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Revista NORDESTE - Como a Sra 
analisa a realidade do ensino su-
perior do País em meio às políticas 
federais anunciadas pelo governo 
Bolsonaro?
Maria Luiza Alencar: As políticas até 
agora anunciadas pelo atual governo, 
nomeadamente para a educação su-
perior, sinalizam de modo contrário 
ao sentido de “políticas” e não nos 
transmitem segurança. Eu diria que 
se parecem com antipolíticas, tan-
to é assim que recentes pesquisas de 
opinião  voltaram a indicar saúde e 
educação, nesta ordem, como os mais 
preocupantes problemas dos(as) bra-
sileiros(as). Vivemos tempos difíceis, 
de severa destituição de direitos so-
ciais, como educação e saúde; trabalho 
e emprego; previdência e segurida-
de social. Isto é sintomático da onda 
neoliberal que hoje varre o mundo sob 
variadas roupagens (mais autoritárias 
ou mais democráticas), atacando o 

NORDESTE - Qual a opinião da Sra 
sobre o desempenho do MEC em 
oito meses de governo federal?
Maria Luiza Alencar: Já são 10 meses, 
não é? No contexto de uma entrevista, 
não seria possível detalhar tudo – são 
tantas e as coisas acontecem de ma-
neira tão amiúde, que poderíamos 
escrever diários a respeito. No gover-
no, em geral, as ações dos Ministros, 
salvo raras exceções, são contrárias à 
política do seu próprio Ministério. 
Assim, as principais medidas adotadas 
pelo Ministro da Educação são contra 
a Educação; pelo Ministro das Rela-
ções Exteriores são contrárias às rela-
ções internacionais; pelo Ministro do 
Meio Ambiente são conceitualmente 
adversas às pautas históricas ambien-
tais, veja-se aí a questão do “fogo ama-
zônico” e das manchas de petróleo na 
costa nordestina, sem nem mencionar 
a narrativa e as ações da Ministra dos 
Direitos Humanos. Particularmente, 
no âmbito da educação e da saúde, 
no ano de 2019, já experimentamos, 

como era de se esperar, os efeitos da 
Emenda Constitucional nº 95/2016 
que alterou o regime fiscal e congelou, 
por 20 anos, os investimentos públicos 
nos setores sociais. 

NORDESTE – Como traduzir a rea-
lidade presente?
Maria Luiza Alencar: Trata-se de 
uma antipolítica alcançada no gover-
no Temer, da qual muitos entusiastas 
já se arrependeram, mas que, com o 
governo atual, agudiza enormemen-
te os seus reflexos sobre a sociedade, 
trazendo grave paralisia ao país. O im-
pacto dessa alteração constitucional 
sobre as Instituições de Ensino Supe-
rior (IES), em 2019, com o orçamento 
votado em 2018, já foi muito grande, e 
piorará a cada ano. Como se não bas-
tasse, o governo atual, na área da edu-
cação, já nomeou dois ministros que 
sistematicamente contrariam pautas 
importantes da pasta. O atual Mi-
nistro da Educação, tão logo tomou 
posse, em abril, anunciou que o MEC 

cortaria os recur-
sos das Univer-
sidades que pro-
moviam “balbúr-
dia”, nomeando a 
Universidade de 
Brasília (UnB), 
a Universidade 
Federal Flumi-
nense (UFF) e 
a Universidade 
Federal da Bah-
ia (UFBA). O 
discurso causou 
tanta perple-
xidade que ele 
foi convocado 
a se explicar na 
Câmara de De-
putados, nessa 
ocasião, o minis-
tro Weintraub 
aproveitou para 
comunicar que 
haveria “contin-

genciamento” em todas as universi-
dades federais, começando com 30% 
dos valores totais previstos para o ano. 

NORDESTE – Qual a realidade de 
fatos desconexos?
Maria Luiza Alencar: No MEC, des-
de o início do governo, houve declara-
ções de intervenção no ENEM, com 
determinação no sentido de se retirar 
“questões ideológicas”, para focar na 
“técnica de escrever”; alunos foram 
autorizados a filmar professores para 
denunciar os marxistas; alunos foram 
obrigados a cantar o hino nacional 
diariamente; e, nas universidades e 
institutos federais, têm acontecido ca-
sos de não-nomeação dos reitores que 
lideraram as listas segundo consulta 
interna, quando são considerados po-
liticamente contrários ao governo. Na 
pós-graduação, em particular, os cor-
tes atingiram pesquisas em laborató-
rios, missões de pesquisa e as bolsas de 
mestrado e doutorado concedidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). De início, foram retiradas 
da cota das universidades brasileiras 
cerca de 4.800 bolsas, sob a justifica-
tiva de estarem ociosas, como parte 
da contenção de gastos federais. Não 
eram bolsas ociosas e a Capes sabia 
disso – eram cotas disponíveis para 
substituição, ou seja, quando um alu-
no termina (egresso) e outro ingressa, 
sabendo-se que abril é um mês de 
grande movimentação de matrículas. 

NORDESTE – E para por ai?
Maria Luiza Alencar: Não. Depois, a 
cada mês, houve novos congelamentos 
na seguinte sequência. Em março des-
te ano, deu-se a suspensão dos rema-
nejamentos internos de bolsas (entre 
os Programas); em abril, foi determi-
nada a retenção das cotas disponíveis 
no sistema para a substituição dos 
bolsistas, sendo que abril é período im

COMO E PORQUE O MEC 
GERA RETROCESSOS

Pró-reitora e especialista em Direita avalia com dados 
a série de medidas adotadas atingindo conquistas e propondo

desmonte na educação a merecer reações

ivemos tempos 
difíceis, de severa 
destituição de di-
reitos sociais como 

educação e saúde, trabalho e emprego, 
previdência e seguridade social”, decla-
rou a Pró-reitora de Pós -Graduação da 
UFPB, Maria Luiza Alencar, em en-
trevista exclusiva analisando a conjun-
tura onde aponta muitos retrocessos 
preocupantes em curso. Eis a integra:

sistema integrado de previdência, o 
sistema único de saúde e o sistema 
nacional de educação superior, en-
quanto, por outro lado, privilegia e 
afaga os setores fortes do capitalismo 
financeiro global, da riqueza financei-
ra fictícia e dos bancos, reformando 
sistemas e redes de proteção social 
nacionais, agravando e perpetuando as 
já severas desigualdades sociais. Para 
se ter uma ideia, no Brasil, este ano, 
enquanto isentava em 270 bilhões 
de reais a indústria, o comércio e o 
agronegócio, sem nem mencionar o 
tratamento favorecido que dispensa 
aos bancos, ao mesmo tempo, o go-
verno federal cortava e contingenciava 
(atente-se para coisas distintas), em 
mais de 50%, as verbas para as Uni-
versidades públicas, os Institutos de 
Pesquisa e os organismos de fomento 
à educação superior. 

NORDESTE – O que as instituições 
de ensino superior convivem na 
atualidade?
Maria Luiza Alencar: A realidade do 
ensino superior no Brasil, nomeada-
mente o público, é de cortes e con-
trassensos. Os ultraneoliberais que 
hoje comandam o país, liderados pelo 
Ministro Paulo Guedes ou influen-
ciados por um astrólogo brasileiro que 
manda mensagens e promove cursos 
on line diretamente dos EUA, são 
indiferentes ao construtivismo social, 

às lutas por cidadania e aos direitos 
constitucionais. Para essas pessoas, in-
clua-se aí o senhor Ministro da Edu-
cação, da ala olavista do governo, o 
ensino superior público no país estaria 
envolvido em uma trama ideológica 
que precisaria ser desfeita. Encaram 
o conhecimento científico e muitas 
teses secularmente comprovadas pela 
ciência como passíveis de negação por 
opção pessoal. Há chamados terrapla-
nistas (acreditam piamente que a terra 
é plana) e negacionistas em geral (os 
que se recusam a aceitar a existência 
de mudanças climáticas, por exem-
plo, acreditando que sejam apenas 
um complô marxista). Ocorre que a 
ciência (aí incluída a ciência política) 
não comporta “achismos” e não pode 
se equiparar a um jogo de futebol, com 
torcida para esta ou aquela tese. 

NORDESTE – Quais os efeitos na 
prática?
Maria Luiza Alencar: O cenário obs-
curantista, quem contraria a corrente 
que se pretende hegemônica, como 
Universidades e Institutos de pesqui-
sa, representa um inimigo conceitual a 
ser combatido. Chegam ao absurdo de 
negar que professores possam ser edu-
cadores e já ouvi até dizer que querem 
substituir o nome do Ministério da 
Educação por Ministério do Ensino, 
para evitar o apelo doutrinador que 
haveria na expressão.
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portante de matrícula, como mencio-
nei; em maio, foram cortadas as bolsas 
de coordenação do programa Idiomas 
Sem Fronteiras; em junho, a Capes 
postergou a cota mínima de bolsas 
para cursos novos (duas de mestrado 
e quatro de doutorado); ainda em ju-
nho, cortou 70% das bolsas dos cursos 
conceito 3 duas vezes e congelou as 
bolsas do PNPD (Programa Nacio-
nal de Pós-Doutorado); em julho, foi 
decretado o congelamento de 30% 
das bolsas dos cursos conceito 4 duas 
vezes; em agosto retirou as cotas de 
bolsas disponíveis para as Pró-Rei-
torias; em setembro e outubro, con-
gelou substituições de bolsistas nos 
cursos conceito 4 menos (dividiram 
os cursos em 4 – e 4 +). No total, a 
UFPB perdeu cerca de mais de 20% 
de suas bolsas (mais de 400 bolsas), até 
a data de hoje. Essas medidas geram 
apreensão na comunidade acadêmica, 
que conhece o seu impacto na produ-
ção científica do país e na economia 
da região. Em termos orçamentários, 
no início do ano, o MEC realizou um 
congelamento total de R$ 5,8 bilhões 
nas verbas das Instituições federias de 
ensino. Depois, no final de setembro, 
desbloqueou R$ 1,9 bilhão e agora, 
faltando um mês para o encerramento 
do ano fiscal (30 de novembro é a data 
limite, antes da conclusão da presta-
ção de conta), o MEC anunciou o 
descontingenciamento de outra parte 
(maior) desse valor. 

NORDESTE – E as consequências 
no orçamento?
Maria Luiza Alencar: Mesmo assim, 
segundo consta, a pasta ainda sofreu 
um bloqueio de recursos da ordem de 
mais de R$ 2 bilhões, que atingiu da 
educação básica à pós-graduação, por 
causa de um remanejamento orçamen-
tário feito para atender negociações de 
emendas parlamentares, na tramitação 
da reforma da Previdência. Os valores 
liberados sexta-feira passada somam 
R$ 1,1 bilhão e virão de remanejamen-

tos internos do MEC para garantir a 
execução dos recursos discricionários 
de custeio (que não incluem salários) 
das instituições. São para pagar as con-
tas de água, energia elétrica e fornece-
dores, como limpeza e segurança. O 
problema com relação ao restante do 
valor devolvido agora para ser utilizado 
em um mês é que pode não dar mais 
tempo de aplicar devidamente porque 
são entidades públicas e tudo passa por 
processos burocrático-legais de licita-
ção e empenho. 

NORDESTE – Já dá para atestar a 
conjuntura após retrocessos?
Maria Luiza Alencar: A esta altura, 
pesquisas já foram afetadas; houve 
cortes em auxílios-moradia e restau-
rantes universitários, fatos que pro-
vocam abandono e evasão escolar 
(aguardemos para ver os números da 
evasão de 2019), ou seja, esse desin-
vestimento na educação, com grave 
tensionamento do ambiente univer-
sitário, é muito ruim para o país e, 
particularmente, para a região. O des-
bloqueio, embora tardio, mostrou que 
o orçamento das universidades não ti-
nha folga. Por justeza, cabe mencionar, 
este ano, o bom desempenho fiscal da 
UFPB, por estrita responsabilidade e 
controle da equipe de gestão. O receio 
maior é para o(s) próximo(s) ano(s) 
porque, além dos efeitos da Emenda 
do congelamento de investimentos 

públicos, a programação orçamentária 
pela LOA para 2020 ficou muito mais 
contida: 50% a menos do que este ano 
podendo, mesmo assim, ainda haver 
contingenciamentos e cortes.

NORDESTE - Na sua opinião, como 
educadora que és, de que forma a 
realidade nacional, estimulando a 
intolerância, atinge setores fun-
damentais como as universidades?
Maria Luiza Alencar: No caso da pós-
graduação da UFPB, contamos hoje 
com 111 cursos de Pós-graduação, 
sendo 73 mestrados (60 acadêmicos 
e 13 profissionais) e 38 doutorados, 
5 dos quais em associação. Segundo 
a pontuação atribuída pela Capes, a 
UFPB possui 23,9% dos cursos no 
conceito 3 (nota de entrada no siste-
ma); 48% no conceito 4 (Bom); 21,2% 
no conceito 5 (Muito Bom) e 3,5% no 
conceito 6 (Excelente). Nossa média 
no extrato do conceito 4 está acima da 
média do nordeste (36,5%) e acima da 
média do Brasil (35,9). Este resultado 
equivale a muitos anos de investimen-
to e de dedicação. A pós-graduação da 
UFPB é responsável pela formação de 
mão-de-obra docente, pela produção 
de conhecimento científico de alta 
qualidade, pelo registro e exploração 
de patentes e pela formação de mão-
de-obra para o setor produtivo. A nar-
rativa ideológica do governo tem le-
vado a um ajuste, com grave redução, 
do sistema de investimentos e bolsas, 
atingindo fortemente, numa região 
como a nossa, as pesquisas em saúde 
(veja o caso da descoberta da relação 
entre o zika vírus e a microcefalia, pela 
UFCG); em engenharia; em ciências 
agrárias; nas ciências sociais etc. Este 
ano, não se pôde investir a contento 
em publicações internacionais rele-
vantes, por falta de verbas, havendo 
casos de docentes que pagaram do 
próprio bolso as taxas de tradução 
e inscrição. Essa cruzada contra as 
Universidades não é racional e não é 
inteligente. 

“A ESTA ALTURA, PESQUISAS 
JÁ FORAM AFETADAS; HOUVE 
CORTES EM AUXÍLIOS-MORADIA E 
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS, 
FATOS QUE PROVOCAM ABANDONO 
E EVASÃO ESCOLAR (AGUARDEMOS 
PARA VER OS NÚMEROS DA 
EVASÃO DE 2019), OU SEJA, ESSE 
DESINVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO, 
COM GRAVE TENSIONAMENTO DO 
AMBIENTE UNIVERSITÁRIO”
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