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RESUMO 
O presente artigo visa discutir os desmonte ao que concerne à educação 
pública superior no Brasil, nos últimos governos, sobretudo, no atual. 
Fazendo correlação com o neodesenvolvimentismo dos governos Lula-
Dilma e o ultraneoliberalismo do governo Bolsonaro, que embora ainda 
em seu plano de governo, vinha demonstrando pouco interesse acerca 
da educação superior, seu descaso vem sendo constatado em seu 
mandato, nos últimos três anos as universidades públicas de ensino 
superior vêm sofrendo uma série de ataques, entre eles podemos citar 
o avanço a idealização neoliberal, o autoritarismo, as restrições 
orçamentarias e a desvalorização da pesquisa. Assim, como podemos 
destacar as trocas de ministros frente ao Ministério da educação. 
Cabendo salientar que o desmonte no ensino superior, não iniciou no 
atual governo, porém, o mesmo vem acentuando inúmeros prejuízos a 
educação, assim como em diversos setores sociais do país, indo em 
oposição às políticas, projetos e programas já vigentes de governos 
anteriores. 

 
Palavras-chave: Bolsonaro; educação superior; universidades 

públicas. 

 

ABSTRACT 
This article aims to discuss the dismantling of public higher education in 
Brazil, in recent governments, especially in the current one. Correlating 
with the neodevelopmentalism of the Lula-Dilma governments and the 
ultraneoliberalism of the Bolsonaro government, which, although still in 
its government plan, had been showing little interest in higher 
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education, its neglect has been verified in its mandate, in the last three 
years universities public institutions of higher education have been 
suffering a series of attacks, among them we can mention the advance 
of neoliberal idealization, authoritarianism, budget restrictions and the 
devaluation of research. Thus, as we can highlight the exchanges of 
ministers vis-à-vis the Ministry of Education. It should be noted that the 
dismantling of higher education did not start in the current government, 
however, it has been accentuating numerous losses to education, as well 
as in various social sectors of the country, going in opposition to the 
policies, projects and programs already in force of previous 
governments. 

 
Keywords: Bolsonaro; college education; public universities. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2022-2010) e Dilma Rousseff (2010-

2016) observou-se a expansão de políticas, projetos e programas relacionados as mais diversas 

áreas sociais no país, ao que concerne à educação superior, que logo embora as contraditórios 

de seus programas de  governos, ocasionaram  elevados números de matrículas, a criação e o 

aumento de Institutos Federais e Universidades Públicas, assim como, a inserção de estudantes 

de baixa renda em cursos de instituições públicas e privadas. 

Ao se tratar do atual presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro, ainda em seu plano de 

governo, em que foi demonstrado pouco interesse acerca da educação superior, e que vem 

sendo constatado durante o seu mandato. Nos últimos três anos as universidades públicas vêm 

sofrendo uma série de ataques, entre eles podemos citar o avanço a idealização ultraneoliberal, 

o autoritarismo, as restrições orçamentarias, e a desvalorização da pesquisa. Assim, como as 

trocas de ministros frente ao Ministério da Educação. Cabendo destacar, que o desmonte no 

ensino superior, não iniciou no atual governo, porém, o mesmo vem acentuando inúmeros 

prejuízos a educação, assim como em diversos setores sociais do país, indo em oposição as 

políticas, projetos e programas já vigentes de governos anteriores.  

Para fim de organização da argumentação, o presente trabalho está dividido em duas 

seções, sendo a segunda subdivididas em mais dois subtópicos. Na primeira seção será discutida 

a expansão do ensino superior nos mandatos de Lula (2002-2010) e Dilma (2010-2016), assim 

como suas políticas pautadas pelo neodesenvolvimentismo, considerando suas contradições e 

correlação de forças com o neoliberalismo. Na segunda seção, será tratado acerca do avanço 

das pautas ultraneoliberal do governo Bolsonaro e suas consequências para as universidades 
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públicas. Por conseguinte, nos dois subtópicos será debatido as trocas de Ministros frente ao 

Ministério da Educação (MEC), resgatado as principais narrativas dos comissionários em relação 

a educação pública superior. Por fim, será abordado os cortes orçamentários nas universidades 

em todo país e seus prejuízos a pesquisa cientifica. 

Metodologicamente, o trabalho se caracteriza como um estudo bibliográfico, analítico 

e explicativo, em que se utilizou-se do método qualitativo. Apropriando-se do materialismo 

histórico-dialético de Marx, visando que a educação historicamente apresenta-se em constante 

movimento e transformação, o que nos permite vislumbrar sobre o passado, presente e pensar 

o futuro da educação. Portanto, o objetivo desse artigo e discutir acerca dos desmontes nas 

políticas sociais educacionais superior, vigentes nos últimos governos, sobretudo, no atual governo. 

 

2 O NEODESENVOLVIMENTO E A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NOS GOVERNOS LULA-

DILMA 

Historicamente, foi no início do século XXI, que as idealizações desenvolvimentistas 

tivessem ascensão com o apoio de empresas chinesas, com a ampliação das negociações entre 

os países latinos e a china, ocorreu a abertura de caminhos para que o Brasil se investir em 

infraestruturas, possibilitando maiores gastos em políticas sociais (COSTA, SILVA, 2019). Após a 

ruptura do modelo desenvolvimentista na década de 1980 (PACCOLA, ALVES, 2018) e a 

emergência do neoliberalismo, os moldes neoliberais se adaptaram e se transformaram de 

acordo com as novas relações dominantes no país, como ressalta Costa e Silva (2019, p. 17) “o 

neoliberalismo produz e reproduz desigualdades sociais por meio da exploração econômica, ele 

precisa encontrar formas de evitar sua própria extinção”, em outras palavras, após gerar crises 

sobretudo econômicas, ele precisa ganhar nova roupagem para ser consolidado como um 

produto hegemônico, para que perdure, e assim e o que temos visto desde a década de 1990. 

Nos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2022 - 2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), 

que perdurou um pouco mais de 13 anos, os moldes neoliberais, precisaram se reajustar, que 

segundo os autores Costa e Silva (2018) passou a conviver com uma política menos rígida, ao 

que foi chamado de corrente neodesenvolvimentista. Em que o estado assume o papel de 

regulador do mercado e com isso melhora a qualidade de vida, atrelando-se aos desempenhos 

das políticas econômicas, ou seja, tem como premissa o crescimento econômico, por meio da 

oferta de melhores condições de vida a população (COSTA, SILVA, 2019). Portanto, cabe aqui 

pensar acerca da expansão de oferta em cursos superiores, nos mandatos petistas, visando que 
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a melhoria e o acesso da população a educação e o pilar para o desenvolvimento econômico, 

cultural e social de um país. 

Assim, foram criados os principais programas dos governos petistas, ao que se refere a 

educação superior voltados para o acesso de estudantes do ensino médio a educação superior 

em universidades públicas e faculdades privadas, como o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES). Que ocasionaram mudanças significativas na educação superior, em que ocorreu o 

aumento das taxas de matrículas nas universidades públicas, assim como, foram criados 

projetos com vista a suprir os déficits históricos do país, tais como na área da habitação, da 

saúde e da educação básica (COSTA E SILVA, 2019). 

Ainda nos mandatos de Lula (2022-2010) e Dilma (2011-2016) tivemos a ampliação e 

criações de universidades públicas por todos país, assim como o crescimento de vagas em 

Institutos Federais, contemplados pelo programa REUNI. 

Segundo Costa e silva (2019, p. 24): 

 

As políticas de ampliação do acesso criaram, no período de 2003-2015, 19 
universidades federais, o que representou um crescimento de 43,2% no número de 
instituições, 129,64% na oferta de cursos, 99,8% no número de ingressos anuais, 
88,74% nas matrículas e 43,61% nos concluintes. O aumento no número de matrículas 
de 2007-2015 foi de 72,16%, um crescimento superior ao planejado. 

 

Tivemos, também o crescimento das inovações tecnológicas, que acarretou na 

ampliação das disponibilidades de ofertas de vagas em cursos a distancias no ensino mediado 

por tecnologia, como os EaD. Com isso, alunos de zonas não periféricas, poderiam passar a ter 

acesso ao ensino superior com flexibilização. 

 
Em 2003, nas universidades federais brasileiras havia apenas 24 cursos na modalidade; 
em 2014, já eram 267 cursos, com 87 mil matrículas. Quando considerados os números 
totais de matrícula, os cursos EaD passaram de 2,71% do total de alunos nas 
universidades federais para 8,39% em 2014. O crescimento do número de matrículas 
da graduação EaD foi de 497,54%, enquanto que a presencial cresceu 81,66% no 
período. Em 2015, havia 710 polos com oferta de cursos pelas universidades federais. 
(COSTA E SILVA, 2019, p. 25). 

 

Além disso, ocorreu o incentivo ao ensino superior e a pesquisa, advindos do 

crescimento dos investimentos do governo federal, com a estruturação de políticas como a 
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Política Nacional de Ciência e a de Tecnologia e Inovação, por mais que esses projetos 

demostrassem a superação dos ideais neoliberais, segundo as autoras Costa e Silva (2019, p. 9) 

“decorem da renovação do próprio projeto neoliberal” cabendo ressaltar, que os governos 

petistas era pós-neoliberais, assumiram as pautas voltadas para o neodesenvolvimentismo, 

adotando programas de crescimento da economia com aumento do gasto público e 

redistribuição de renda, mas sem desconsiderarem ou romperem com os ideários 

neoliberalista.  

Contudo, conforme ressalta Paccola e Alves (2018, P. 274): 

 

podemos entender os inegáveis ganhos que as classes subalternas, principalmente 
aquelas em situação de extrema precariedade na sociedade brasileira, obtiveram com 
o governo do PT, como efeito desta correlação de forças no seio do próprio Estado. A 
razão destes ganhos precisa ser ponderada de maneira mais detalhada, mas podemos 
apontá-las também como um conjunto de políticas compensatórias necessárias para 
cooptação das classes subalternas. 

 
Portanto, mesmo tornando-se uma frente eivada de contradições e correlações de 

forças, enfrentando até os partidos políticos mais conservadores, uma parcela das camadas 

mais pobres da população teve acesso a bens e serviços não antes adquiridos em governos que 

os antecederam, mesmo que de maneira compensatórias, ou utilitária para a retomada do 

crescimento econômico a partir de políticas neodesenvolvimentista. E ao que concerne à 

educação superior, podemos citar a exemplo o programa PROUNI, uma parceria público-

privado, com caráter privatista, em que instituições privadas de educação podem oferecer 

bolsas parciais ou integrais de cursos superiores a estudantes de escolas públicas. Portanto, ao 

mesmo tempo que beneficia estudantes que não conseguiram ter acesso as universidades 

públicas a alcançarem o ensino superior, também beneficia na manutenção da ordem vigente, 

consequentemente, não e atoa, que os mandatos Lula-Dilma, foram fortemente criticados, 

tendo em vista as contradições e ambiguidade que atravessaram seus governos.  

 

3 GOVERNO BOLSONARO E A SUA RELAÇÃO COM AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ENSINO 

SUPERIOR 

Ainda em seu plano de governo, apresentando como proposta em sua campanha 

eleitoral nas eleições de 2018, o presidente Jair Messias Bolsonaro, traziam em suas 81 páginas 

as principais ações a serem realizadas durante seu mandato, em seus próximos quatros anos 
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de delegação, ao que concerne à educação superior e as universidades públicas, e apontando 

como argumento, assim como, a saúde e a segurança, como encontrando-se a beira de um 

colapso. Acerca do papel das universidades públicas e apresentando como ação no documento 

intitulado de o caminho da prosperidade (2018, p.45) que “Devem desenvolver novos produtos, 

através de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada. Fomentar o empreendedorismo para 

que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa”. Narrativas que já nos 

remetendo a fomentação das universidades públicas como produto da ordem vigente, em que 

a educação passaria a ser vista como empreendedorismo e reprodutora dos ideais neoliberais 

ortodoxos. 

Ainda segundo o documento o caminho da prosperidade (2018, p. 49): 

 

As universidades, em todos os cursos, devem estimular e ensinar o 
empreendedorismo. O jovem precisa sair da faculdade pensando em como 
transformar o conhecimento obtido em enfermagem, engenharia, nutrição, 
odontologia, agronomia etc., em produtos, negócios, riqueza e oportunidades.  

 

Assim, terminava os tópicos acerca da educação superior, sem aprofundamentos da 

realidade universitária pública no Brasil, sem discutir a equidade, a igualdade e a qualidade do 

ensino, da pesquisa, e do aprimoramento dos programas já existente no país, no que tange ao 

ensino superior. Desse modo, evidenciando o pouco interesse do governo vigente com as 

pautas educacionais. Com isso, nos próximos tópicos serão discutidos os dois pontos que 

chamaram a atenção nesses últimos três anos de Governo Bolsonaro, acerca da educação 

superior no Brasil. 

 

3.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: mais polêmicas que ação  

 

O início do mandato de Bolsonaro, foi marcado por polêmicas envolvendo os três 

últimos ministros que passaram pelo Ministério da Educação (MEC), após eleito, o presidente 

nomeou Ricardo Veléz Rodriguéz para  ocupação de um dos cargos de mais relevância do país, 

o então ministro da educação  teve sua gestão marcada por falas antidemocráticas e 

conservadoras, acerca do acesso à educação superior, em nota pública pelo site valor 

econômico por Passarelli (2019) Veléz declarou que a “educação superior não é para todos" e 

que "a ideia de que o ensino superior deve ser para todos não existe”, pois segundo o mesmo, 
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os espaços universitários devem ser ocupados apenas pela elite intelectual, ao qual afirmou ser 

diferente de uma elite econômica. 

Este discurso, reforça que as universidades públicas são locais de acesso a classe 

dominante, visando que historicamente foram entendidas como um âmbito elitista (COSTA E 

SILVA, 2019). Sem oportunidades, advindas do Estado, se comparados com estudantes do 

ensino básico de escolas privadas, como os alunos de baixa renda e de escolas públicas com 

suas problemáticas, poderiam vir a adentrar em cursos superiores. Estudantes esses que em 

sua maioria vivenciam dificuldades da infância a vida adulta, para além de somente acesso à 

educação de qualidade, mas como de alimentação, habitação, saúde, que colocados em 

paralelo com a educação na maior idade, tornam-se mais relevantes para sua sobrevivência, 

ficando o conhecimento muitas vezes em segundo plano. 

Até aí as impressões e falas dos representantes e do atual governo acerca da educação 

superior, foram contrariar as conquistas já garantidas nos governos Lula-Dilma, ao que 

concerne à expansão de universidades públicas, acesso de alunos de baixa renda a educação 

superior e o crescimento de campus em áreas não urbanas. Desse modo, a partir disso já 

poderíamos prever os ataques que as universidades públicas, assim como as políticas sociais 

viriam a vivenciar, nos demais anos de governo Bolsonaro.  

Não obstante, com menos de três meses de mandato, Veléz, foi substituído por 

Abraham Weintraub, um economista liberal, que pouco entendia sobre a educação e suas 

demandas, visando que não havia experiência no campo educacional, sua trajetória, assim 

como, a do ministro que o antecedeu, também foi marcada por polêmicas, em seus 14 meses 

frente ao MEC, foram presenciandos ataques mais severos as universidades públicas, 

reverberando na atuação de professores e pesquisadores no país, em uma de suas declaração 

disponibilizadas pelo site Veja (2019) Weintraub intimava que "as universidades que, ao invés 

de pesquisar como melhorar a performance acadêmica, estão fazendo balbúrdia, terão seus 

financiamentos reduzidos”, o ministro também já demostrava o pouco interesse pelas 

universidades públicas e o favorecimento pelas instituições privadas de ensino, cortando gastos 

e restringindo até as políticas de inclusão. 

Ainda na gestão do ex-ministro da educação Abraham Weintraub, o governo lançou o 

programa future-se, que tinham o objetivo de garantir a autonomia financeira das 

universidades públicas, por meio do incentivo a captação de recursos próprios e do 
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empreendedorismo.  Na sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputado, no dia 11 

de dezembro de 2019, o então ministro declarou que o programa “é a maior revolução na área 

de ensino no país nos últimos 20 anos” (BRASIL, 2019). 

Conforme Filho e Farage (2019, p. 41): 

 

O projeto se estrutura em três eixos, que são: 1) gestão, governança e 
empreendedorismo; 2) pesquisa e inovação; e 3) internacionalização (BRASIL, 
2019). Eixos distribuídos em 45 artigos e que necessitam da alteração de 17 leis. 
Todo o projeto é baseado na reestruturação do setor público de ensino superior 
a partir da vinculação com organizações sociais e fundos de investimento, 
consagrando a educação como uma mercadoria e negando sua função de 
direito social. 

 

Porém, presenciou-se apenas o avanço das pautas neoliberais, colocando as 

universidades públicas como responsabilidade da sociedade civil e dos serviços privados, assim 

como, também se notou na postura e decisão do presidente Bolsonaro, o autoritarismo ao que 

concerne a autonomia das Instituições. Desde que assumiu o cargo em 2019 o presidente, 

conforme o portal Brasil de fato por Giovanaz (2020) “a pasta empossou 19 reitores que não 

ficaram em 1º lugar nas consultas públicas à comunidade acadêmica”, não considerando a lista 

tríplice. Assim, usufruindo de seu poder de estado Bolsonaro, escolhia os reitores que mais se 

alinham ao seu governo, antidemocrático, ultraneoliberal e ultraconservador.  

Em 2020, foi nomeado o terceiro e até então Ministro Milton Ribeiro, que vem 

demostrando passividade em relação a educação no país desde que assumiu ao cargo, mesmo 

diante das problemáticas que foram intensificadas durante a pandemia de covid-19, pautadas 

pelo negacionismo e o anticientificismo do atual governo. Porém, não diferenciando-se de seus 

antecessores, mantem uma gestão envolvida de colocações retrogradas, conservadoras e 

capacitista. 

 

3.2 Cortes de orçamentos na educação superior 

 

O corte de orçamento para as universidades públicas, não teve início no governo de 

Bolsonaro, porém com a ocupação do Ministério da Educação (MEC) por três ministros, todos 

com alinhamento político e comprometidos com o desmonte das instituições públicas superior, 

no que se refere ao seu descrédito, desfinanciamento e autonomia. Logo em seu primeiro ano 

de mandato. 
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Segundo Barone (2019): 

 

O Ministério da Educação sofreu em 2019 um contingenciamento de R$ 5,8 bilhões de 
suas despesas discricionárias (gastos não obrigatórios, que inclui a verba de 
investimentos, pagamento de despesas como água e luz, entre outros). O principal 
impacto ocorreu nas universidades federais, que tiveram 30% de seu orçamento 
discricionário contingenciado, o que representou cerca de 3,5% de todos os recursos 
das instituições (que incluem os gastos obrigatórios, como o pagamento de salários). 
Em valores absolutos, as universidades tiveram R$ 2,4 bilhões bloqueados (GAZETA 
DO POVO, 2019). 

 

Como já previsto, seus próximos passos seria uma serie de cortes orçamentários, tanto 

para a educação superior, como para o fomento à pesquisa no país que conforme o portal da 

Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná – APUFPR (2020): 

 

A diminuição nos valores foi oficializada durante a aprovação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 2020, aprovada pelo Congresso em 2019 e assinada pelo 
presidente, em 18 de janeiro. A verba destinada para o Ministério da Educação (MEC) 
caiu de R$ 122,9 bilhões, em 2019, para R$ 103,1 bilhões neste ano; um corte de 
R$19,8 bilhões, que representam 16% a menos em investimentos federais na 
Educação. Deste total de cortes, 73% (R$ 14,7 bilhões) impactarão diretamente em 
gastos com pessoal, o que inclui o pagamento de funcionários e professores 
universitários. Enquanto em 2019 o valor dispensado para pessoal e encargos sociais 
foi de R$ 73 bilhões, neste ano, a previsão é de que não ultrapasse os R$ 58 bilhões, 
ou seja, 20% a menos. Esse cálculo pode estar levando em consideração a aprovação 
de projetos no Congresso que preveem a redução de jornada e de salário dos 
servidores públicos federais. 

 

Com isso, ocasionando prejuízos as Universidades Públicas, a Institutos Federais, a 

estudantes de cursos superiores e a pesquisadores bolsistas, enquanto isso, o governo e seus 

aliados se empenham em investir os financiamentos que seriam destinados para a educação, 

em grandes empresas e na manutenção e garantia de seus projetos ultraneoliberais e 

conservadores, e até mesmo em meio a denúncias sobre um suposto esquema informal de 

obtenção de verbas envolvendo pastores sem cargo público que culminou na exoneração do 

então ministro da educação Milton Ribeiro. Danos esses que podem reverberar pelos próximos 

anos na educação superior do país, visto que a educação superior não é uma realidade para a 

maioria dos Brasileiros. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões realizados torna-se pertinente destacar que nos os últimos 

governos vigentes no brasil desde 2002 tanto de Lula, Dilma e Bolsonaro, a educação pública 

superior, sempre esteve atrelada a relação público-privado e ao sistema neoliberal. O que 

evidenciamos aqui e como suas relações e interesses interferem e reverberam na sociedade, 

enquanto os governos petistas criaram políticas, projetos e programas voltados para a 

educação e outras áreas sociais, mesmo que para o fomento do desenvolvimento econômico, 

tornando-se contraditórios em não desconsiderarem os moldes neoliberal, abriram caminhos 

para o acesso de estudantes do ensino público as universidades e ao ensino superior no país. 

Em contrapartida o governo Bolsonaro e seus nomeados, com os mesmos interesses, 

preocupam-se em ceifar as políticas públicas já existentes, utilizando-se do autoritarismo, do 

retrocesso, do conservadorismo e das pautas ultraneoliberal. Comprido promessas ainda 

narradas no início de sua candidatura à presidência em 2018.  

Como consequência de seu mandato, porquanto, não sabemos mensurar os danos 

futuros causados pela política conservadora de Bolsonaro no que concerne as universidades 

públicas, ao ensino e a pesquisa no Brasil, sabemos que como projeto político, durante esses 

últimos três anos de seu mandato, poucas ações foram feitas para substituir os prejuízos 

causados no âmbito educacional, ainda mais, diante do cenário pandêmico em que foram 

presenciados inúmeros descasos por parte da governança de maior poder do estado, deixando 

a mercê os demais poderes governamentais de todo país.  

E, por fim, em uma perspectiva mais ampla, tomando como base os desmontes da 

educação pública superior, nos últimos anos, se faz pertinente assumir uma postura mais rígida 

diante das propostas políticas dos próximos presidenciáveis no Brasil, ao que concerne a 

educação pública superior, ensejando-se na construção de uma sociedade mais crítica, em que 

podemos ter mais consciência das relações políticas que os envolvem, pois não são espaços 

neutros nem homogêneos, lidam com correlações de forças e interesses divergentes. A 

educação pública superior de qualidade se faz com comprometimento do Estado em construir 

espaços em que a democracia, a autonomia, a equidade, a igualdade, a inclusão, ao seu livre 

acesso, a valorização dos atores envolvidos, assim como, no incentivo a pesquisa, em que a 
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educação não esteja em antagonismo com a economia, a tornando mercantil, a financiando e 

a administrando por interesses econômicos. 
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