliáveis. Essa estratégia de governabilidade não 
permite nenhuma mudança estruturante nas relações sociais.  
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Por isso é importante afirmar que todos os 
governos, com tonalidades distintas, deram 
continuidade ao mesmo projeto estrutural do 
capital. Nos governos de conciliação de classe do 
PT, tivemos continuidades e descontinuidades, 
prevalecendo continuidades, em especial no que 
tange à política econômica. Porém, tais 
continuidades realizam-se com o diálogo e a 
absorção de algumas das reivindicações históricas 
da classe trabalhadora, em especial na área da 
educação, dos direitos humanos, da assistência 
social e do combate às opressões. No que tange a 
direitos estruturais, previstos no tripé da 
Seguridade Social, o desmonte teve continuidade, 
com uma nova roupagem, com novas formas de 
privatização, como foi o caso da criação da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) em 2011 e da FUNPRESP 
(Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal) em 2012, ambas 
consideradas formas de privatização não clássicas 
implementadas pelo governo federal e adotadas 
como modelo para estados e municípios. Ressalta-
se, ainda, a imposição do modelo de gestão das 
políticas públicas via Organizações Sociais (OS), 
as parcerias público-privadas e a mercantilização 
das políticas públicas, com destaque para a 
política de educação, como também já apontava o 
Plano Diretor de Reforma do Estado, de 1995, que 
caracteriza a Universidade como um “serviço” 
não exclusivo do Estado.  
Segundo Novack (1988, p. 33-34): 

“Isto está exemplificado com maior ênfase 
na evolução do capitalismo e suas partes 
componentes. O capitalismo é um sistema 
econômico mundial. Nos últimos cinco 
séculos se desenvolveu de país a país, de 
continente a continente, e passou através 
das fases sucessivas do capitalismo 
comercial, industrial, financeiro e 
capitalismo estatal monopolista. Cada 
país, mesmo que atrasado, foi levado à 

 
2 Como aponta Sguissard (2008), no início da ditadura militar 
61,6% do ensino superior era público e 38,4% privado, em 
dez anos o quadro se modifica drasticamente, passando as 
instituições privadas a controlarem 63,6% das matrículas 
enquanto as instituições públicas ficavam com 36,4%. Hoje, 
segundo os dados do censo da educação superior de 2016, 
divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

estrutura das relações capitalistas e se viu 
sujeito às suas leis de funcionamento. 
Enquanto cada nação entrou na divisão 
internacional do trabalho sobre a base do 
mercado mundial capitalista, cada um 
participou de forma peculiar e em grau 
diferente na expressão e expansão do 
capitalismo, e jogou diferente papel nas 
distintas etapas de seu desenvolvimento.” 

As bases do processo de desenvolvimento 
brasileiro se encontram em sua origem de país 
colonizado e explorado por cerca de 400 anos, no 
qual foi priorizado o atendimento das demandas 
do processo de desenvolvimento europeu, tendo 
por base a expropriação de riquezas e a 
inviabilização de potencialidades produtivas, 
criativas e autônomas. As amarras do Brasil 
colônia tiveram reflexos nos distintos âmbitos da 
vida do país, em especial nas dimensões política, 
econômica e social. A seguir veremos como essa 
realidade se expressa no projeto capitalista de 
educação para o Brasil. 
 

2. O Projeto do Capital para a Educação 
Superior 

 Para pensar a educação superior no Brasil, 
é necessário compreender três pressupostos de 
análise: 

i. O ensino superior no Brasil deve ser 
compreendido como resultado de um 
processo de amplas e longas disputas entre 
projetos distintos de sociedade e de 
formação. Disputas que têm início na 
definição do próprio caráter da educação, 
se pública e/ou privada, como expresso no 
gráfico abaixo2; 

ii. Nesse processo, as indicações do Banco 
Mundial (BM), da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
a Cultura (UNESCO) e da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), que são os 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP-MEC), 82,3% das 
matrículas em 2016 foram em instituições privadas de ensino, 
demonstrando a grandiosa mercadoria na qual a educação 
superior se transformou. 
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“sujeitos políticos coletivos do capital” 
(Lima, 2007), são absorvidas sob a 
perspectiva da “modernização” e da 
necessidade de alinhamento internacional 
com a política da educação superior, 
submetendo um conjunto de países, em 
especial os de capitalismo tardio, como os 
da América Latina, a um mesmo processo 
educacional; e 

iii. Os projetos em disputa expressam o 
momento de duas grandes crises: a crise 
internacional do capital e a crise do 
chamado socialismo real. 

 
Gráfico 1: Evolução percentual das matrículas no ensino 
superior (público e privado) no Brasil (1964 a 2016). 

 
 

Para Ianni (1965), o subdesenvolvimento 
é a face de um país dependente, que, 
impossibilitado de socializar a produção da 
riqueza e de mantê-la direcionada ao 
desenvolvimento interno, coloca-se, em relação a 
outros países, em especial aos colonizadores, em 
uma condição de subalternização. 

 
O subdesenvolvimento não é apenas um 

estado em si, mas muito mais um modo específico 
de se relacionar consigo mesmo e com os outros 
países, com o sistema global no qual a nação se 
encontra inserida. Não é um estado em si, mas 
para o outro, não podendo tornar-se para si. É que 
subdesenvolvimento é um modo de ser devido a 
um sistema de relações internacionais, de 
dependência e submissão (IANNI, 1965, p. 51-
52). 

Esse padrão, segundo Florestam 
Fernandes (1975), se reproduz no modelo de 
educação superior desenvolvido no Brasil, em 

 
3Podemos destacar os seguintes documentos: O Ensino 
Superior: as lições derivadas da experiência – BM 1994; 
Relatório sobre o desenvolvimento mundial: conhecimento 
para o desenvolvimento – BM 1997; Documento da 
Conferência Mundial sobre Educação Superior no século 
XXI – UNESCO 1998; Documento estratégico do Banco 
Mundial: a educação na América Latina e Caribe – BM 1999; 
Política de mudança e desenvolvimento no ensino superior – 
UNESCO 1999; Documento Serviços de Educação – OMC 

especial a partir da ditadura civil-militar (1964-
1985). Partindo das orientações dos “sujeitos 
coletivos políticos do capital”, foram traçadas as 
orientações para a estruturação da educação 
superior na América Latina, ou seja, os países de 
capitalismo avançado ditam as regras para o 
desenvolvimento educacional dos países de 
capitalismo tardio, como o Brasil.  

As bases desse projeto de educação do 
capital estão expressas em mais de dez 
documentos3 que foram sendo formulados desde 
a década de 1980, dos quais o documento “Um 
Ajuste Justo”, lançado em 2017, é a expressão 
cabal e sintética das diretrizes privatistas para o 
Brasil.  
 Todos os documentos, orientações e 
diretrizes para a educação superior no Brasil, 
partem dos seguintes eixos: i) Empresariamento 
da educação; ii) Mercadorização da educação; iii) 
Ampliação do setor de educação privada com 
incentivo estatal; iv) Aligeiramento da Educação 
(redução dos currículos); v) Certificação em larga 
escala (Ensino a Distância (EaD), ensino 
privado); vi) Parceria Público Privada (PPP); vii) 
Terceirização das atividades meio e, mais 
recentemente, das atividades fins; e viii) 
Educação como “serviço” conforme expresso pela 
OMC.  

No Brasil, no mesmo período em que se 
expande o ensino público, com a ampliação do 
acesso de estudantes de origem popular através da 
Lei nº 12.711 de 2012, que institui as cotas sociais 
e raciais no ensino superior público, também se 
amplia o repasse de verbas públicas para a 
iniciativa privada, através de programas como o 
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 
criado em 1999 e o Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), criado em 2004 e instituído 
pela Lei nº 11.096/05, verdadeiros mantenedores 
de conglomerados empresariais da educação.  

1998; Documento Comunicação dos Estados Unidos – 
serviços de educação – OMC 1998; Declaração de Bolonha – 
1999; e Relatório Sintético sobre as tendências e 
desenvolvimentos na educação superior desde a Conferência 
Mundial sobre Educação Superior – UNESCO 2003. 
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A expansão da Universidade Pública, aqui 
defendida, tem que garantir, como afirma o 
ANDES-SN (2013, p. 17), “os anseios e as 
necessidades da maioria da população, 
contribuindo para reparação da injustiça social à 
qual a sociedade brasileira tem sido submetida”. 
O que requer uma expansão com qualidade e 
baseada no tripé ensino-pesquisa-extensão, com 
condições de trabalho para professore(a)s e 
técnico(a)s-administrativo(a)s e condições de 
estudo para o(a)s discentes. 

Esse processo de mercantilização da 
educação está sendo marcado por diferentes 
imposições dos organismos internacionais, mais 
especificamente pelas imposições do Consenso de 
Washington de 1989, que entre suas medidas 
indica a redução dos gastos públicos, e também 
pelo processo de Bolonha de 1999, que insere um 
conjunto de novos paradigmas para o ensino 
superior público, como modelo pedagógico e 
político, impondo, entre outros elementos, a 
certificação em larga escala e o aligeiramento da 
formação profissional, tendo como modelo o 
Ensino a Distância (EaD). As imposições do 
processo de Bolonha vão orientar o PNE (2014-
2024), em especial no que se refere à retirada da 
obrigatoriedade da destinação de recursos 
públicos exclusivamente para a educação pública, 
ou seja, garantindo a apropriação privada do 
fundo público e também a contrarreforma da 
educação superior brasileira. 

Aprofundamos o ciclo de retrocesso de 
direitos, a partir de 2016, que passa pela 
diminuição dos já insuficientes direitos sociais e 
das políticas públicas, cortes de verba, e 
recrudescimento do conservadorismo expresso 
em projetos como o estatuto do nascituro, o 
projeto Escola Sem Partido, as propostas de 
alteração da definição de família na CF/88, a 
proposta de mudança na definição de trabalho 
análogo ao de escravo, entre outros. 

Com a posse do ilegítimo governo Temer, em 
2016, se acirra a conjuntura e se intensifica a 
retirada de direitos, com destaque para a proposta 
de contrarreforma da previdência, barrada pela 
mobilização do(a)s trabalhadore(a)s e retomada 
no governo Bolsonaro, a aprovação da 
contrarreforma trabalhista e do ensino médio, a 
terceirização ampla e irrestrita e a Emenda 

Constitucional 95, que já incide de forma brutal 
nas políticas públicas e sociais, abrindo no âmbito 
destas um novo ciclo do assistencialismo, do 
coronelismo e impactando também o ensino 
superior público. 

Entre as marcas mais sentidas do projeto do 
capital, que impõem uma verdadeira 
contrarreforma na educação superior, destacamos: 

• processo de aligeiramento da educação 
superior com a diminuição dos currículos 
de graduação, a expansão do Ensino a 
Distância (EaD) e a redução, cada vez 
maior, do tempo dos programas de pós 
graduação (mestrado e doutorado); 

• a intensificação da parceria público 
privada através da proliferação das 
Fundações de Direito Privado nas 
universidades públicas, convênios com 
empresas que subordinam a pesquisa aos 
interesses privados; 

• a venda de serviço, seja a partir da 
aprovação pelo Supremo Tribunal Federal 
da cobrança de curso de especialização, 
que abriu precedente para propostas de 
cobrança de mensalidades nas instituições 
públicas de ensino, ou por meio da venda 
de pesquisa e outros serviços prestados 
pelas universidades; 

• a expansão dos editais para “professor(a) 
voluntário(a)”, como expressão do grave 
ataque ao Regime Jurídico Único e ao 
servidor(a) público(a); 

• a subordinação da produção do 
conhecimento aos interesses do capital, 
em especial a partir do novo Marco de 
Ciência e Tecnologia e Inovação, 
aprovado em 2016 no governo Dilma; 

• a intensificação do trabalho docente, 
provocada pela competitividade gerada 
pela necessidade de progressão funcional, 
que induz o(a)s professore(a)s a 
subordinarem-se às distorções na 
produção do conhecimento promovidas 
pelas agências de fomento como CAPES, 
CNPq e as agências estaduais; 

• a perseguição e criminalização do(a)s 
professore(a)s e a desqualificação do fazer 
profissional de quem ensina; 
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• o desmonte do tripé do ensino-pesquisa-
extensão, hierarquizando a produção do 
conhecimento; e 

• a tentativa de impor a “neutralidade” aos 
processos educativos, retirando dos 
currículos os conteúdos críticos, os 
debates sobre gênero e sobre a questão 
racial, em uma explícita tentativa de, 
novamente, invisibilizar as relações 
sociais patriarcais, racistas, lgbttfóbicas e 
sexistas que estruturam o capitalismo no 
Brasil.  

Esses elementos, aliados ao conjunto de 
retrocessos já nos primeiros meses de governo 
Bolsonaro, vêm intensificando: i) o adoecimento 
docente; ii) a competição interna nas instituições 
de ensino superior e nos próprios departamentos; 
iii) a ampliação do assédio moral nas relações de 
trabalho; iv) a perseguição política aos 
professore(a)s; v) o racismo institucional; vi) a 
precarização da assistência estudantil; vii) a 
depressão entre professore(a)s e aluno(a)s e viii) 
suicídio, em especial entre aluno(a)s.  

É nesse contexto, de suspensão dos concursos 
públicos, desmonte das políticas sociais, cortes 
orçamentários, Emenda Constitucional 95/2016 e 
conservadorismo, que somos desafiado(a)s a 
compreender o projeto de educação superior 
pública expresso no FUTURE-SE. 

 
 

 
4 1)Lei nº 9.637/1998, art. 3º, inciso VII; art. 3º-A; art. 14, §4º 
(Lei nº 9.637/2008-  Lei das Organizações Sociais); 2) Lei nº 
10.973/2004 (Lei nº 10.973/2004 - Lei de Incentivos à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica); 3) Lei nº 
13.243/2016, art. 1º, incisos I a XIV e §2º; art. 3º-C; art. 4º 
§§1º e 2º; art. 10; art. 26-B  (Lei nº 13.243/2016- Lei de 
estímulos ao desenvolvimento científico e à pesquisa); 4) Lei 
nº 9.394/1996  art. 48, §2º e §4º; art. 66, §§ 1º e 2º (Lei nº 
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação); 5) Lei 
nº 8.313/1991, art. 18, §3º, alínea i e §4º (Lei nº 8.313/1991 – 
Lei do PRONAC); 6) Lei nº 10.735/2003, art. 1º, inciso I, 
alínea d (Lei nº 10.735/2003 - Lei dos Projetos de Interesse 
Social – PIPS); 7) Lei nº 12.772/2012, art. 21, inciso XIII (Lei 
nº 12.772/2012 – Lei da Carreira do Magistério Superior); 8) 
Lei nº 7.827/1989, art. 4º, inciso III (Lei nº 7.827/1989 – Lei 
dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste); 9) Lei nº 8.010/1990, art. 1º, §3º (Lei nº 8.010/1990 – 
Lei de imposto de importação sobre bens destinados à 

3. FUTURE-SE: a fatura da educação 
pública superior 

Pautado nas orientações dos organismos 
internacionais e baseado em um conjunto de 
informações mentirosas e de fake news, o governo 
Bolsonaro, por meio do Ministério da Educação 
(MEC), lançou em junho o projeto de 
contrarreforma da educação superior, intitulado 
FUTURE-SE: Programa Institutos e 
Universidades Empreendedoras e Inovadoras. O 
projeto, lançado de forma absolutamente 
autoritária, como é a marca desse governo, sem 
nenhum diálogo com as entidades representativas 
do(a)s profissionais da educação e movimento 
estudantil, se organiza em 45 artigos e propõe a 
alteração em 17 leis.4 Por isso, caso aprovado, o 
projeto vai significar uma verdadeira alteração no 
estatuto social da educação pública brasileira, 
influenciando reconfigurações nos estados e nos 
municípios.  

Inicialmente vale destacar que o projeto 
não parte de nenhuma análise e/ou diagnóstico 
sobre a educação superior brasileira, o que de 
início já explícita a fragilidade da proposta, já que 
não parte do real, do concreto e do que já temos 
de construção consolidada na seara da educação 
pública no Brasil. Os eixos centrais do projeto 
FUTURE-SE podem ser assim resumidos: 
i)Privatização por dentro da educação superior 
pública no Brasil; ii)Incentivo à Parceria Público 
Privada; iii)Gestão realizada por Organizações 
Sociais; iv)Fim da autonomia universitária; v) 
Fundos de investimentos – apropriação privada do 

pesquisa); 10) Lei nº 8.032/1990, art. 2º, inciso I, alínea g (Lei 
nº 8.032/1990 – Lei de isenção ou redução de imposto de 
importação); 11) – Lei nº 9.249/1995, art. 13, §2, inciso II e 
inciso III, alíneas a, b (Lei nº 9.249/1995 – Lei de Imposto de 
Renda de Pessoas Jurídicas); 12) Lei nº 9.250/1995, art. 12, 
inciso IX, §1º (Lei nº 9.250/1995 – Lei do Imposto de Renda 
de Pessoas Físicas); 13) Lei nº 9.532/1997, art. 22 (Lei nº 
9.532/1997 – Lei da legislação tributária federal);14) Lei nº 
8.248/1991, art. 4º (Lei nº 8.248/1991 – Lei sobre capacitação 
e competitividade do setor de informática); 15) – Lei nº 
9.991/2000, art. 4º-A, §6º, incisos IV e V (Lei nº 9.991/2000 
– Lei de Pesquisa e Desenvolvimento no setor de energia 
elétrica); 16) Lei nº 11.196/2005, art. 19-A (Lei de tributação 
especial em serviços de tecnologia); e 17) Lei nº 12.550/2011, 
art. 3º, §1º e §4º (Lei nº 12.550/2011 – Lei da EBSERH). 
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fundo público; vi) Subordinação da produção do 
conhecimento aos interesses do mercado; vii) 
Desresponsabilização do Estado com o ensino 
superior público; viii) Meritocracia (sem 
equalização social e econômica prévia); ix) 
Invisibilização do(a)s técnico(a)s-
administrativo(a)s; x) Gestão do patrimônio 
público pela iniciativa privada; e xi) Padronização 
para domínio ideológico e cultural. 

Em sua forma e conteúdo se apresenta de 
forma autoritária e impositiva, buscando impactar 
não apenas a educação superior federal, mas 
também a educação nos estados e municípios, 
inclusive a educação básica. Deve ser analisado a 
partir de quatro eixos centrais: a) gestão 
institucional; b) gestão de pessoal; c) formação e 
d) acesso e permanência. 
 
A) Gestão Institucional: 
 
 Gestão institucional via Organizações 
Sociais (gerenciamento de pessoal e patrimônio); 
 Gestão institucional via fundos de 
investimento (gerenciamento de patrimônio e 
produção do conhecimento). 
Ambos como forma de burlar a EC/95 (imposição 
do teto de gastos e investimentos), como expresso 
nos artigos 9º e 41.  
 Imposição de captação de recursos – 
lógica do gerenciamento empresarial a partir do 
empreendedorismo:  
a) naming rights – “compensação 
financeira”, artigo 15;  
b) “parques e polos tecnológicos, 
incubadoras e startups”, art. 14; 
 Mudança na Lei da EBSERH – abertura 
dos HU para os planos de saúde.  
 
Consequências dessa forma de gestão 
Institucional: 
 
 Ataque à autonomia universitária expressa 
no artigo 207 da CF/88; 

 Esvaziamento da estrutura administrativa 
das IFES, que deve ser compreendida em 
articulação com o Decreto nº 9.725/2019, que 
extingue cargos comissionados, e com o Decreto 
nº 9.739/2019, que prevê que todo concurso 
público deve passar pela autorização do Ministro 
da Economia; 
 Esvaziamento das instâncias colegiadas 
das IFES; 
 Mudança no estatuto social das IFES. 
 
B) Gestão de Pessoal: 
 
 Contratação de pessoal por OS; 
 Lógica do(a) professor(a) 
“empreendedor(a)” para criar “parques e polos 
tecnológicos, incubadoras e startups” (art. 14) ou 
criar uma “Sociedade de Propósito Específico- 
SPE” (art. 16); 
 Introdução do “notório saber” – art. 29; 
 Revalidação de diplomas – facilitação da 
revalidação nas IFES e permissão para que as 
instituições de ensino privadas também realizem 
a revalidação; 
 professor(a) “empreendedor(a)” poderá 
dar sua carga horária apenas em sala de aula - 
como previsto no art. 18. 
 
Consequências desse modelo de gestão de 
pessoal: 
 
 Competição entre o(a)s docentes; 
 Aumento do adoecimento docente; 
 Esvaziamento do Regime Jurídico Único da 
União (RJU); 
 Intensificação da desestruturação da carreira 
docente – quebra da Dedicação Exclusiva (DE); 
 Subordinação de professore(a)s e técnico(a)s-
administrativo(a)s às OS;  
 Fim do tripé ensino-pesquisa-extensão. 
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C) Formação: 
 
 Produção do conhecimento será 
subalternizada, pautada nos interesses da 
iniciativa privada e dependente das Parcerias 
Público-Privadas; 
 Imposição da lógica empresarial na 
formação profissional: aluno(a) 
“empreendedor(a)” e criador(a) de “startups”, 
expresso nos artigos 14 e 44 (Dia do aluno 
empreendedor); 
 Diminuição do investimento estatal na 
assistência estudantil; 
 Intensificação das diferenças de condições 
ofertadas entre os cursos, alguns com estrutura e 
outros apenas com salas de aula pouco equipadas; 
 Incorporação de disciplinas realizadas à 
distância, em plataformas tecnológicas (artigo 20, 
inciso III); 
 Imposição de avaliação padronizada para 
possibilitar o ranqueamento das IFES. 
 
Consequências desse modelo de formação: 
 
 Diminuição do investimento estatal na 
assistência estudantil; 
 Intensificação das diferenças de condições 
ofertadas entre os cursos; 
 Subordinação da produção do 
conhecimento aos interesses do mercado; 
 Empobrecimento do sentido pleno da 
Universidade, que não será mais pautada pelo 
tripé ensino- pesquisa- extensão; 
 Universidade mais empobrecida com a 
imposição da padronização das atividades 
extraclasse, já que a diversidade não é algo que 
interesse ao mercado; 
 Padronização dos conteúdos para atender 
à avaliação padronizada – prejudicando o 
pensamento crítico e amplo, e o acesso às 
diferentes teorias, fechando-se para a pluralidade 
e para o contraditório; 

 Domínio ideológico a partir da 
padronização dos conteúdos. 
 
D) Acesso e permanência de estudantes: 
 
 Invisibilidade de negros e negras, 
quilombolas, indígenas, mulheres, e LGBTTi; 
 Redução no investimento da assistência 
estudantil; 
 Condicionamento de acesso a bolsas a 
partir do mérito, mas sem equalização social e 
econômica prévia – ranqueamento do(a)s 
aluno(a)s; 
 Redução de bolsas na graduação e pós-
graduação; 
 Organizações Sociais devem “promover 
ações de empregabilidade para o(a)s aluno(a)s das 
instituições”, art. 14 inciso VII. 
 
Consequências desse modelo de acesso e 
permanência: 
 
 Uma Universidade que, novamente, 
buscará a invisibilidade e tentará,  uma vez 
mais,  contar a história dos colonizadores, dos 
brancos, dos homens, dos ricos e dos 
heterossexuais; 
 Acesso a bolsas em troca de serviços e/ou 
por mérito; 
 Competição entre o(a)s aluno(a)s; 
 Adoecimento discente. 
 

Nesse modelo de educação superior que o 
governo federal pretende impor, teremos uma 
total destruição do modelo de educação pública, 
gratuita, de qualidade, laica e socialmente 
referenciada que buscamos construir ao longo das 
últimas décadas. Mesmo cientes de que muito 
ainda temos que avançar na educação superior 
pública, em especial no que se refere à 
universalização do acesso e à democratização das 
instituições públicas, avaliamos ser de 
fundamental importância resistir para manter o 
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que construímos e conquistamos até hoje, para 
que em um futuro próximo possamos dar passos 
em direção ao projeto que sonhamos. Para isso é 
necessário que hoje lutemos pela imediata 
recomposição do orçamento e melhores condições 
de trabalho para as instituições públicas de ensino 
superior. 

Por isso avaliamos que nosso desafio 
central, nessa conjuntura de retrocessos, seja o de 
construir a mais ampla unidade de ação no 
conjunto do funcionalismo público, em diálogo 
estreito com movimentos sociais e outras 
categoriais de trabalhadore(a)s, para que 
possamos resistir. Só ousando lutar e resistir hoje 
seremos capazes de construir um futuro em que 
sejamos, como disse Rosa Luxemburgo: 
“socialmente iguais, humanamente diferentes e 
totalmente livres”.  
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