
Educação superior, mais uma mercadoria? 

“É preciso começar por falar-lhe, não dos males gerais de todo o proletariado internacional, nem das 

causas gerais que lhe dão nascença, mas dos seus males particulares, cotidianos, privados. É preciso 

falar-lhe de sua profissão e das condições de seu trabalho cotidiano, da insuficiência de seu salário, da 

maldade de seu patrão, da carestia dos víveres e da sua impossibilidade de nutrir e de instruir 

convenientemente sua família. E propondo-lhe meios para combater os seus males e para melhorar a 

sua posição, não é preciso falar-lhe logos dos objetivos gerais e revolucionários. Primeiramente só é 

preciso propor-lhes objetivos que seu bom senso natural e sua experiência cotidiana não possam ignorar 

a utilidade, nem repeli-los” 

Educação Militante, Conceito de Liberdade pp145-146. 

 

Os libertários têm como prioridade a pratica militante, entretanto acreditam que para uma 
boa prática a teoria se faz tão importante quanto. Para isso, é interessante pensar muito bem 
no terreno que se está adentrando, pensando em como se dá a luta de classes dentro do 
movimento e sua relação histórica. É isso que se pretende este texto, fazer uma analise sobre 
o contexto da educação superior no Brasil, e sua inflexão de um ensino restrito para as elites a 
expansão de uma educação para reprodução da força de trabalho de uma classe média. 
No inicio da década de 60 menos de 100 mil estudantes, de predominância masculina, 
compunham a universidade, esta que contava com professores pouco especializados e que 
gerava apenas reprodução de quadros da elite nacional - burguesia e dos aparatos 
governamentais. Hoje mais de 3 milhões de estudantes ocupam espaços nas universidades 
como um todo, as quais são portadora de formatos organizacionais e tamanhos variados, e 
mais de 100 mil estudantes participam da pós-graduação.  
No Brasil a educação superior tem um momento de inflexão, processo de modificação de seu 
objetivo: formação de elites e da burocracia governamental. Logo o motivo da expansão do 
ensino superior passou a ser o de responder uma demanda por formação universitária, a 
necessidade de redimensionar o sistema em direção a um ensino de massas, capaz não só de 
absorver um contingente crescente de candidatos como também de formar, em ritmo 
acelerado, profissionais em novas carreiras e áreas de especialização. Em maior ou menor 
grau, essas mudanças ocorreram a partir de um conjunto de políticas governamentais que 
visavam a estabelecer as bases para a organização de um sistema mais moderno e eficaz; e a 
classe média foi mentora devido ao seu crescimento em função do crescimento da economia. 
Embora a expansão em si não tivesse decorrido de uma política, em alguns casos ela ocorreu 
no rastro de uma reforma universitária que preparou o terreno ou atuou como um fator de 
estímulo indireto. 
Os movimentos sociais e a efervescência dos debates políticos na década de 60 sustentaram 
um grande debate sobre a educação, a propriedade da terra e a saúde. Estas tinham como 
eixo principal a superação e transformação da sociedade, de passá-la de caráter rural para um 
caráter urbano. Entretanto como golpe militar de 64, todas estas iniciativas foram desativadas. 
E a bandeira da Reforma Universitária, defendida pelo Movimento Estudantil foi incorporada 
pelo Estado, mas de maneira desvirtuada. A tendência do controle privado do ensino público, 
que já podíamos observar com a aprovação da LDB de 1961, principalmente no substitutivo 
Lacerda de caráter liberal, vetando o monopólio do ensino pelo Estado e defendendo a 
iniciativa privada, são ampliadas pelo regime militar e sustentada até os dias atuais. 
Durante a ditadura militar a educação sofreu duas grandes reformas, em 1968 e 1971, 
precedidas, porém pelos acordos MEC-Usaid (Ministério da Educação e Cultura e United States 
Agency for International Development) onde o Brasil receberia apoio técnico e financeiro para 
implementar as reformas. Sendo que tais reformas visavam atrelar o sistema educacional 



brasileiro ao modelo econômico dependente de interesse norte-americano, onde para tal são 
geradas mudanças na LDB. 
O governo militar formulou uma proposta consolidada para o ensino superior uniformizou as 
universidades, ao mesmo tempo em que intervinha nas universidades federais, mantendo-as 
sob constante vigilância, o governo partia para a reestruturação da área, através da reforma 
universitária de 1968. As questões debatidas eram no sentido de flexibilização das 
universidades tentado alterar seu modelo de ensino, pesquisa e extensão. Em plena ditadura, 
clamou-se pela autonomia universitária e devido a grande mobilização estudantil, professores 
e profissionais da educação (atos como marcha dos 100 mil, morte do estudante Edson Luis, 
etc.) a dissociação da proposta de universidade não acontece. 
No início da década de 70, a excepcional folga financeira do Estado permitiu o aprimoramento 
da rede pública, através de um incremento significativo nos recursos alocados para as 
universidades federais, cerca de 9% do PIB. Absorção de docentes em regime de dedicação 
exclusiva, ampliação das matrículas; expansão das instalações da rede federal, criação de 
universidades federais em estados onde elas não existiam: tudo isso fez parte de, um conjunto 
de políticas de administração da expansão financiadas através do aumento das dotações 
orçamentárias do Ministério da Educação e Cultura. Entre 1972 e 1982, o aporte total de 
recursos para as universidades federais cresceu quase que ininterruptamente.  
Na década de 80, durante o governo Sarney, outra mudança na educação superior foi 
proposta. A grande surpresa foi que esta foi colocada por intelectuais da USP, porém esta 
também era assentada na flexibilização, ou seja, dissociação de ensino pesquisa e extensão. E 
também em uma maior abertura do setor privado nas universidades partindo do discurso dos 
excedentes que passavam no vestibular, mais não tinham vagas para entrar. Assim, o 
argumento de que estes tinham o direito de frequentar uma universidade, e que estes 
poderiam entrar nas universidades particulares. Logo, existe espaço para privatizar o ensino, e 
assim expandir o setor privado. A flexibilização das universidades causa grandes debates no 
movimento estudantil e dos professore, e os intelectuais da USP acabam por se recolher. 
Entretanto o governo dá autorização para implementação de universidades privadas. 
De outro, ao lado desses fatores internos, a queda da qualidade tende a se acentuar devido à 
crise fiscal do Estado, com a qual, desde o início dos anos 80, os países latino-americanos vêm 
convivendo. Em um contexto de escassez generalizada de recursos, o Estado se encontra 
virtualmente tolhido em sua capacidade de atender às demandas de diferentes setores e se 
depara com o imperativo de redirecionar seus recursos. Passa a vigorar uma política 
redistributiva em que outras áreas, como saúde, ensino básico, habitação, emergem como 
prioritárias. 
Qualidade, adequação ao sistema produtivo, rigidez curricular e financiamento constituem os 
pontos de estrangulamento dos sistemas de ensino superior hoje. Na perspectiva do 
planejamento, o ensino superior passa a ser avaliado a partir de uma lógica que se aproxima 
da de mercado: a visão que prevalece é a de que o sistema oferece um serviço de má 
qualidade a um custo alto.  
É neste quadro que o tema da avaliação se coloca como central a partir de 90. Levantado, em 
1985, pela Comissão Nacional para a Reformulação do Ensino Superior, durante o governo 
Sarney. Diante de fortes resistências por parte do movimento docente e de alguns segmentos 
da própria comunidade acadêmica, as recomendações da Comissão foram engavetadas.  
Na passagem dos anos 90 a tendência neoliberal de gerência dos serviços públicos se 
aprofunda no Brasil, não sendo a educação uma exceção. Por exemplo, no ano de 1990, as 
matrículas no ensino superior público correspondiam a 20,4% dos egressos, enquanto o setor 
particular abarcava 61,3% dos estudantes1. A leitura das autoridades públicas sobre a 
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incapacidade do Estado atender à demanda da sociedade pelo ensino superior apontou como 
resposta a “necessidade de rever as possibilidades de atuação das diferentes instâncias do 
Poder Público nesse nível de ensino”2. A solução, portanto, longe de cogitar o aumento do 
investimento público para uma expansão qualitativa da Universidade, passava pela redução do 
papel do Estado em contrapartida ao crescimento da iniciativa privada no setor – uma política 
com a clara intenção de submeter o direito à educação aos ditames mercadológicos. 
As políticas neoliberais implementadas no governo Collor, como o Plano Brasil Novo e o 
Programa Nacional de Desestatização, também estiveram presentes na agenda educacional e, 
certamente, a Universidade não saiu ilesa. Sucedido na ofensiva conservadora sobre a 
educação pública, além do sucateamento do projeto da LDB, promoveu iniciativas como o 
corte de recursos (tanto para a estrutura da universidade quanto aos salários dos 
trabalhadores); a transferência das universidades para a área de ciência e tecnologia; a criação 
de um modelo de ensino superior baseado nas diferenças regionais entre o “Norte” e o “Sul” 
do Brasil – ou seja, educação para os ricos em centros de excelência no sul e sudeste, e 
educação para os pobres focada em ensino para o norte e nordeste –; através da PEC 56/91, a 
transformação da universidade em uma entidade específica dotada de autonomia de captação 
de recursos e de gerência de seus quadros, o que desobrigaria o Estado do financiamento e 
restringiria os direitos do funcionarismo público; bem como perseguiu e ameçou de 
fechamento do INEP e da CAPES3. Várias dessas iniciativas foram barradas, visto que, no caso 
das universidades federais, a mobilização e a união das categorias representadas na FASUBRA, 
ANDES e UNE contra esses projetos assumiu grandes proporções, em particular por meio da 
grande greve de 19914, quando mais de 90% (47) das IFES aderiram ao movimento. A greve 
unificada dos servidores públicos federais de 1993 foi outro episódio de expressão da força 
crescente dos trabalhadores da educação que haviam conquistado com a recente constituição 
o direito de sindicalização. 
A queda de Collor não implicou em uma mudança real nas políticas neoliberais até então 
levadas à cabo, mas, pelo contrário, após a breve calmaria do governo Itamar, seu sucessor, 
Fernando Henrique Cardoso, tornou-se o grande ícone do aprofundamento dessa linha no 
Brasil. A nova onde de cortes de gastos sociais, arroxos salariais e privatizações foi justificada 
como medida técnica para o combate à crise fiscal e a conquista do equilíbrio econômico: 
eufemismos cínicos que travestem o real propósito dessas políticas – o alinhamento do Estado 
capitalista brasileiro com as medidas políticas e econômicas do neoliberalismo a nível mundial, 
propagadas pelas instituições globais do capital financeiro (como o BID e o BM). 
A concepção neoliberal compreende a crise de acumulação do capital como responsabilidade 
do próprio Estado, que infla o setor público de maneira a torna-lo “ineficiente” do ponto de 
vista da produtividade exigida pelo mercado. Então, os “privilégios” (direitos sociais 
historicamente conquistados) daqueles que acessam os serviços públicos podem ser 
economizados para o pagamento dos “direitos” (juros) dos banqueiros e rentistas (através do 
mecanismo do endividamento público). Por outro lado, a iniciativa privada passa a competir 
em novas esferas da área social e produtiva, substituindo o papel do Estado. 
Assim também o é com a Educação, concebida agora como mercadoria, ofertada e demandada 
em seu mercado. No caso das universidades, os conceitos microeconômicos de eficiência, 
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produtividade e eficácia se tornam a base da avaliação do desempenho das instituições. “A 
universidade é despida de toda a sua complexidade como instituição social e é reduzida a uma 
unidade produtiva, devendo ser financiada e avaliada segundo critérios quantitativos de custo-
benefício”5 (vide o artigo dos grandes mentores brasileiros da política neoliberal na educação: 
Eunice Durham, José Goldemberg e Simon Schwartzman)6. 
A nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996 é um dos marcos da introdução da política neoliberal 
na educação, em cujo processo de aprovação os interesses privados foram novamente 
resguardados em detrimento da proposta inicial elaborada pelos movimentos sociais durante 
os anos de redemocratização. Nos dois anos seguintes de governo FHC uma série de decretos 
e mudanças na LDB7 complementaram os novos rumos para a educação superiror, de forma a 
excluir qualquer integração a nível nacional da política educacional em favor da 
“diversificação” das IFES, um claro projeto de educação fragmentado e flexibilizado, em que a 
descentralização da oferta de educação estava em consonância com os interesses 
mercadológicos das bancadas privatistas do setor educacional e do capital financeiro 
internacional, encarnado na figura do Banco Mundial8. 
Analisando um documento dessa instituição9 sobre recomendações para o ensino superior, 
encontramos nele os fundamentos dessas políticas colocadas em prática no Brasil (e também 
em outros países da América Latina):  1) fomentar a maior diferenciação das instituições, 
incluindo o desenvolvimento de instituições privadas; 2) proporcionar incentivos que as 
instituições públicas diversifiquem as fontes de financiamento, por exemplo, a participação 
dos estudantes nos gastos e a estreita vinculação entre o financiamento fiscal e os resultados; 
3) redefinir a função do governo no ensino superior; 4) adotar políticas que visem dar 
prioridade aos objetivos de qualidade e equidade. Seguindo esses mandamentos, o Brasil vem 
se adaptando às novas configurações do capitalismo mundial, bem como proporcionando 
promissores mercados às instituições privadas. 
Os movimentos sociais não assistiram inertes à todas as precarizações dos trabalhadores, e 
nos anos de 1996, 1997, 1998 e 2001 docentes e servidores das IFES uniram-se à diversas 
categorias do funcionarismo público e dos trabalhadores das estatais contra as ofensivas aos 
salários e direitos trabalhistas perpetradas por FHC, realizando diversas greves e paralizações 
em todo o país10. 
Na era Lula a tendência continua através de uma série de medidas que reestruturam o ensino 
superiror público e privado, sem que, entretento, “objetivos de qualidade e equidade” sejam 
atingidos. Destaque à lei 11.079/2004 que regulamenta as Parcerias Público-Privadas e ao 
decreto 5.205/2004 que prevê a instituição das fundações de apoio privado dentro das IFES, 
mecanismos jurídicos para viabilizar as alternativas de financiamento na Universidade; ao 
Programa Universidade para Todos – PROUNI –, uma concessão de benefícios fiscais para 
qualquer instituição de ensino privada em troca de preenchimento de vagas ociosas por alunos 
carentes (afrodescendentes, deficientes, indígenas, ex-presidiários), nitidamente transferindo 
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verbas públicas para IES privadas a cuja baixa qualidade de ensino o próprio MEC atenta (uma 
política discriminatória com viés de “inclusão social”); ao SINAES (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior) e ao ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes) como sistema de avaliação do ensino superior que instituem o ranqueamento das 
universidades baseado em escalas de habilidade e competitividade, altamente punitivo para as 
instituições que não atingem suas metas. Herdeiro do “Provão”, esse sistema consolida a ideia 
de “certificação”, permitindo a ingerência direta do mercado na produção de conhecimento a 
nível superior; ao REUNI – Programa de Expansão e Reestruturação da Universidade Pública – 
que amplia internamente a Universidade, sobrecarregando e sucateando sua estrutura (com a 
intenção de melhor aproveitamento) através do aumento do número de egressos sem a 
devida manutenção da qualidade. 
É notável a incapacidade histórica do Estado prover àqueles que almejam o ensino superior 
uma educação pública e de qualidade, incentivando, assim, nos últimos 30 anos, um avanço da 
iniciativa privada no setor, o que transforma o caráter da educação enquanto direito para 
mercadoria. De 1996 a 2005 o numero de universidades aumentou 27,5% (de 138 para 176) e 
o de faculdades privadas 144,8% (de 643 para 1.574). Das 922 IES existententes no Brasil em 
1996, 211 eram públicas (22,9%) e 711 eram privadas (77,1%). No ano de 2005, eram 2.165 IES 
no país, sendo 231 (10,7%) públicas e 1.934 (89,3%) privadas. O crescimento da IES no período 
foi de 134,8% sendo que as públicas cresceram 9,5% e as privadas 172%. Em 2005, 26,8% de 
matrículas em IES públicas, 73,2% em privadas11. Esse quadro não poderia ser diferente, na 
medida que os investimentos públicos para educação não ultrapassam 5% atualmente, e 
durante décadas esteve abaixo desse percentual, enquanto sucessivos governos, por meio do 
mecanismo do endividamento público e de isenções fiscais, transferiram bilhões às mesmas 
instituições e setores que patrocinam políticas de privatização dos serviços públicos. 
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