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RESUMO  
As transformações do ensino superior no Brasil ocorreram desde a 
década de 1970 e foram influenciadas pela crise do sistema capitalista. 
Em 1990, as reformas neoliberais, reposicionaram o papel reservado ao 
ensino superior na dinâmica de organização do sistema de acumulação 
do capital. A ampliação dos processos de privatização e mercantilização 
da oferta, constituíram um robusto setor de serviços, arregimentado 
pela lógica da competição e corporativismo. Por outro lado, a concepção 
que articula educação, ciência-tecnologia e desenvolvimento 
econômico sedimentaram alterações no campo jurídico-normativo que 
incentivassem a aproximação da universidade com o setor produtivo. 
Este artigo busca discutir, por meio de revisão da literatura e análise 
documental, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação de 2016 e 
a contraditória política de desmonte do sistema de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Brasil, culminando na redução do financiamento público. 
O estudo evidenciou redução do orçamento em ciência e pesquisa no 
país. 

 
Palavras-chave: Ensino Superior. Reformas. Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 

 

ABSTRACT 
The transformations of higher education in Brazil have taken place since 
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the 1970s and were influenced by the crisis of the capitalist system. In 
1990, neoliberal reforms repositioned the role reserved for higher 
education in the dynamics of organizing the system of capital 
accumulation. The expansion of the processes of privatization and 
commercialization of supply constituted a robust service sector, 
regimented by the logic of competition and corporatism. On the other 
hand, the concept that articulates education, science-technology and 
economic development sedimented changes in the legal-normative field 
that encouraged the approximation of the university with the productive 
sector. This article seeks to discuss, through a literature review and 
document analysis, the Legal Framework for Science, Technology and 
Innovation of 2016 and the contradictory policy of dismantling the 
Science, Technology and Innovation system in Brazil, culminating in the 
reduction of public funding. The study showed a reduction in the budget 
for science and research in the country. 
 
Keywords:  Higher education. Renovations. Science, technology and 

innovation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Superior, no Brasil, vem sofrendo grandes transformações ao longo das últimas 

décadas, com destaque o início dos anos de 1970, quando um conjunto de reformas políticas, 

econômicas, jurídicas e culturais demarcam a nova fase de organização do sistema de 

acumulação do capital, encampadas pelo neoliberalismo. As diferentes estratégias dessa etapa 

do capitalismo passam por políticas tais como “privatização, liberalização financeira e das 

importações ou ataque coordenado ao Estado de bem-estar social” (SAAD FILHO; MORAIS, 

2018. p.112). 

O reposicionamento do papel do Estado enquanto articulador dos interesses do capital 

delimitou áreas de atuação exclusivas e não-exclusivas. As políticas sociais, incluindo a 

educação, foram deslocadas para o setor de atividades não exclusivas do Estado e por meio de 

diferentes incentivos, organizações privadas assumiram a primazia da oferta. 

O aprofundamento dos processos de privatização dos serviços públicos constitui um 

dos pilares das reformas neoliberais no país. Aqui compreendida a transferência da 

propriedade e a execução do serviço ao setor privado, bem como a incorporação do ethos 

privado na dinâmica de organização e funcionamento do setor público das Parcerias Público-

Privadas (PPP), transferindo a responsabilidade do Estado para o setor privado (CHAVES; 

AMARAL, 2016).  

Conforme Borges (2015), a Lei de Inovação Tecnológica, Lei n° 10.973/2004, e a Lei da 
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Parceria Público-Privada, Lei nº 11.079/2004, foi o marco regulatório na educação superior no 

Brasil, fortalecendo o protagonismo das parcerias entre o setor público e o setor privado. A 

partir das referidas Leis, levantou-se o debate sobre a concepção de universidade, ressaltando 

a sua influência no processo de globalização e a concepção de uma Instituição Científica e 

Tecnológica (ICT).  

Segundo Chaves e Amaral (2016), a educação se tornou um serviço comercializável e 

competitivo, no qual, o processo de expansão e privatização da educação superior é uma 

estratégia de acumulação de capital no setor educacional. Os governos estimularam a expansão 

das instituições de ensino superior privado por meio da liberalização dos serviços educacionais 

e da isenção fiscal, especialmente das ofertas de cursos voltados apenas ao ensino, 

desvinculando da pesquisa. De acordo com Martins (2000, p.43): 

 
Em 1980, havia no país 797 estabelecimentos isolados que diminuíram para 727 no 
ano de 1998. Durante o mesmo período, as 65 universidades existentes passaram para 
153, registrando um crescimento de 135%. Enquanto o número de universidades 
federais permaneceu praticamente estável durante esse período, as estaduais 
triplicaram, passando de 9 para 30 instituições. O maior impulso para o crescimento 
das instituições universitárias, entretanto, veio do setor privado, que passou de 20 
para 76 universidades, representando um aumento de 280%. 
 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2020, elaborado pelo INEP – Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, temos no Brasil, 2.457 IES. Destas, apenas 

304 são públicas, distribuídas em 118 IES federais, 129 IES estaduais e 57 IES municipais. 

Pertencem à rede privada, 2.153 IES. Um número expressivo de universidades, faculdades e 

centros universitários sob o comando da rede privada de ensino superior (INEP, 2020). 

Em contrapartida, o governo brasileiro incentiva a produção de ciência, tecnologia e 

inovação por meio de legislações que visam regulamentar e flexibilizar as atividades de pesquisa 

e desenvolvimento no país. Neste sentido, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, sob 

a Lei N° 13.243 de 11 de janeiro de 2016, é criado com a finalidade de desburocratizar e permitir 

maior parceria público-privada na produção científica (SICSÚ; MARIANA, 2016). No plano 

formal, entretanto, observa-se o acirramento da política de desmonte do sistema de Ciência, 

Tecnologia e Inovação do país, expressa em particular na drástica redução do financiamento 

público das agências de fomento e das Instituições Federais de Ensino Superior, responsáveis 

pelo maior volume de produção cientifica e tecnológica. 

A seguir, apresentaremos as principais reformas do Estado brasileiro em sua base 
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política neoliberal. A exemplo das reformas propostas pelos governos de Michel Temer  até 

chegar no atual governo de Jair Messias Bolsonaro. É notória a correlação dessas reformas com 

o processo de desmonte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

2 REFORMAS DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Seguindo o modelo neoliberal da economia, o Brasil passa a implantar medidas 

propostas para os países capitalistas considerados periféricos. As reformas prometiam 

controlar a inflação, melhorar a economia e aumentar a produtividade. No governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), ocorreu forte implantação das medidas de reforma 

do Estado brasileiro, medidas também tomadas por todos os presidentes que o sucederam.  

As reformas previstas pelo Estado brasileiro propunham a distinção de atividades 

exclusivas do Estado e serviços considerados não exclusivos do Estado e que tais serviços 

poderiam ser oferecidos pela iniciativa privada. Fazem parte dos serviços não exclusivos: a 

educação, saúde, pesquisa científica, serviços de cultura e direitos sociais sobre o trabalho. 

Nesse contexto, as reformas previam que as universidades, escolas técnicas e centros de 

pesquisa estatais deveriam ser transformadas em “organizações sociais”, entidades que se 

vinculam ao poder executivo por meio de um contrato de gestão (COSTA; SILVA, 2019).  

As reformas neoliberais provocaram mudanças nas políticas públicas da educação no 

ensino superior a fim de proporcionar à população maior acesso à rede pública, bem como 

promover à rede privada meios facilitadores para a mercantilização do ensino no Brasil. A partir 

do governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), foram criados programas sociais que 

permitiram a expansão do número de acesso ao ensino superior, a exemplo do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), voltado às 

universidades públicas, e mais dois programas direcionados à rede privada, como o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) (COSTA; 

SILVA, 2019). 

Durante o governo de Michel Temer (2016-2018), foi elaborado um documento pela 

Fundação Ulysses Guimarães em conjunto do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

PMDB, denominado Uma Ponte para o Futuro. Tal documento associa a responsabilidade da 

falta de crescimento econômico à crise fiscal do Estado. Dessa forma, implantaram o plano de 
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austeridade fiscal, sob justificativa para retirar recursos do fundo público voltados ao 

financiamento dos direitos sociais para o pagamento da dívida pública e assim, beneficiar o 

mercado financeiro (MUSTAFA, 2019). 

Ainda conforme Mustafa (2019), a Emenda Constitucional de nº 95, promulgada em 15 

de dezembro de 2016, foi fruto das medidas impostas pelo programa Uma Ponte para o Futuro 

do presidente Michel Temer. A EC 95, congela os gastos sociais por um período de 20 anos, 

acarretando prejuízos no orçamento da educação e de outros programas sociais. Tais medidas 

constituem apenas um desmonte do Estado em favorecimento do mercado financeiro 

provocado por partidos políticos de direita. 

Adentrando no atual cenário político brasileiro, o governo de Jair Messias Bolsonaro 

propõe grandes modificações a serem realizadas no texto da Constituiçao Federal de 1988. O 

Plano Mais Brasil, proposto pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresenta Propostas de 

Emenda Constitucional – PEC’s a serem realizadas em curto e longo prazos. São três as PEC’s 

propostas a fim de reformar o Estado brasileiro: A PEC Emergencial; a PEC dos Fundos e a PEC 

do Pacto Federativo. Todas as PEC’s possuem o objetivo de reduzir os gastos públicos e assim, 

reformar o Estado em sua base econômica. 

A PEC Emergencial dar-se-á em curto prazo, dentro do planejamento do Ministério da 

Economia. Possui dois pontos: medidas temporárias – criam condições especiais por 2 anos para 

a União, estados e municípios se recuperarem financeiramente; e as medidas permanentes – 

criam condições a estados e municípios para ajustar suas contas públicas. A PEC do Pacto 

Federativo é a mais abrangente e levará mais tempo para sua aprovação, pois propõe 

reorganizar os recursos e despesas entre a União, estados e municípios, de modo a aumentar 

os repasses financeiros; A PEC dos Fundos Públicos possui o objetivo de liberar os recursos 

existentes em fundos públicos brasileiros e utilizá-los tanto no pagamento da dívida pública 

quanto aplicá-los em programas de erradicação da pobreza e de reconstrução nacional (BRASIL, 

2019). 

Como podemos notar, os últimos governos do Brasil trouxeram propostas de reformas 

do Estado que visam, em sua grande expressividade, a redução de gastos públicos para áreas 

sociais. Tais medidas descentralizam recursos públicos e desvinculam poderes a fim de facilitar 

a gestão orçamentária. São medidas que agridem os direitos constitucionais, limitam poderes 

no orçamento da Saúde e da Educação, agridem servidores públicos e promovem o desmonte 
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do Estado brasileiro, favorecendo a desigualdade social no país. 

Quanto ao ensino superior brasileiro, percebemos que há uma movimentação que 

segue o ritmo neoliberal com finalidade de formação acadêmica profissionalizante, a fim de 

suprir às necessidades capitalistas e o mercado financeiro, com profissionais voltados à 

tecnicidade e cientificamente, carentes. O incremento no ensino superior privado só colabora 

para os interesses de empresários e a expansão do capitalismo. Assim, as Instituições de Ensino 

Superior Públicas no Brasil sofrem o impacto das reformas neoliberais, e as universidades 

públicas são alvos das políticas de desmonte.  

 

3 AS TRANSFORMAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

As instituições de ensino superior no Brasil sofreram grandes transformações durante a 

década de 1990, marcado por crescimento e diferenciação institucional. Neste período, as 

instituições tiveram crescimento contínuo nas taxas de matrículas devido ao incentivo do 

governo por meio da expansão do ensino superior, principalmente pela rede privada. A rede 

pública, em especial as universidades federais, apresentaram dificuldades em acompanhar a 

ampliação da demanda existente (MARTINS, 2000).  

Em 1997, com o Decreto 2.306, o Estado brasileiro passa a reconhecer a educação 

superior como um bem de serviço comercializável. O Decreto equipara os serviços de ensino 

aos serviços comerciais. Tal legislação favoreceu a entrada de fundos de investimento 

internacionais no mercado educacional brasileiro. 

O mercado educacional brasileiro começou a atrair grandes fundos de investimento. 

Grandes grupos estrangeiros como a Laureate International Universities passaram a comprar 

parte ou a totalidade das ações de grupos nacionais. E da junção do capital financeiro com 

grandes empresas de ensino superior surgem as gigantescas corporações de ensino na 

educação brasileira que dominam as matrículas no ensino superior (SEKI, 2021). 

Os elementos aqui esboçados permitem visualizar um quadro no qual a produção 

acadêmica, subordinada aos interesses de grandes corporações internacionais, alia-se  ao 

ensino superior ofertado, majoritariamente, pelos grandes grupos dominados por fundos de 

investimentos privados – grande parte deles negociados em carteiras administradas por fundos 

de capitais estrangeiros. Há, assim, o cenário da inserção da produção científica 
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(predominantemente formada por instituições públicas) e do ensino superior (em grande parte 

privado) plenamente articulado às relações de dependência (TRICHES; LOTTERMAN; CERNY, 

2019. p.39). 

O crescimento do número de IES privadas se intensificou devido as medidas de incentivo 

adotadas pelo Estado. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2019, cerca de 88,4% 

das IES no Brasil são privadas e apenas 11,6 % são públicas. Até mesmo programas como o 

PROUNI e FIES, que surgiram com a característica de promover a inclusão de alunos de baixa 

renda no ensino superior favoreceram paradoxalmente a iniciativa privada. Tais programas 

permitiram o aumento do número de matrículas no ensino superior, porém, promoveram o 

endividamento estudantil. As grandes IES privadas se beneficiaram com as incorporações de 

dívidas privadas, a securitização das mantenedoras, a redução do risco financeiro dos grandes 

capitais de ensino e transferências de riquezas públicas para o fundo de acumulação privado 

pelos grandes capitais (SEKI, 2021). 

Em contra partida vem sendo observada uma progressiva redução dos investimentos 

públicos na educação. Segundo Reis e Macário (2020) o orçamento do governo federal 

destinado a educação sofreu uma queda de 20,50% no período entre 2014 e 2019. O orçamento 

de ciência e tecnologia também vem sofrendo cortes, no período de 2013 a 2019, a redução foi 

de 52,39% em apenas seis anos. 

 

4 A AUSTERIDADE E A REDUÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL 

 

Para que um país apresente desenvolvimento econômico se faz necessário investimento 

em setores que possam colaborar com a perspectiva de crescimento financeiro. A inovação 

tecnológica é um fator preponderante para a evolução no setor econômico de um país, pois é 

um elemento de competitividade na transferência do conhecimento da área científica para o 

setor produtivo. O ensino superior, por meio das universidades públicas, possui em sua 

constituição a base para a formação de profissionais tanto em conhecimento, proporcionado 

pelo ensino, quanto pela ciência, via pesquisa. 

De acordo com o IPEA (2017), o Brasil tem sido persistente em promover métodos que 

firmem o Sistema Nacional de Inovação (SNI), incentivando as atividades de ciência, tecnologia 

e inovação no país. Dessa forma, se faz necessário investir em instituições promotoras de 
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ciência e pesquisa, na formação de pesquisadores e aumentar o financiamento de pesquisa e 

inovação nestas instituições, como exemplo o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, dentre outros.   

Segundo Ribeiro (2019), o Estado é o principal responsável por incentivar a produção 

tecnológica, prover a infraestrutura científica e aplicar diretrizes que permitam o 

desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no país. Tais condições são executadas em 

parceria com as universidades públicas e instituições de pesquisa, onde propagam o 

conhecimento e entre empresas, que buscam os serviços a fim de solucionar seus problemas.  

Como resultado da busca de melhorias no setor de CT&I, o Brasil criou diversas 

legislações com a finalidade de alavancar o setor de inovação tecnológica. Nos resumiremos ao 

Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia & Inovação, sob a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 

2016. Por meio desta Lei, temos dois artigos importantes, o Art. 1º, onde estabelece as 

“medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 

com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País”, assim como o Art. 218 onde 

diz que: “o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 

capacitação científica e tecnológica e a inovação” (BRASIL, 2016). 

O Novo Marco da CT&I de 2016, possui alguns princípios em sua constituição, entre os 

quais estão relacionados à promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e social; e cooperação e interação entre os entes públicos, 

entre os setores público e privado e entre empresas (BRASIL, 2016). 

Conforme Ribeiro (2019, p.33), as principais instituições que abarcam o Marco legal da 

CT&I “são as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) pública e privada, agências de 

fomento, empresas privadas, fundação de apoio, núcleo de inovação tecnológica e parques 

tecnológicos. A autora ainda afirma que esta Lei surgiu para desburocratizar os processos entre 

as colaborações público-privada, buscando legalizar os trâmites, incentivando o 

desenvolvimento tecnológico e científico no Brasil. De acordo com Sicsú e Mariana (2016), as 

implicações envolvendo licitações, profissionais especializados e outros trâmites burocráticos 

atrapalham o andamento das pesquisas. 

Apesar da existência desta Lei que incentiva o desenvolvimento de ciência e tecnologia 

no país, e que devem ser custeadas pelo Estado, conforme citado arteriormente, temos que os 
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principais órgãos públicos que podem contribuir efetivamente para este feito nacional, que são 

as universidades públicas, passam por dificuldades financeiras em seu processo de 

desenvolvimento em pesquisas e produção científica, pois há pouco investimento financeiros, 

além de estarem imersas em intensos processos burocráticos na relação com as empresas 

privadas. 

De acordo com o relatório “A pesquisa no Brasil: Promovendo a excelência”, realizada 

pelo grupo Web of Science para a CAPES em 2019, o Brasil ficou em 13º lugar no ranking mundial 

em produção de trabalhos científicos, entre os anos de 2013 e 2018. Houve um crescimento de 

30% no número de publicações durante esse período, o que supera a média global de 15% de 

publicações. A posição do Brasil em produção científica, portanto, é considerada satisfatória, 

apesar dos percalços e dificuldades de financiamento neste setor.  

Segundo Macário et al (2018), alguns países, mesmo com baixo grau de 

desenvolvimento industrial e tecnológico, concentram grandes esforços e destinam boas 

parcelas do PIB no investimento em ciência e tecnologia, diferentemente do Brasil. Tal fato, 

demonstra o interesse em desenvolvimento e pesquisas para contribuições futuras às 

atividades econômicas. No Brasil, os investimentos em ciência e tecnologia parte dos entes 

governamentais, o que os limitam e até provocam sua escassez.  

Macário et al (2018), alerta sobre os possíveis cortes no orçamento do CNPq, um dos 

principais geradores de ciência e tecnologia no país. Os autores destacam ainda que os 

orçamentos para Ciência e Tecnologia apresentaram uma redução de 56,36% no período entre 

2013 e 2019. Os orçamentos destinados para a CAPES, de modo semelhante, sofreram redução 

de 21,34% entre 2019 e 2020. A queda no orçamento da CAPES é ainda maior se forem 

relacionados os orçamentos entre 2015 a 2020 uma redução de 67,51%. O CNPq também 

amargou reduções orçamentárias, entre 2013 e 2019 a diminuição do orçamento representou 

52,39% do orçamento. 

Os cortes orçamentários em ciência e tecnologia representam cortes de bolsas, 

paralisação ou abandono de pesquisas, redução ou extinção de programas de apoio à pesquisa. 

Também representam atraso no desenvolvimento científico e tecnológico, com a precarização 

do investimento em pesquisa e ciência no Brasil, observa-se cada vez mais a “fuga de cérebros”, 

fenômeno este que ocorre quando pesquisadores migram para outros países em busca de 

melhores condições de trabalho, tal condição, pode trazer incertezas para a ciência brasileira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reformas neoliberais favoreceram a ampliação do ensino superior privado, onde boa 

parte são custeada pelo Estado em detrimento das universidades públicas, que estão cada vez 

mais sucateadas e carentes de recursos financeiros para custeio das despesas básicas e de 

incentivo à pesquisa. As Instituições de Ensino Superior Públicas são responsáveis por grande 

parte da produção científica nacional e foram prejudicadas pelos cortes implementados pelas 

políticas em vigor. Tal política de cortes e redução do orçamento pode representar atraso no 

desenvolvimento científico brasileiro e perda de espaço da produção nacional no cenário 

científico internacional. 

O marco legal da ciência, tecnologia e inovação possibilitou a aliança entre o serviço 

público, por meio das universidades, com o privado, em busca de melhorias e desenvolvimentos 

de pesquisas. Uma forma de apaziguar o recuo do Estado foi possibilitar a parceria do público-

privado nas instituições, como forma de financiamento para as pesquisas na construção da 

ciência, tecnologias e inovação. 

Os fatos observados ao longo da história recente, apontam para uma perda da 

autonomia universitária no que se refere ao desenvolvimento de pesquisa e ciência. Dessa 

forma, o tema abordado neste estudo é carente de maiores pesquisas para aprofundá-lo e 

assim, chegar a um consenso onde será possível identificar o porquê do Estado brasileiro voltar-

se à rede privada de ensino e sucatear a rede pública, limitando assim, a pesquisa e a ciência. 

Como podemos observar, temos hoje no Brasil uma Lei de incentivo a ciência, tecnologia 

e inovação que apresenta uma série de fragilidades, seja por meio do seu fluxo de 

funcionamento, representado por métodos burocráticos institucionais, seja por falta de 

financiamento governamental. Problemas estes que a própria Lei propõe solucionar, mas ao 

contrário do proposto, ignora suas falhas e atrasa a evolução tecnológica e científica do país.  
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