
EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E GRATUITA 

 

As relações sociedade/Estado no Brasil têm sido historicamente marcadas pela 

presença do clientelismo e dos interesses particularistas no domínio das instituições e na 

formulação das políticas públicas.  Tais presenças explicam a convivência de privilégios 

sociais para determinados grupos com a exclusão de parcelas significativas da sociedade dos 

direitos civis, políticos e sociais, impedindo à realização efetiva da cidadania. 

No que se refere à universidade brasileira, a disputa entre interesses privatistas e 

públicos tem se agravado com a agudização dos processos de mundialização do capital, 

tornados mais evidentes no final dos anos 1980. A aceitação dos princípios do Consenso de 

Washington e de suas reformas político-econômicas por sucessivos governos latino-

americanos, e brasileiros em particular, levaram a adoção de práticas neoliberais e, dentre 

elas, a mudança das prioridades nos gastos públicos, com privatizações em setores 

estratégicos e socialmente importantes, como por exemplo: educação, saúde, comunicações e 

exploração de recursos naturais.  

Um dos principais resultados da penetração deste ideário neoliberal nas universidades 

públicas brasileiras é a inexistência de uma distinção elementar entre os conceitos de política 

e de gestão. O conceito de política envolve a consecução do que podemos considerar como 

“bem comum”; enquanto o conceito de gestão, vinculado à condução de empreendimentos de 

capital privado, tem como objetivo elementar a obtenção de lucro. Logo, resulta inadequada e 

incoerente qualquer propositura de gestão daquilo que, essencialmente, se constitui como 

domínio da política, o que inclui a educação, direito universal constitucionalmente.  

O que está em jogo com a confusão entre público e privado, direitos e privilégios, 

política e gestão, é o caráter público da educação no Brasil, uma vez que os interesses 

particularistas dos conglomerados incumbidos da gestão privada de um bem público têm 

encontrado respaldo nas instituições e nas práticas políticas brasileiras, marcadas pelo 

favoritismo, pelo clientelismo e pela corrupção. Dessa forma, os interesses do mercado 

aparecem como se fossem de toda a sociedade, consolidando uma “pedagogia do capital”, 

baseada no individualismo como valor absoluto. 

A adoção de critérios neoliberais na gestão das universidades públicas, no Brasil, 

embora aprofundados nos primeiros governos da redemocratização, iniciou-se na ditadura 

civil-militar. Disso resultaram os reiterados ataques à carreira e a crescente precarização das 



condições de trabalho de professores e técnico-administrativos, comprometendo, por fim, o 

alunado e o próprio ensino. 

Políticas públicas para a educação, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996; o 

Plano Nacional de Educação (PNE), de 2001; e o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), de 2006, não chegaram a alterar o quadro.  Assim, os interesses privatistas se 

consolidaram como importante núcleo de poder no Brasil, o que tem permitido a ocorrência 

de um notório processo de financeirização do capital com dinâmicas monopolísticas que se 

expressam por meio de aquisições e fusões de instituições privadas de ensino superior, 

inclusive em bolsas internacionais. 

O resultado desse processo é a saliência do “paradigma mercantilista” que procura 

converter as universidades públicas em instrumento das “forças do mercado”, 

comprometendo o tripé “ensino – pesquisa – extensão”. 

Por isso, a figura do docente de dedicação exclusiva vem dando lugar ao “professor-

empreendedor”, contratado em regime parcial, carga horária inviável para atividades de 

ensino que se vinculem à pesquisa e à extensão. O perfil almejado passou a ser o do “professor 

inserido no mercado”, capaz de captar recursos privados à universidade que, em 

contrapartida, firma seus compromissos com o mercado. Não havendo condições autônomas 

para a pesquisa, esta passa a estar condicionada à busca de patrocinadores que, de acordo 

com seus interesses, acabam dando a tônica de todo o processo de construção do 

conhecimento.  

Essa lógica tem sido institucionalizada, por exemplo, pelo banco de equivalências no 

qual resulta “melhor negócio” contratar dois professores de 20 horas e sem dedicação 

exclusiva, do que um professor dedicado exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão. Com 

isso, muitas universidades, mesmo formalmente públicas, têm sido geridas na lógica das 

empresas, comprometidas com a produtividade, a rentabilidade e a lucratividade. 

 

1) A Defesa da Universidade Pública, Gratuita e da Nação 

A universidade pública e gratuita é uma das bases constitutivas da nação. A luta 

histórica pelo desenvolvimento nacional, pelo projeto de construção de uma nação 

independente, soberana e voltada para os interesses do povo passa pela consolidação da 

universidade pública como um instrumento chave na propulsão e articulação da educação, da 

tecnologia e da cultura. 



 

O Estado tem papel fundamental na promoção do ensino, da pesquisa, da tecnologia, da 

cultura e, portanto, da Universidade. Mesmo em países com tradição de ensino universitário 

privado, a participação estatal domina o financiamento da pesquisa e de atividade acadêmica: 

Nos EUA mais de 60% do orçamento de P&D das grandes universidades vem de verbas 

federais (1). 

No Brasil, o problema é ainda mais profundo: o desenvolvimento tardio e dependente 

do capital privado o fez pouco comprometido com o país. O setor privado nunca se interessou 

em financiar universidades que visem a educação de qualidade, a pesquisa e o livre 

pensamento. 

Na América Latina, desde os anos 1970, as universidades públicas passaram a ser 

atacadas. O Chile de Pinochet é o exemplo mais gritante: as universidades públicas tornaram-

se pagas; o ensino privado foi incentivado. Nos últimos anos, uma onda de mobilizações 

estudantis ganhou as ruas, exigindo a volta da universidade pública e gratuita. 

No Brasil, a onda privatista veio de forma mais sutil, mas, nem por isso, menos grave. 

Até o final dos anos 1960, cerca de 70% das vagas de ensino superior estavam nas 

universidades públicas. Hoje, as universidades privadas respondem por 80% do ensino 

superior no país. Na maioria dos casos elas não têm qualidade nem presença em pesquisa, 

muito menos em extensão. Tais instituições vivem de mensalidades exorbitantes e, também, 

de recursos públicos como o FIES e o PROUNI. 

Nos últimos anos houve, no nível federal, uma retomada do crescimento na oferta de 

vagas e na criação de novas universidades públicas que podem vir a se tornar centros de 

referência. Tais medidas apontam para um caminho correto e mostram a viabilidade e a 

potencialidade da universidade pública, mas se não forem expandidas e complementadas 

serão, contudo, insuficientes. 

 Propomos, assim, que a UNIFESP assuma, em seus princípios, a defesa da 

universidade pública como base da expansão e da construção do sistema 

universitário e se, posicione contrariamente à privatização do ensino superior, 

principalmente, por grandes conglomerados monopolistas, ligados aos 

interesses financeiros nacionais e internacionais. 

 

 



2) Financiamento Público 

As verbas para consolidar tais universidades – as novas e as expandidas – e para 

manter a qualidade do sistema de ensino superior público precisam de urgente e consistente 

suplementação.  

A escassez de recursos tem levado à assunção de alternativas enganosas como, por 

exemplo, a disseminação de fundações privadas no interior de universidades públicas. As 

verbas que estas podem obter, geralmente, acabam sendo um elemento de desagregação e 

divisão da universidade, pois, como ensina o dito popular, quem paga a banda escolhe a 

música e, no Brasil, as empresas não têm tradição com a construção do “conhecimento 

desinteressado”; quando investem, o fazem com um objetivo de retorno imediato.  

Propomos, assim: 

 Que o setor privado, empresas ou fundações, deve pagar pela universidade 

pública através de impostos ao Estado. Este, por sua vez, deve destinar à 

universidade pública verbas para mantê-las e desenvolvê-las.  

 As universidades públicas, através de seus órgãos colegiados, devem decidir 

como e onde alocar essas verbas, sem a ingerência de interesses privatistas, 

disfarçados em fundações. Essas, se e quando existirem, devem ser de interesse 

público e subordinadas aos conselhos deliberativos das universidades. 

 

3) Democracia, Autonomia e Compromisso com a Nação 

De acordo com o desenvolvido anteriormente, por pertencer e ser financiada pelo 

Estado, a universidade pública deve: 

a) Ter compromisso público, ser autônoma e democrática. Com conselhos 

deliberativos, nas suas diferentes instâncias, que contem com a participação dos 

seus segmentos e da sociedade civil, em seu sentido amplo, e não apenas com 

representantes empresariais. 

b) Em suas iniciativas de internacionalização, fundamentais para a sua qualificação, se 

voltar aos seus interesses e aos interesses nacionais e não aos individuais e à 

participação secundária em projetos internacionais, vinculados a uma espécie de 

“divisão internacional do trabalho intelectual”. 

c) Privilegiar a contratação de docentes em regime de Dedicação Exclusiva. 

(1) http://www.huffingtonpost.com/2013/04/27/universities-government-money_n_3165186.html  

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/27/universities-governme
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