
 

E como o Estado controla esse processo e garante essas modificações 
para além das Universidades Públicas??? 

 

 

E na Universidade Pública  
como essa lógica se apresenta??? 

 

?? 

Hoje fundamentalmente através do 

REUNI 
 

Em Abril de 2009 o decreto 6096/07, de apoio a 
planos de reestruturação e expansão das 

Universidades, do Governo Lula/PT, fez aniversário, 
dois anos  que foi sancionado, e nesse período o 

decreto foi aprovado em TODAS AS universidades 
FEDERAIS, o que despontou uma série de lutas e 

ocupações de reitoria nas Universidades Federais do 
país. De um lado os estudantes lutavam pela 

qualidade do ensino público e pela garantia de sua 
gratuidade, do outro o Governo Lula/PT, as reitorias 

e a União Nacional dos Estudantes tentavam garantir 
os interesses de precarização e de mercado da 

burguesia. 
 

O que é o decreto do REUNI? 
O REUNI se pauta por bandeiras históricas dos 

movimentos sociais da educação, mas justamente 
para mascarar os reais interesses desse Projeto, 

passando a ilusão para a população de que as coisas 
estão melhorando, que estão ganhando 

oportunidades, quando o que está acontecendo é o 
fortalecimento do capital, a desigualdade social, e 
por conseqüência muitos problemas que levam a 

sociedade a um buraco profundo.  
 

Uma dessas bandeiras é a ampliação de vagas, pela 
qual realmente lutamos historicamente, porém é 

preciso ver como estão chegando essas vagas. O 
REUNI se pauta pela ampliação de vagas aumentando 

em 100% as matrículas, e em um proporção de 
dezoito para um a relação professor/aluno, 

caracterizando uma universidade “aulista”. Sem falar 
que propõe aumentar a taxa de conclusão de curso 

para 90%, quando a média no Brasil é cerca de 60%, 
caracterizando uma fábrica de mão de obra barata. 

 
Mas o mais impressionante é quanto ao investimento, 

que no próprio decreto coloca que as universidades a 
aceitarem o projeto (que foi enfiado goela a baixo), 

receberão no máximo 20% a mais do orçamento 
referente ao ano de 2007, ou seja, como pode 

receber os 20%, pode não receber nada. Sem falar 
que o bolo orçamentário aumenta mas as fatias 

diminuem, ocasionando em mil fatores que 
precarizam a universidade, como a assistência 

estudanti l, dentre outros. 
 

E porque atende aos interesses do mercado? 
O Brasil, assim como todos os países 

subdesenvolvidos, tem metas a alcançar quanto a 
educação, metas  pensadas, elaboradas e organizadas 
pelo Banco Mundial. Em um documento de 1994, “O 

BM e o Ensino Superior: Lições Derivadas da 
Experiência”, o BM argumenta que o modelo 

universitário da América Latina necessitava ser mais 
simplificado, preferencialmente em instituições 

privadas ou de parcerias público privadas. Sendo 
assim, Lula/PT resolveu obedecer as metas e tratou, 

logo no início de seu governo, de iniciar a Reforma 
Universitária. Com a Lei de Parceria Público Privada e 

a Lei de Inovação Tecnológica, iniciou a preparação 
privatista das Universidades para o modelo de 

expansão que está sendo implantado atualmente. 
 

Com o argumento de que a Universidade brasileira, e 
sua separação entre ensino, pesquisa e extensão, não 

estava em consonância com a sociedade brasileira, ou 
seja, que o mercado precisa de mão de obra menos 

especializada e mais barata, um “novo” projeto de 
ensino começou a ser elaborado. 

 
Tal projeto se volta ao mercado por dois motivos:  

 

Primeiro que atende os interesses das grandes 

indústrias ao privatizar seus laboratórios que passam 
a produzir única e exclusivamente para a empresa e 

não para o benefício geral da sociedade, tendo assim 
essa indústria baixos investimentos em estrutura 

laboratorial e em pesquisadores (pois os estudantes 
ganham uma bolsa de baixo valor e realizam as 

pesquisas), aumentando seu lucro; e segundo porque 
o modelo de graduação implementado é totalmente 

voltado para o mercado, formação de mão de obra de 
pouca especialização, com uma formação geral, ou 

seja, cursos equivalentes ao de escolas técnicas, 
diminuindo o valor da mão de obra do trabalhador e 

garantindo a reserva de mercado. 
 

Por ter um ensino generalista, os cursos são de menor 
duração, possibilitando menor investimento por 

estudante provindo do governo, além de isso entrar 
em consonância com a privatização, fazendo assim 
com que os gastos totais do governo com educação 

diminuam, enquanto os empresários diminuem seus 
impostos pois “investem” em Universidades Públicas, 

exploram a mão de obra de valor reduzido e 
aumentam seus lucros que não são revertidos para a 

sociedade. 
 

Além disso tal projeto entra no mesmo pacote do 
PROUNI, pois Lula desvia o dinheiro para 

universidades privadas em detrimento das públicas, 
evitando assim que essas universidades tenham seus 

lucros diminuídos, garantindo uma expansão do setor 
educacional privado. Ou seja, a mesma população 

que paga impostos, e que não entram na 
Universidade Pública, que tem cada vez menos 

verbas, ou não conseguem bolsas do PROUNI, 
sustentam os tubarões do ensino.  

 
O que isso vem acarretando para a comunidade 

Universitária Federal? 
Diariamente chegam informes da precarização do 

ensino superior por todo o Brasil, começando pela 
enturmação, cursos diferentes tendo ciclo básico em 

conjunto, salas super lotadas, falta de professores, 
de salas de aula, de laboratórios, de bandejão, de 

biblioteca, de bolsas, de funcionários, estrutura dos 
prédios já existentes super precárias, locais que 
chovem dentro dos prédios e com muitos insetos e 

animais, um grande número de professores 
substitutos, cursos alocados em condições péssimas, 

contratação de efetivos que não suprirá a falta de 
professores e funcionários com a expansão, 

funcionários e professores com maior sobrecarga de 
trabalho, dentre diversos outros problemas que são 

relatados. 
 

Apesar de todos os problemas, o Lula e a UNE 
continuam propagandeando e defendendo o 

projetodo REUNI, enquanto Hadad, Ministro da 
educação, declara que a verba para o REUNI já 

acabou, que as reitorias terão que conseguir recursos 
por outros meios, ou seja, as Universidades terão que 

abrir as portas e correr atrás de empresas privadas 
que uti lizam a universidade para baratear seus custos 

e suprir seus interesses. 
 

A ampliação das vagas para além dos problemas 
internos trará alguns outros problemas daqui a alguns 

anos, pois as turmas generalistas começarão a se 
formar e servirão de reserva de mercado, e ao querer 

ingressar em um curso mais específico, que apesar de 
ser contraditório é mais abrangente, terão que passar 

por um novo processo seletivo que não tem vaga para 
todos. 
 

Por isso a ExNEEF Posiciona-se contrária  REFORMA 
UNIVERSITÁRIA e luta por uma universidade Pública, 

gratuita, laica, de qualidadze e socialmente 
referenciada. 

ATRAVÉS DE UM PROCESSO 
UNIFORME DE AVALIAÇÃO 

 
Criado pela lei nº 10.861 de 2004, o Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) tem por 

objetivo promover um processo nacional de 
avaliação das instituições de ensino superior, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 
seus estudantes. Herdeiro de outras formas 

padronizadas e nacionalizadas de se avaliar o ensino 
das faculdades e universidades brasileiras, o SINAES 

aparece como o mais refinado processo de 
diagnóstico do ensino superior nacional, apontando 

como inovação o fato de que não é suficiente avaliar 
apenas o desempenho dos estudantes, mas é preciso 

apontar outros problemas que interferem na 
qualidade do ensino, como as próprias estruturas das 

instituições e a organização de seus cursos. Como o 
próprio nome diz, seu objetivo é avaliar o ensino 

superior, e isso é feito através de três etapas: 1) 
Avaliação das instituições, 2) Avaliação dos Cursos de 

Graduação e 3) Avaliação dos Estudantes. Essas 
avaliações são elaboradas por uma Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação (CONAES), 
composta por especialistas escolhidos a dedo pelo 

Presidente da República, o que demarca o caráter 
antidemocrático da construção desse processo 

avaliativo. Afinal, porque pessoas que não 
participam do dia a dia das universidades é que tem 

que avaliar? 
 
A avaliação é um elemento essencial do processo 

educativo. É através dela que temos como detectar 
os problemas da realidade educacional a fim de 

solucioná-los. Essas soluções são elencadas de 
acordo com as necessidades de quem avalia e dos 

objetivos que se tem com essa educação, o que 
significa que a avaliação não parte de uma visão 

neutra de mundo/sociedade. Se quem avalia é uma 
comissão apontada a dedo pelo Governo Federal isso 

significa que ele consegue incidir sobre a realidade 
do ensino superior inclusive por dentro de sua 

estrutura didático-pedagógica, apontando problemas 
e exigindo soluções que ele nem sabe dizer de onde 

vem, e que muitas vezes é o próprio responsável.   
 

Umas das partes dessa avaliação é a avaliação 
estudanti l, representado pelo Exame Nacional de 

Desempenho Estudanti l: o famoso ENADE. 
Ranqueamento, desrespeito às características 

regionais, centralização nos estudantes, caráter 
punitivo e obrigatório, e várias outras características 

que vem não no sentido de aumentar a qualidade do 
ensino, da pesquisa ou da extensão nas 

universidades, mas moldar o que está sendo 
ensinado e servir de ferramenta publicitária às 

empresas de educação. É mais ou menos isso que 
vem sendo expresso por essa avaliação.  
 

... Mas que ótimo! Irão avaliar que meu curso falta 
professor, que não existe quadra, que não tenho 

laboratório... Quem sabe melhora alguma coisa, 
né?! NÃO! O ENADE e o SINAES como um todo não 

avalia essas questões, ao contrário: 
  

1) Ranqueia as Instituições e os 
Estudantes! 

No SINAES, o desempenho dos estudantes no 
ENADE é expresso por conceitos “ordenados 

numa escala com cinco níveis”, assim como o 
desempenho das Instituições e cursos. Assim, 

os resultados do ENADE são utilizados como 
propaganda para o mercado (quem nunca viu 

um informe comercial de „Venha estudar 
conosco. Tiramos nota máxima no ENADE‟?). 

Isso demonstra uma concepção produtivista 
do ensino em detrimento do seu papel 

social. É certo para todos nós que uma nota 
de 1 a 5 não diagnostica bulhufas a situação 

das nossas Universidades. É como um médico 
dizer pra um paciente que ele está com a 

saúde nota „1‟, mas não especifica qual é a 
doença nem as formas de curá-la. Sabemos 

que o financiamento às Instituições de 
Ensino é bastante orientado pelo resultado 
do ENADE. No entanto, as Universidades bem 

avaliadas recebem mais incentivos do que as 
que não foram tão bem. É como um médico 

que dá remédios a uma pessoa saudável e 
não à que está morrendo com alguma doença 

grave. O que tem acontecido bastante é o 
estímulo das Instituições de ensino aos 

estudantes, para que estes desempenhem as 
melhores atuações possíveis no ENADE. Esse 

estímulo vem através de churrascos, sorteios 
de prêmios e principalmente da formação 

em cursinhos preparatórios para o ENADE, o 
que denota ainda mais a fragilidade desse 

método avaliativo. 

2) Obriga e Pune! 

O SINAES penaliza os cursos mal-avaliados e 
que não conseguem se recuperar de acordo 

com o Protocolo de Compromisso (um termo 
de responsabilidade assinado pela Instituição 

que garante que ela vai dar um jeito nos 
problemas que apresentou). O que pega mal 

é que o Estado não diz de forma alguma 
como a superação dos problemas deve se 

dar, como se não tivesse responsabilidade 
alguma com isso. Ele assume, portanto, um 

papel de observador- regulador e não de 
garantia de formas para que a Educação se 

desenvolva no nosso país. Além de tudo isso, 
a realização do Exame é obrigatória para o 

estudante, mesmo ela não estando contida 
no currículo dos cursos. Dessa maneira, o 

estudante convocado deve estar presente na 
prova (boicotando-a, de preferência, hehe), 
caso contrário seu histórico escolar pode 

ficar irregular.   
 

3) Desrespeita às características regionais! 
Mesmo que orientado pela Lei de Diretrizes e 

Bases, que organiza de forma geral o ensino 
dos cursos de graduação, a prova do ENADE é 

única para todos os estudantes do Brasil 
inteiro. Isso parece justo, mas não é. 

Desconsidera as particularidades sociais, 
políticas, econômicas e culturais entre as 

diversas regiões brasileiras. Entendemos que 
o ensino dos diferentes cursos se dá 

justamente de forma diferente e que a 
pluralidade e diversidade devem ser, além 

de respeitados, valorizados. Defendemos a 
construção de uma universidade atenta às 

necessidades específicas da classe 
trabalhadora, mas que respeite as 

particularidades de cada local. 
 

4) Reforça a competitividade! 
O SINAES premia os estudantes que tiverem 

os melhores desempenhos no ENADE com 
bolsas de estudo (Lei 10.861, Art. 5, §8º e 

10º). Além de avaliar individualmente cada 
estudante, reforça e acirra a 
competitividade entre estes e enfraquece 

propositalmente os movimentos contra-
hegemônicos de Boicote, pois assim o 

candidato teria de escolher entre se 
posicionar politicamente contra o Exame ou 

concorrer a migalhas do Governo. 
 

Esse tipo de avaliação não é mais surpresa, pois esse 
é apenas mais um seguidor de outros modelos 

antigos de avaliação do ensino superior que não 
avançaram em nada na realidade das Universidades: 

no Governo Itamar Franco (1992-1994) era o PAIUB; 
no Governo FHC (1995-2002) o “Provão”; e a partir 

do Governo Lula (2003-...), o SINAES. Na primeira 
gestão deste governo, o então Ministro da Educação, 

Cristóvão Buarque, convoca uma comissão de 
especialistas para elaborar um projeto novo de 

avaliação institucional para o Ensino Superior. Então, 
nasce o SINAES, que existe até hoje. 

 
O SINAES foi o primeiro presente que o Brasil ganhou 

da Reforma Universitária desenvolvida no Governo 
Lula. Os itens todos que compõem o pacote da 

Reforma, presentes meio bombas, que durante o 
Governo FHC se tentou aprovar de uma tacada só, 

vêm sendo implementados nas gestões do Governo 
Lula de forma separada, cada uma como um 
presente distinto e único. Isso, apesar de dificultar 

as viagens do bom velhinho, faci lita a aprovação 
dessas medidas, pois torna mais esparsas as 

movimentações de resistência de professores, 
técnicos e estudantes. Mesmo assim, o movimento 

estudanti l vem tentando construir políticas de 
enfrentamento a essas medidas. No caso da 

avaliação, o antigo boicote ao Provão deu origem ao 
movimento de boicote ao ENADE, construído por 

várias instâncias do movimento, principalmente 
pelas executivas de curso, inclusive pela ExNEEF.  

 
É preciso não esquecer que o ENADE e o SINAES 

fazem parte de um sistema muito maior de 
desmonte da Educação Superior, junto com vários 

outros presentinhos da tal Reforma Universitária, 
como o ProUni, o REUNI, as PPPs, e vários outros. 

Lutar contra essa Reforma Universitária como um 
todo é importante para que possamos reverter essa 

lógica de privatização e de mercanti lização da 
Educação.  

 
A ExNEEF, junto a outros setores do movimento 

estudanti l e sindical, continua na luta pela 
Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade.  

 

EXECUTIVA NACIONAL DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Rua Felizardo 750, Jardim Botânico-Porto Alegre/RS, CEP: 90690-200 

71-81456138 
 51- 93081355 

ExNEEF@gmail.com 

2. Em acordo ainda com nosso estatuto, podemos criar 

um conselho consultivo com membros da população 
atendida por nós com quantas pessoas for adequado 

para que seja mantida nossa hegemonia, ainda que os 
representantes populares sejam, taxativamente, 

contrários ao que nos sirva como lucrativo. Cabendo 
assim, ao conselho consultivo popular, enquanto 

representantes, legitimar nosso caráter social 
democrático. 

 
3. Por fim em acordo tudo acima nada mais justo do 

que podermos extrair uma contribuição da nossa 
entidade para colaborar com nossas próprias empresas 

completamente particulares. Logo, ainda que seja 
mais caro serviço que minhas empresas prestam à 

entidade, ainda que meus serviços sejam de menor 
qualidade, ainda que se sirvam de trabalho escravo 

como força de trabalho, ainda que minhas empresas 
sejam irregulares perante o Estado e ainda que elas 
possam ser fantasmas poderemos garantir que elas 

sejam contratadas e pagas com dinheiro público 
captado pelo Estado por contribuintes totalmente 

iguais a nós! 
 

Essa nossa entidade não terá fins lucrativos, 
entretanto, inesperadamente resultará, para nós, 

benesses muito aguardadas. Além do mais estaremos 
cumprindo nossa função social ao ofertar ao povo e 

aos menos favorecidos serviços rápidos e eficientes. 
Poderemos batizar nossa entidade de Fundação 

Estatal de Direito Privado, ou Organização Não-
Governamental, ou Organização Social, ou 

Organização da Sociedade Civi l de Interesse Público, 
ou Fundação de Apoio, ou Fundação Público-Privada, 

ou enfim Parceira Público-Privada. 
 

Retomando o primeiro pressuposto do texto que 
coloca o que é lucro, cabe-nos agora refletir se é 

lucrativo ou não criar uma entidade de interesse 
público gerida pelo direito privado? 

Se a resposta for SIM, então efetivamente o texto é a 
resposta para a pergunta do título! 

Se a resposta for NÃO, então convidamos você a 
refletir e a se debruçar sobre o cenário e o processo 

que alicerça a consecução de um projeto de 
sociedade no qual as referidas entidades têm um 
importante papel materializador do Estado mínimo. 

 
A idéia de reduzir as funções do Estado através da 

transmissão dessas tarefas administrativas para 
fundações e organizações civis é parte do pensamento 

neoliberal que toma força no mundo a partir da 
década de 80, como teoria superadora do modelo 

keynesiano macroeconômico onde o poder estatal 
intervia em tudo. No Brasil, o divisor de águas se deu 

com o chamado Plano Diretor de Reforma do Aparelho 
do Estado idealizado pelo então ministro Bresser 

Pereira com implantação no governo FHC, 
eminentemente marcada por um ciclo de privatização 

de empresas estatais. Na mesma lógica seguiu o 
governo Lula que aprofundou o ciclo referido como 

pode ser visto em: http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/economia/fasfil/2005/default.shtm 

 
Tendo clara essa conjuntura e o quanto essas 

entidades sem fins lucrativos oneram o orçamento do 
Estado e prejudicam a trabalhadores e trabalhadoras, 

em face disso cabe a tarefa de se posicionar 
contrariamente a esse movimento, estudar para 

embasar nossas intervenções e lutar contra a lógica de 
avanço do capital. 
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É possível lucrar utilizando 

recursos públicos? ??? 
 

Primeiramente, é importante lembrar que lucro, 
muito grosso modo, significa a diferença positiva 

entre receitas e gastos de uma entidade. Assim se a 
receita é maior que o custo há uma sobra que é 

caracterizada como lucro. 
 

Feito isso podemos avançar com nossa receita para 
como utilizar recursos públicos para obter lucro. A 

primeira coisa é saber que o dinheiro público deve 
ser destinado às demandas dos e das contribuintes do 

Brasil, sendo assim, vamos montar nosso meio de 
captar recursos ligando uma demanda da sociedade 

ao nosso trabalho. Por exemplo, a educação, a saúde, 
o esporte, os remédios, a assistência social passaram 

por um processo de sucateamento (intencional) para 
o qual, já se tinha uma resposta pronta e travestida 

de demanda social: uma administração eficiente e 
rápida. 
 

Por meio da justificativa de que o Estado é muito 
burocrático,  uma máquina pesada e lenta de 

distribuição de recursos para as necessidades 
imediatas da população, surge nossa proposta de 

oferecer uma gestão administrativa eficiente e 
rápida, a fim de retirar o ônus do Estado de 

administrar um serviço público e oferecer uma 
resposta também rápida e eficiente a quem acessa o 

serviço. Sendo assim está posto o caráter de interesse 
público em nossas tarefas, de forma a superar o 

sistema retrógrado e lento do Estado. 
 

Partindo daí há a necessidade de uma brecha na 
legislação que permita a criação de uma entidade 

que possa assumir uma função estatal e que, ao 
mesmo tempo, possa ter abertura para 

encaminharmos o que interessa a nós e a nossos 
iguais, afinal de contas, nada é de graça. Como 

oferecemos um serviço rápido e eficiente isso requer 
uma recompensa, e assim fica caracterizado o 

chamado Direito Privado de gestar sobre a 
administração pública. 

 
Atrelando o interesse público e social ao direito 

privado temos a faca e o queijo na mão para 
consumar algumas coisas que são garantidas por lei: 
 

1.   Podemos construir nosso próprio estatuto de 
acordo com a legislação brasileira e com nossos 

interesses; 
2. Podemos manter o conselho de representantes da 

sociedade como consultivo e, portanto, subordinado 
ao conselho gestor e deliberativo, o qual tem nós 

mesmos como conselheiros; 
Podemos ainda contratar serviços, profissionais e até 

comprar mercadorias sem necessidade de concurso 
público ou processo licitatório; 

 
Prestando assim um serviço de uti lidade pública 

estaremos de quebra garantindo uma ajuda de custo 
para nós mesmos além de podermos: 

 
1. Em acordo com nosso estatuto, criado por nós 

mesmos, criar cargos para nossos familiares, tirar e 
colocar quem nos interessar mais de acordo com as 

metas de produtividade criadas por nós para suprir 
nossos interesses explorando ao máximo os 

trabalhadores através de contratos precários e sem 
estabilidade. 
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