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RESUMO  
O presente artigo é fruto de investigações realizadas no âmbito de 
grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
UFRN e da graduação em Serviço Social da UNIOESTE. Objetivou-se 
analisar a conjuntura contemporânea do ensino superior brasileiro, 
partindo de mediações históricas, sociais e políticas que constituem a 
universidade pública. Conclui-se que está em curso, desde o golpe de 
2016, um projeto de (re)elitização da universidade pública, que carece 
de desvelamento com vistas ao fortalecimento da democratização da 
educação. 
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ABSTRACT 
This article results from the investigations developed in research groups 
of the Social Work Postgraduate Program at UFRN and of the Graduation 
in Social Work at UNIOESTE. It aimed to analyze the contemporary 
situation of Brazilian higher education, starting from historical, social 
and political mediations that constitute the public university. We 
conclude that it’s in progress, since the coup of 2016, a public university 
(re)elitization project, that needs to be unveiled in order to strengthen 
the democratization of education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho ora apresentado é fruto de reflexões empreendidas no âmbito do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Trabalho, Questão Urbano-Rural-Ambiental, Movimentos Sociais e 

Serviço Social, do Grupo de Estudos em Ética, Trabalho e Direito, ambos vinculados ao Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN, bem como do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre os Fundamentos do Serviço Social da UNIOESTE/Francisco Beltrão. Objetivou-se analisar 

as mediações que perfazem a trajetória histórica do ensino superior no Brasil, considerando 

desde a instalação das primeiras iniciativas de formação superior até o cenário das 

universidades no governo Bolsonaro (2019-atual).  

Tecer análises sobre a universidade pública contemporânea, no âmbito da perspectiva 

crítica do materialismo histórico-dialético, é imprescindível como contributo ao fortalecimento 

e defesa da democratização da educação. Os últimos anos, particularmente desde o golpe de 

2016, têm sido de profundos ataques às instituições públicas. Está em curso, desde então, um 

projeto que prima pela destruição de inúmeras conquistas no âmbito dos direitos sociais. 

Sendo assim, a ampliação do acesso e permanência da classe trabalhadora nas 

universidades públicas assistida nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), ainda que 

eivada de contradições, vem sendo duramente atacada pelas propostas político-ideológicas em 

curso no governo Bolsonaro. O cenário atual, portanto, exige a produção de conhecimentos 

socialmente referenciados que permitam desvelar as iniciativas que têm, caminhando 

paulatinamente, na direção de (re)elitizar a universidade pública brasileira. 

O presente artigo, portanto, apresenta uma reflexão sobre a história do ensino superior 

brasileiro, apontando elementos estruturais e conjunturais que configuram a constituição da 

universidade no país. Em seguida, são elencados aspectos relevantes sobre o ensino superior a 

partir dos anos de 1990, bem como os rebatimentos do neoliberalismo para a política de 

educação. Por fim, é realizada uma análise a respeito do fortalecimento do conservadorismo 

no Brasil, bem como das medidas do governo Bolsonaro de desmonte das universidades 

públicas e seu processo de (re)elitização. 
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2 O LUGAR DA UNIVERSIDADE PÚBLICA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

Partindo do pressuposto de que a universidade é um espaço privilegiado da produção 

de conhecimento crítico e transformador, torna-se relevante destacar que apesar de registros 

que apontam a manutenção de cursos de teologia pelos jesuítas, é somente com a chegada de 

D. João VI, a partir de 1808, que se têm efetivamente os primeiros cursos superiores no Brasil. 

Nessa direção, a trajetória do ensino superior brasileiro vai acompanhando o próprio processo 

de ampliação e consolidação da economia do país. 

Portanto, as iniciativas de ensino superior no Brasil foram tardias e reforçavam um 

processo de elitização do ensino, já que os pertencentes às classes mais abastadas, não raras 

vezes, iam fazer seus cursos superiores em Portugal. Mesmo quando da chegada de D. João VI, 

e dos primeiros cursos superiores brasileiros, destaca-se que havia certa concentração das 

escolas de nível superior em determinadas localidades. Nessa perspectiva, pode-se inferir que 

até a década de 1930 os cursos superiores brasileiros eram prioritariamente voltados a atender 

às necessidades profissionais da época, sem privilegiar elementos como a pesquisa ou reflexões 

acerca da própria função social da universidade.  

Em 1931 ocorre a Reforma de Campos, que culmina no Estatuto das Universidades 

Brasileiras. Tal estatuto, em suas proposições, tentava conciliar propostas de grupos 

antagônicos, a saber: um liderado pela ala católica que defendia a universidade como educação 

padrão continuada do ensino secundário, outro que pensava o espaço universitário como mais 

amplo e volta a pensar as questões do Brasil, sobretudo, por meio da pesquisa científica. Esta 

contradição, consubstanciada no estatuto, marca o processo de desenvolvimento das 

universidades no Brasil, mas não rompe com o elitismo que atravessava as primeiras 

instituições de ensino superior no país, ainda que diante da expansão quantitativa das 

universidades (MENDONÇA, 2000). 

As condições históricas da sociedade brasileira vão, e não poderia ser diferente, estar 

materializadas nas formas como os processos educacionais vêm se desenvolvendo. Sendo 

assim, o período de desenvolvimentismo no país coloca em pauta a necessidade de adequar o 

significado social do ensino superior, colocando-o a serviço das políticas e metas de promoção 

do desenvolvimento nacional. 

Com a instauração do golpe empresarial-militar de 1964, as reformas de ensino que se 

colocaram como prementes na pauta podem ser sintetizadas em dois pontos centrais, quais 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1982 

sejam: a integração dos cursos superiores, de formação tecnológica, com empresas e a maior 

importância dada ao Ministério do Planejamento em relação ao da Educação (SAVIANI, 2008). 

Nesse contexto, e diante da crescente demanda popular por acesso ao ensino superior, iniciam-

se os debates que culminaram na Reforma Universitária de 1968 (Lei n. 5.540, de 28 de 

novembro de 1968). A partir da Reforma, que apesar de responder demandas de alguns setores 

da sociedade não foi construída de forma democrática, foi possível observar nas estruturas 

universitárias à criação dos departamentos, a institucionalização da carreira acadêmica, a 

introdução do ciclo básico, o regime de créditos e, posteriormente, à implantação dos cursos 

de pós-graduação (MARTINS, 2009). 

Ainda que seja possível identificar uma expansão dos investimentos nas universidades 

públicas, sobretudo federais, o acesso aos cursos superiores por elas oferecidos ainda se 

configurava numa perspectiva elitista, conforme explica Martins (2009, p. 21-22),  

 
Estruturava-se, nesse momento, um modelo duplamente seletivo de universidade 
federal: no plano social, suas vagas passariam a ser ocupadas por um grupo restrito de 
estudantes dotados de razoável volume de capital econômico e/ou cultural; no plano 
acadêmico, procurava-se concretizar um elevado padrão de qualidade acadêmica, 
fundado na associação entre ensino e pesquisa, no interior do qual a pós-graduação 
exerceria um papel central. 

 
A partir deste momento da história do Brasil, é possível identificar a construção do 

ideário da produção científica nos espaços universitários, embora, tal construção tenha se dado 

num horizonte excludente, já que o acesso ao ensino superior era extremamente seletivo. Ou 

seja, é sob a via tortuosa da ditadura militar e sob o preceito central de adequar o Brasil aos 

processos da modernização ancorados nas definições do capitalismo internacional, que a 

universidade brasileira passa a ter também como premissa a produção do conhecimento. 

Os processos de investigação e descoberta científica não se colocavam como 

possibilidades a todos os membros da comunidade científica, denotando a elitização na 

produção dos saberes. Dada a própria estrutura universitária, o mais comum é que os discentes 

dos bacharelados e licenciaturas se dedicassem a preparação mais exclusiva para o mercado, já 

os pós-graduandos e docentes mais experientes teriam maior aptidão para as atividades que 

envolvessem a pesquisa e a produção de novos saberes. Esta estrutura reforça um modelo de 

universidade mais centrado na empregabilidade e no acompanhamento das demandas postas 

pela modernização. 
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Com a “restauração” do regime democrático no Brasil, e, alguns anos depois, a 

promulgação da Constituição de 1988, a educação, na letra da lei, adquire o caráter de direito 

de todos/as. No tocante ao ensino superior, fica garantida a autonomia universitária, com uma 

dotação orçamentária própria às universidades públicas, bem como a inter-relação entre 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

3 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

O ensino superior brasileiro, a partir da década de 1990, antes mesmo de adquirir um 

status mais universalista e democrático, já sofre um processo de desmonte, transformação e 

mercantilização de grandes proporções, advinda da crise do capital de 1970 que ensejou, para 

sua superação, uma reestruturação produtiva evidenciando uma reforma neoliberal do Estado 

brasileiro, tendenciando a funcionar como um instrumento de reprodução das estruturas e 

desigualdades sociais vigentes, baseado no processo de acumulação de capital. 

Sendo assim, Lima (2011), aponta que a reforma neoliberal do Estado brasileiro não se 

constitui como algo isolada em si mesma, mas, sobretudo, faz parte do projeto ensejado pela 

reestruturação produtiva – a mundialização do neoliberalismo enquanto projeto de 

sociabilidade capitalista – que, altera profundamente as relações entre público e privado, 

instituindo assim um longínquo processo de dissolução das fronteiras entre essas esferas e 

organização da vida social, garantindo ao capital uma hegemonia mercantilizadora da 

totalidade da vida social ampliando, portanto, os campos de exploração lucrativa para o capital, 

dentre eles, principalmente a educação e a saúde.  

Neste contexto, a perspectiva da educação superior no Brasil, cumpre um papel de 

manutenção das ideologias dominantes – ideologia concebida na perspectiva de Gramsci (1978, 

p. 1378-1379) como sendo uma concepção de mundo manifestada na ação e que a organiza, 

ou nas palavras do autor uma “unidade de fé entre uma concepção de mundo e uma norma de 

conduta adequada a essa concepção” – sob o prisma de “democratização” do ensino superior, 

como forma de combate à pobreza instaurada nos países de capitalismo periférico, sob o limiar 

de uma coesão social.  

Esta realidade se dá sob a lógica de uma retomada do processo de crescimento 

econômico interrompida pela crise mundial do capitalismo, tendo a saída na formação 
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profissional voltada à qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho, agora subscrito 

numa complexidade do conhecimento. 

Vale ressaltar que os mecanismos que garantem a consolidação a este projeto de 

formação profissional estão coordenados sob a direção política dos organismos internacionais 

do capital, tais como o Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 

Mundial do Comércio (OMC), entre outros. Desse modo, Lima (2011) pontua que estes sujeitos 

políticos coletivos do capital têm desempenhado um papel central na implementação das 

contrarreformas neoliberais, especialmente nos países latino-americanos, em absoluta 

consonância com as burguesias locais.  

Esta realidade se manifesta essencialmente no processo de privatizações das políticas 

sociais que com a Constituição Federal de 1988 deveriam ficar majoritariamente a cargo do 

Estado, tendo como nichos fortes dessa mercantilização a saúde e educação brasileira. Neste 

limiar, as contrarreformas operadas na educação brasileira, nos Governos de Fernando 

Henrique Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – nos anos de 1995 a 2003, 

apontam a reestruturação da formação pautada nos pressupostos internacionais da 

reestruturação produtiva do capital.  

Tais reformulações na política de educação superior, segundo Lima (2011) se exprimem 

em: “Alterações na esfera da produção da vida material/alterações no mundo do trabalho; 

Reconfiguração no papel do Estado brasileiro; Difusão de um novo projeto burguês de 

sociabilidade - formação de um sujeito político adequado a ordem capitalista”.  

Nesta lógica privatista, Lima (2011) apontava um que a “privatização das universidades 

públicas será aprofundada no Brasil no período 2003-2010”, onde tal privatização se estabelece 

sob a comercialização de “serviços educacionais”, direcionada pelo Governo Federal, pois não 

“se trata de um movimento autônomo das reitorias e de grupos de docentes, ainda que a lógica 

da mercantilização/empresariamento seja compartilhada por esses sujeitos políticos”. Pois 

para os organismos internacionais, de acordo com o documento La Enseñanza Superior: las 

lecciones de la experiência do Banco Mundial (1994 apud NEVES E PRONKO 2008, p.108): 

 
Os governos não devem interferir nos mecanismos de mercado nem nas prioridades 
institucionais, a menos que a necessidade de intervenção estatal seja premente e se 
justifique no plano econômico [...]. Uma maior autonomia institucional é a chave do 
êxito da reforma da educação estatal de nível superior [...]. A descentralização de 
todas as funções administrativas chaves atribuindo-as às instituições superiores 
mesmas é uma condição sine qua non para o êxito da reforma, em especial, no que diz 
respeito à diferenciação do financiamento [...]. Essa flexibilidade é essencial para que 
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as universidades possam estabelecer programas que respondem às novas demandas 
do mercado de trabalho e controlar os custos [...]. 

 
Mesmo diante de todas essas engrenagens internacionais para a educação superior, os 

governos do Partido dos Trabalhadores (PT) de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff – desde 

2003 até o golpe de 2016, demarcam um momento histórico no quesito investimento na 

educação superior brasileira, que ao tempo em que essa educação se torna um campo de 

lucratividade para o capital, ela também atende aos interesses da classe trabalhadora, pela 

implantação de políticas de assistência estudantil, expansão e criação de novas universidades e 

institutos federais, cotas ético-raciais, sociais e para pessoas com deficiências, o que aos poucos 

foi “pintando” a universidade, espaço hegemonicamente destinado às elites brasileiras, de 

povo, como espaço democrático e com possibilidades reais de transformar a vida de um 

número expressivo da população brasileira. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) se ordenam à luz de uma configuração da 

economia mundial, e com fortes investimentos nacionais, mesmo que objetivando introduzir 

uma massa trabalhadora qualificada para o mercado de trabalho. Sendo assim, há um aumento 

das Parcerias Público-Privada (PPP’s). 

Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) é possível identificar que dois programas 

no âmbito da educação superior ganham centralidade que são: o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação de Expansão das 

Universidades Federias (REUNI). Segundo Guedelho (2007, p.14): 

 
Diante dessa problemática, o Governo Federal pôs em destaque a agenda pública as 
desigualdades no acesso ao ensino superior através da implementação do Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), instituído em janeiro de 2005. Entretanto, a 
questão da democratização do ensino superior não se restringe ao acesso. 

 
O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi instituído pela lei nº 11.096 de 2005. 

É um programa federal e visa atender a grande demanda de acesso à universidade numa 

tentativa de expandir o ensino superior, mesmo que numa lógica de parceria público-privado. 

A expansão das universidades públicas, através principalmente do REUNI, cumpriu um papel 

importante de acelerar o processo de acesso à educação superior pública nos mais distantes 

rincões dessa grande nação, o que levou a um verdadeiro processo de reestruturação da relação 

ensino-aprendizagem.  
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Ao analisarmos as políticas adotadas pelos Governos do PT é notório que há uma 

atenção especial para a agenda da educação superior, a exemplo dos programas citados 

anteriormente, que amplia e democratiza o acesso, inclusive com uma perspectiva de equidade, 

ao abarcar populações historicamente alijadas da educação superior, quer por razões 

econômicas, étnico-raciais, de gênero e até mesmo de deficiências.  

Contudo, antes mesmo de consolidar esse processo democrático de acesso e 

permanência no ensino superior público, o qual ainda “houve limites no processo de 

democratização da educação superior no Brasil, onde novos processos de diferenciação 

acabaram produzindo novas desigualdades educacionais no interior do sistema de ensino” 

(ALMEIDA, 2007, p.5), fomos surpreendidos com uma interrupção do mandato da presidenta 

Dilma Rousseff travejado de impeachment, o que levou o Brasil e a educação superior brasileira 

a um patamar de 20 ou mais anos atrás, realocando esse lugar para as elites brasileiras, como 

veremos a seguir. 

 
4 O GOVERNO BOLSONARO E O DESMONTE DA UNIVERSIDADE PÚBLICA 
 

A agenda do conservadorismo no Brasil foi fortalecida em meados de 2013, durante as 

Jornadas de Junho. As manifestações que, inicialmente, eram dirigidas pela esquerda, foram 

cooptadas pelo direcionamento de centro-direita e suas pautas ficaram voltadas para questões 

burocráticas e de manutenção da ordem (DEMIER, 2017). 

O processo de enfraquecimento, desmoralização e ódio à esquerda, especialmente na 

figura do Partido dos Trabalhadores (PT), conduzia à materialização do Golpe de 2016 (marco 

do fortalecimento do conservadorismo no Brasil), que utilizou o impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff (PT) como uma prerrogativa para a melhoria da situação econômica do país, 

mas, na verdade, tinha como propósito dar continuidade à implementação de uma política 

neoliberal mais severa, a qual não tinha como ser viabilizada com um partido com traços de 

esquerda.  

Com a retirada do PT, o vice-presidente Michel Temer (2016-2018) do então Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) passou a ocupar o cargo da presidência e tinha 

como principal objetivo garantir uma política ainda mais voltada para os interesses da classe 

dominante. Durante o processo do golpe em 2015 o PMDB lançou o documento “Uma Ponte 

para o Futuro”, do qual Lima (2019) apreende que foram realizadas críticas aos gastos públicos 
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aprovados pela Constituição Federal de 1988, principalmente aqueles que têm vinculação 

constitucional e os benefícios previdenciários; discorre sobre ações voltadas para retirar o Brasil 

da crise e canalização de recursos para a iniciativa privada. 

Seguindo as premissas desse documento, uma das suas principais medidas para poder 

iniciar a retomada econômica foi a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto4 dos 

gastos públicos, que teve sua aprovação ainda em 2016. Por meio dela foi possível limitar os 

gastos públicos por vinte anos, podendo ser revisada após dez anos em vigor.  

A política do governo Bolsonaro (2019-2022), hoje do Partido Liberal (PL), para o âmbito 

do Ensino Superior, tem sido voltada para ações de ataques e depreciação da educação, as quais 

reforçam a execução do seu projeto conservador; política de controle da educação baseada no 

fundamentalismo religioso e autoritarismo; menosprezo das ciências humanas; e perseguição 

da doutrinação marxista e de gênero das instituições de ensino5.  

As primeiras ações em relação à educação superior foi o corte do financiamento das 

pesquisas, basicamente pela redução das bolsas ofertadas pelos programas de pós-graduação6. 

É importante destacar que os ataques à educação e os cortes não foram aceitos com 

apaziguamento pelos estudantes e trabalhadores, ao contrário disso, o movimento tomou as 

ruas das principais cidades do país. O dia 15 de maio de 2019 foi marcado pela reivindicação 

contra contenção dos recursos para bolsas de estudos, cortes orçamentários e redução de 

investimento para a pesquisa. 

De acordo com Sena Júnior (2019), o atual mandato do presidente pode ser 

caracterizados em 4 núcleos: ideológico e bolsonarista, que mais se aproxima do fascismo, está 

em constante ameaça aos seus opositores e concentra os votos e os seus seguidores mais 

próximos; político, formado pelas alianças políticas com partidos tradicionais da direita, como 

o Democratas, e que auxilia na relação entre o presidente e a câmara; militar, originado nos 

estratos mais baixos das Forças Armadas, detém muitos cargos dentro do governo e cooperam 

 
4 Após o processo de votação no Congresso Nacional foi enumerada como Emenda Constitucional nº 95.  
5 A pasta da educação foi dirigida por cindo ministros Ricardo Veléz, Abraham Weintraub, Carlos Alberto Decotelli, 

Milton Ribeiro e Victor Godoy Veiga (nomeado em 19 de abril de 2022). 
6 Em maio de 2019 foi anunciado pela CAPES a suspensão de bolsas de mestrado e doutorado mesmo já previstas 

no orçamento, a instituição informou que se tratava de um contingenciamento, no entanto, na realidade condizia 
a uma suspensão. Naquele ano foram cortadas 11.811 bolsas de pesquisa, que correspondia a 12% das bolsas 
previstas para aquele exercício financeiro. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-
emprego/noticia/2019/09/mec-faz-mais-cortes-e-capes-nao-deve-financiar-nenhum-novo-pesquisador-em-
2019-ck02tb94n01j201l5tiko0lo9.html. Acesso em: 03 de dezembro de 2021. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/09/mec-faz-mais-cortes-e-capes-nao-deve-financiar-nenhum-novo-pesquisador-em-2019-ck02tb94n01j201l5tiko0lo9.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/09/mec-faz-mais-cortes-e-capes-nao-deve-financiar-nenhum-novo-pesquisador-em-2019-ck02tb94n01j201l5tiko0lo9.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/09/mec-faz-mais-cortes-e-capes-nao-deve-financiar-nenhum-novo-pesquisador-em-2019-ck02tb94n01j201l5tiko0lo9.html
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com a sua segurança; e o econômico, que tem na figura de Paulo Guedes, a garantia e confiança 

dos setores da burguesia com o protagonismo da gestão voltada para os seus interesses. 

No núcleo ideológico existe uma característica particular: a perseguição aos docentes. 

Os bolsonaristas compreendem que estes fazem parte da “doutrinação marxista” nas 

universidades e por isso influenciam os estudantes a seguirem essa teoria e se organizarem em 

movimentos de esquerda. Trata-se, pois, de uma “caça às bruxas” aos professores de 

direcionamento crítico, enxergando-os como profetas da desordem no âmbito universitário e 

resíduos dos governos “esquerdistas”. Para controlá-los foi incentivada a perseguição7 dos 

professores, bem como as suas pesquisas e deslegitimação na comunidade acadêmica.  

 
[...] a intenção do governo em atacar a universidade e as ciências humanas é parte do 
projeto mais amplo da atual guerra cultural e ideológica travada no país pelo 
bolsonarismo. Qualquer governo sabe que não pode pôr em movimento um projeto 
de pilhagem e entrega do patrimônio público, ao lado da retirada de direitos e da 
redução dos custos do trabalho, se não puder impedir que aqueles que têm voz 
continuem falando. É por isso que os docentes são vistos como inimigos [...] (SENA 
JÚNIOR, 2019, p. 218). 

 
O bolsonarismo executa ações de privação de acesso da sociedade a determinadas 

produções educacionais baseando-se em uma suposta neutralidade. Dizemos suposta, pois na 

medida em que faz um discurso de eliminar materiais didáticos e incitar a denúncia de 

professores que estejam “doutrinando” os alunos, ele reforça uma orientação teórica que 

condiz com aquilo que ele defende. 

Esse conjunto de medidas evidencia que o projeto de educação adotado pelo governo 

corresponde, necessariamente, a um reducionismo dessa política no âmbito da pesquisa ao 

produtivismo, bem como de esfacelamento dos seus recursos voltados à redução da produção 

de conhecimento, análises e reflexões. 

 
O que se viu até agora na gestão da educação do governo Jair Bolsonaro foram cortes 
de recursos, diminuição crescente de investimento, trocas de ministros (em uma 
torturante ciranda para ver qual é o menos qualificado), desvalorização dos 
profissionais da educação e a perseguição ideológica, que parece ser a única “política” 
da gestão do Ministério da Educação. E não se trata apenas de uma divergência de 
pontos de vista. Os dados comprovam isso. Em 10 anos, este é o governo que menos 
investiu em educação e tem se esmerado em continuar neste posto, com a diminuição 
crescente de investimento em todos os níveis: dos centros de educação infantil às 
universidades. Jair Bolsonaro chegou a dizer que o Brasil “gastava excessivamente em 

 
7 RELATÓRIO internacional mostra perseguição do governo Bolsonaro a professores e pesquisadores. Carta 

Campinas. Disponível em: https://cartacampinas.com.br/2020/09/relatorio-internacional-mostra-perseguicao-
do-governo-bolsonaro-a-professores-e-pesquisadores/. Acesso em 02 de dezembro de 2021. 

https://cartacampinas.com.br/2020/09/relatorio-internacional-mostra-perseguicao-do-governo-bolsonaro-a-professores-e-pesquisadores/
https://cartacampinas.com.br/2020/09/relatorio-internacional-mostra-perseguicao-do-governo-bolsonaro-a-professores-e-pesquisadores/


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1989 

educação”. E, claro, não é verdade. Um estudo desenvolvido pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que indicou quais são os países do 
mundo que mais valorizam a educação, mostrou que temos um dos mais baixos 
investimentos no setor: US$ 3.250 por aluno ao ano, contra mais de US$ 10 mil na 
média dos 38 países analisados, segundo o relatório. Dados do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), com atualização pela inflação, 
mostram que a cada ano, desde o início da gestão de Jair Bolsonaro, em 2019 (antes 
da pandemia, portanto), o Ministério da Educação vem tirando mais e mais recursos 
(APUB SINDICATO, 2022, p.1). 

 
Portanto, para além da não criação de nenhuma nova instituição federal de ensino 

superior, também é marca do governo Bolsonaro uma redução significativa nos recursos 

destinados à educação superior, fruto dos movimentos apontados anteriormente, o que aos 

poucos vai delimitando esse espaço para uma elite, assim como fora a universidade pública 

brasileira por um período histórico, aquele que vai da sua criação aos Governos do PT, e que 

após o golpe de 2016, a realidade é de um desmonte efetivo da educação superior pública. 

Logo, nesse curto espaço de tempo a universidade pública aos poucos volta a ser um espaço 

das elites brasileiras, como parte de um projeto descivilizatório em curso no país.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ataque frontal à universidade pública, em praticamente 4 anos de mandato do 

governo Bolsonaro não houve criação de nenhuma Universidade Pública Federal ou Institutos 

Federais, o que já demarca um retrocesso em relação ao que vinha ocorrendo nos anos 

anteriores. Além disso, as instituições já existentes têm sofrido significativos cortes de 

orçamento, interferindo diretamente na permanência dos estudantes da classe trabalhadora 

nos espaços educacionais públicos. 

Outro aspecto do governo é o menosprezo pelas ciências humanas e sociais em 

detrimento do incentivo às áreas de ciência biológicas, exatas, ciência e tecnologia, 

defendendo-as como essenciais para o desenvolvimento do conhecimento. Esse desdém 

enfatiza a despreocupação em manter projetos de pesquisa que façam uma reflexão sobre as 

relações sociais e a realidade brasileira, além de utilizar como argumento que essas não 

produzem pesquisa suficiente. 

Portanto, o projeto ideológico e político da educação superior da classe dominante 

imprime, cotidianamente, à classe dominada, por meio do governo Bolsonaro, uma destituição 

dos seus direitos conquistados, uma desqualificação das lutas históricas dessa classe. Esse 

https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2019/Panorama_da_Educacao_2019.pdf
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projeto busca diluir a perspectiva de garantir o acesso ao ensino superior público, gratuito, 

presencial, laico, socialmente referenciado e de acesso universal, quando se implementam 

iniciativas estatais de precarização, mercantilização e privatização dessa política social, 

realocando esse espaço às elites brasileiras, ou seja, o que se tem hoje em curso é a 

(re)eletização da universidade pública no Brasil. 
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