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AJUSTES FISCAIS DE FHC E TEMER: DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR BRASILEIRA  

 
Norivan Lisboa Dutra1 

 
Resumo 
 
Este trabalho objetiva refletir sobre os ajustes fiscais promovidos pelos governos de Fernando 

Henrique Cardoso, na década de 1990, e de Michael Temer, no ano de 2016.  Trata-se de um 

estudo bibliográfico de abordagem qualitativa que busca ampliar as discussões sobre a temática, 

tendo em vista os impactos, do arrocho orçamentário, para a educação brasileira.  O Estudo 

aponta para os desafios da educação superior nos próximos anos, bem como para a ameaça do 

não cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024).   
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Introdução 

 
A segunda metade do século XX foi marcada por diversos acontecimentos 

internacionais (a crise do petróleo, endividamento dos Estados, aumento do desemprego, a 

queda do muro de Berlim e a influência dos ideais neoliberais), os quais contribuíram para a 

consolidação da globalização e a constituição de um cenário de mudanças, que foram 

intensificadas pelo avanço tecnológico.  

No âmbito nacional, no caso do Brasil, as mudanças aconteceram, principalmente, a 

partir da década de 1980 com a queda da ditadura militar, a promulgação da Constituição 

Federal e o movimento pelas “Diretas Já”. Estes fatos foram imprescindíveis para que a 

população brasileira elegesse democraticamente, os presidentes da república: Fernando Collor 

de Melo (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) e Dilma Vana Rousseff (2011-2016). 

A adesão do Brasil às políticas neoliberais teve início no governo de Fernando Collor 

de Melo e tornando-se mais intensa no governo de Fernando Henrique Cardoso. Este governo 

criou o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e, sob a liderança 

do economista Luiz Carlos Bresser Pereira, promoveu a reforma do Estado.  As justificativas 

para a reforma, seguiu as orientações dos organismos internacionais que defendiam o 
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fortalecimento do Estado. Isso significou, no entanto, ajustes fiscais e implementação de 

reformas (econômicas, da previdência e educação etc.), privatizações e publicização2. Em 

outras palavras, o Estado forte significa redução do seu papel de executor ou prestador das 

políticas públicas, mantendo-se como regulador.   

Cabe ressaltar que durante o governo FHC o ensino superior foi reconfigurado com 

muita intensidade. A reestruturação se pautou na diversificação das instituições e de cursos, 

flexibilidade de carga horária e turnos e as Instituições de Educação Superior (IES), no setor 

privado, cresceram de maneira acelerada, enquanto as IES públicas permaneceram estagnadas.    

Passados vinte e dois anos da reforma do Estado, Michael Temer assume a Presidência 

da República e encaminha ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 241 

de 2016. A justificativa foi praticamente a mesma de FHC – superação da crise financeira, 

estabelecimento da economia e a promoção do crescimento do país.   

A PEC 241 ou PEC3 55 propunha o Novo Regime Fiscal (NRF) – impor limites ao 

aumento das despesas primárias da União, no período de 20 anos. Isso significa que todas as 

despesas com pessoal, custeio e investimento seriam congeladas, nos valores de 2016, com 

exceção das despesas relacionadas ao pagamento de juros, encargos e amortização das dívidas 

internas e externas.  

  Outro ponto a destacar é a aprovação da Lei nº 13.005/2014 que instituiu o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Este documento é composto por 20 metas e 254 estratégias para 

serem cumpridas no período de 10 anos. O PNE prevê a universalização da educação básica, 

redução do analfabetismo, ampliação do acesso à educação técnica profissional e superior, bem 

como aumento da proporção de mestres e doutores no ensino superior (BRASIL, 2014).  

A meta 12, por exemplo, se divide em 21 estratégias na perspectiva de aumentar a taxa 

bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos com pelo 

menos 40% de vagas pública. A meta 20 se refere ao financiamento da educação, ampliar o 

investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do 

PIB no 5º ano de vigência desta Lei e 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênios. 

(BRASIL, 2014).    

                                                           
2 Publicização é a denominação dada por Bresser Pereira ao processo de “descentralização para o setor público 
não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados 
pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica” (BRASIL. 1995, p. 11-
12).  
3 A PEC 241 tramitou no Congresso Nacional e ao chegar no Senado Federal recebeu o número PEC 55. Após a 
aprovação nas duas casas transformou-se na Ementa Constitucional nº 95/2016. 
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Com um olhar crítico sobre as ações do governo federal (ajustes fiscais e metas do PNE) 

podemos perceber algumas contradições – de um lado o controle dos gastos, a austeridade fiscal 

e, de outro lado, as metas e estratégias para o cumprimento do PNE. Cabe ressaltar que, se há 

aumento no número de alunos, cursos e vagas, imediatamente, haverá elevação nos recursos de 

manutenção e investimentos tanto nas escola quanto nas universidades. Isso significa que os 

objetivos da EC 95/2016 vão de encontro às proposta do PNE, não há compatibilidade entre 

eles.   

Daí o questionamento: qual o pano de fundo no cenário atual da educação brasileira? 

Quais os interesses atrelados aos ajustes fiscais? O que representa para a educação superior os 

ajustes fiscais promovidos pelo governo federal? Qual o futuro do PNE frente ao congelamento 

das despesas orçamentarias?  

As questões aqui colocadas não se esgotam e não é nossa pretensão que isso aconteça, 

pelo contrário, objetivamos, com este trabalho, a ampliação das discussões, dos 

questionamentos, das inquietações, estimular novos estudos e pesquisa sobre a temática.  

 

Ajustes fiscais: os impactos para a educação superior brasileira 

 

A adesão do Brasil, às políticas neoliberais, teve início no governo de Collor de Melo 

(1990-1991), continuou no de Itamar Franco (1992-1994) e recrudesceu no de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), momento em que aconteceu a reforma do Estado. Nesse 

contexto, Bresser Pereira4, titular do Ministério da Administração e Reforma do Estado, 

MARE, no governo FHC, justificou a necessidade da reforma demonstrando que o país passava 

por uma crise, caracterizada pelo descontrole fiscal, redução nas taxas de crescimento 

econômico, aumento de desemprego e elevados índices de inflação (BRASIL, 1995).  

Assim, apresentada como inadiável, a reforma do Estado, seguiu as orientações dos 

organismos multilaterais, que deram as diretrizes para a que o País participasse de mundo 

globalizado. Isso significou, transferência para o setor privado as “atividades que podem ser 

controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização de empresas 

estatais” (BRASIL, 1995, p. 12). Estabelece as parcerias entre o setor público e o privado, 

cabendo ao Estado o financiamento e o controle das atividades, e, ainda, o Estado em vez de 
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executar ou prestar os serviços à população torna-se apenas regulador, provedor e/ou promotor 

desses serviços.  

Estas alterações foram definidas, por Bresser Pereira, como publicização, em que o setor 

de serviços executa as decisões emanadas do governo. Faz parte do Estado, mas não é governo. 

Esse é o caso da educação, da pesquisa, da saúde pública, da cultura, e da seguridade social. 

Segundo Chauí (2003), isso significou a exclusão da população das conquistas econômicas, 

sociais e políticas, decorrentes de lutas populares, fato evidenciado na substituição do conceito 

de direitos pelo de serviços. A educação não sendo mais considerada direito passou a ser um 

serviço que pode ser vendido, comercializada, seja no setor privado ou pela privatização do 

setor público.  

Cabe ressaltar que, a partir da reforma do Estado, a educação superior foi reconfigurada 

com muita intensidade – tornou-se mais flexível na carga horária, houve maior diversificação 

e diferenciação de instituições e cursos. Com efeito, surgiram novas instituição ofertantes do 

ensino superior, com prevalência do setor privado. Esse sistema é estruturado nos moldes 

empresariais, com vistas a obtenção de lucros econômicos e voltado para a demandas do 

mercado (DOURADO, 2008).  Seu crescimento passou de 142 mil para 885 mil alunos no 

período de 1965 a 1980. Na década de 1990 o número de estabelecimentos cresceu de maneira 

acelerada, especialmente após a reforma do Estado, conforme apresentado na Tabela 1.  

   

Tabela 1 – Número de Instituição de Educação Superior por Categoria Administrativa 1991 - 
2015 

Ano Total de IES  Pública Privada 
1991 893 222 671 

1995 894 210 684 

2000 1.180 176 1.004 

2002 1.637 195 1.442 
2005 2.165 195 1.934 
2010 2.378 278 2.100 

2015 2.364 295 2.069 
            Fone: INEP – Censo do ensino superior, elaboração própria 

 
Considerando o período de vigência do governo FHC (1995-2002), observamos um 

crescimento de 758 IES do setor privado enquanto as IES públicas tiveram redução de 15 

unidades, no mesmo período.  Segundo Cunha (2003), ao privilegiar o ensino na esfera privada, 

os recursos para as universidades federais foram reduzidos, favorecendo o sucateamento dos 

serviços oferecidos por essas instituições, fatos que comprometeram a qualidade do ensino.  
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Não é de se estranhar que no ano de 1998 o Brasil recebeu do Banco Mundial a 

premiação de bom pagador – pelo controle do déficit fiscal e pelo cumprimento, em dia, do 

pagamento da dívida externa (AMARAL, 2003).  

Ao analisar a EC 95/16, aprovada no dia 15 de dezembro de 2016, observa-se que os 

objetivos caminham na mesma direção. Ela retoma o corolário neoliberal ao limitar os gastos 

das despesas primárias que são dispendidos com saúde, educação, previdência, assistência 

social, cultura, defesa nacional etc., até o ano de 2036 e, ao mesmo tempo, deixa de fora do 

“teto” os gastos com o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública que, alcançou o 

percentual de 43,94% do orçamento geral da União, no ano de 2016 (AUDITORIA CIDADÃ, 

2017).       

 Considerando a proposta da EC 95/2016, estima-se que o orçamento da educação será 

reduzido gradativamente, ao longo dos anos. E o que isso significa? Significa retração na 

expansão da estrutura física das escolas e universidades, queda na ampliação de vagas (em todos 

os níveis de ensino), baixa no desenvolvimento das ciências e tecnologias, falta de 

equipamentos e materiais, laboratórios e bibliotecas insuficientes, redução na contratação de 

servidores, determinadas áreas serão mais priorizadas que outras, professores/pesquisadores 

disputarão os parcos recursos destinados à pesquisa, e estudantes as poucas ofertas de bolsas e 

ainda, os gestores das instituições enfrentarão grandes desafios para equilibrar as contas, diante 

dos parcos recursos que receberão, ou terão que buscar alternativas de financiamento, como por 

exemplo: cobrança de mensalidades.  

 
Considerações não finalizadas 

Os ajustes fiscais promovidos, com mais intensidade, nos governos FHC, com a reforma 

do Estado e no governo de Michael Temer, com a Emenda Constitucional 95/2016 demonstram 

similaridade, quanto ao arrocho orçamentário nas políticas públicas e a priorização do 

pagamento da dívida pública. Esta política faz parte do processo de reestruturação do 

capitalismo que é fortemente excludente.      

Assim, o congelamento dos gastos pelo prazo de 20 anos indica retrocesso social, 

retrocesso nos investimentos necessários à manutenção e expansão dos serviços públicos, na 

incorporação de inovações nas ciências e tecnologia, aumento de remuneração dos servidores, 

realização de concursos e reestruturação de carreiras e, isso está proibido, pois, a expansão 

eleva as despesas reais.  
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As universidade são instituição social por excelência. Nela acontecem os debates, a 

crítica, a “produção social, do confronto das ideias, da interrogação do sentido e da gênese do 

real, do questionamento de si mesmo e da busca de alternativas para o mundo e para a existência 

social” (COÊLHO. 1999, p 81). Elas também são responsáveis pelo desenvolvimento de 

pesquisas e tecnologias que, por ventura, são aplicadas no setor produtivo, gerando ganhos 

competitivos para as empresas. Entretanto, sob a ameaça dos cortes orçamentários muitas 

pesquisas podem ser prejudicados e muitos outros projetos correm o risco de saírem do papel.   

O cenário que se forma indica o sucateamento do ensino público, pois o congelamento 

dos recursos implicará a falta de materiais e equipamentos, sobrecarga de trabalho, 

desmotivação do corpo docente, salas abarrotadas, queda na qualidade do ensino e, 

principalmente, ampliação da desigualdade social.  

Cabe destacar que a educação é um direito de todos e a qualidade do ensino é um dos 

princípios para garantia desse direito. Isso implica, garantia do acesso e permanência do 

educando ao ambiente escolar; melhores condições de trabalho para os profissionais da 

educação; melhoria na estrutura das escola e a universidade. Em suma, é preciso financiamento 

público. 
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