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“Se não me espelhou, não me espelhou 

Não chamo de educação.” 

(Ellen Oléria, Antiga poesia) 

 

Celebração das contradições/ 2 

Desamarrar as vozes, dessonhar os sonhos: escrevo querendo 

revelar o real maravilhoso, e descubro o real maravilhoso no 

exato centro do real horroroso da América. 

Nestas terras, a cabeça do deus Elegguá leva a morte na nuca 

e a vida na cara. Cada promessa é uma ameaça; cada perda, 

um encontro. Dos medos nascem as coragens; e das dúvidas, 

as certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível e os 

delírios, outra razão. 

Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos. A 

identidade não é uma peça de museu, quietinha na vitrine, mas 

a sempre assombrosa síntese das contradições nossas de 

cada dia. 

Nessa fé, fugitiva, eu creio. Para mim, é a única fé digna de 

confiança, porque é parecida com o bicho humano, fodido mas 

sagrado, e à louca aventura de viver no mundo. 

(Eduardo Galeano, O livro dos abraços) 
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RESUMO 

 

VALDO, J. P. S. Universidade Pública Brasileira no século XXI: desafios e projetos 

antagônicos em disputa. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional. Universidade Federal Fluminense, Rio 

de Janeiro, Niterói, 2019. 

O objetivo dessa dissertação é analisar a Universidade Pública Brasileira no século 

XXI e os projetos antagônicos que disputam a política educacional do país. Trata-se 

de uma pesquisa documental, que busca apreender as diferentes concepções da 

política educacional no Brasil. Essa analise é conduzida a partir da articulação 

dialética entra capitalismo dependente e imperialismo, na qual levamos em 

consideração as características assumidas pela Universidade no capitalismo 

contemporâneo e sua particularidade histórica de formação no capitalismo 

dependente brasileiro, tendo como base de fundamentação teórico-metodológica a 

tradição marxista e dialogando, especialmente, com a obra de Florestan Fernandes.  

 Palavras Chaves: Capitalismo dependente, Universidade, Projetos antagônicos de 
educação.
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ABSTRACT 

 

VALDO, J. P. S. Brazilian Public University in the XXI century: challenges and 

antagonistic projects in dispute. Dissertation (Master degree) – Post-Graduate 

Studies in Social Work and Regional Development. Fluminense Federal University, 

Niterói, 2019. 

The purpose of this dissertation is to analyze the Brazilian Public University in the 

21st century and the antagonistic projects that dispute the country's educational 

policy. It is a documentary research that seeks to understand the different 

conceptions of educational policy in Brazil. This analysis is conducted from the 

dialectical articulation between dependent capitalism and imperialism, in which we 

take into account the characteristics assumed by the University in contemporary 

capitalism and its historical particularity of formation in Brazilian dependent 

capitalism, based on the theoretical and methodological foundation of the Marxist 

tradition and dialoguing, especially, with the work of Florestan Fernandes. 

Key Words: Dependent Capitalism, University, Antagonistic Projects of Education. 
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Introdução 

“O conhecimento é assim: 
ri de si mesmo 
e de suas certezas. 

É meta da forma 
metamorfose 
movimento 
fluir do tempo 
que tanto cria como arrasa 

a nos mostrar que para o vôo 
é preciso tanto o casulo 
como a asa (IASI, 2011, p.33)”. 

Ao percorrer o caminho de construção da presente dissertação de mestrado, 

trilhamos uma caminhada de diversos questionamentos, crises, dilemas, 

(re)começos, projeções... Perspectivando chegar ao fim desse ciclo com 

apontamentos acerca das reflexões que realizamos ao longo da elaboração e 

finalização dessa pesquisa. Por isso, nosso pressuposto, num caminho permeado 

por “vôo de descobertas”, é compreender que a pesquisa construída na 

Universidade Pública, parte de um movimento que articula reflexão teórica e ação 

política, aliada a classe trabalhadora e as lutas sociais, fortalecendo a importante 

tarefa intelectual militante na produção coletiva de conhecimento. Nossos escritos - 

como alertou Florestan Fernandes - são peças de combate ao projeto burguês de 

sociabilidade e de Universidade. 

Nossas inquietações, que partem da realidade concreta e em movimento, 

pretendem se ocupar em pesquisar os desafios postos a Universidade Pública 

Brasileira no século XXI e os projetos antagônicos que disputam a política 

educacional do país. Esse fenômeno/objeto a ser examinado, nessa proposta 

investigativa, é parte de uma totalidade dinâmica, complexa e contraditória. Por isso, 

a tradição materialista-dialética, que confere ao movimento do real a legalidade 

histórica e compreende a relação sujeito e objeto como não distinta, mas parte da 

unidade diversa na construção de conhecimento será a orientação teórica 

metodológica da nossa pesquisa (LARA, 2013). 

Fruto da prática e da realidade concreta, o conhecimento estabelece uma 

relação dialética entre sujeito e objeto. É histórico, porque se constrói em processos 

de desenvolvimento, é social porque se gesta nas relações sociais entre os sujeitos. 

Não estabelece uma relação dicotômica entre teoria e prática, não se limita a 
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separação imaginária entre nosso ser e a natureza ou isola partes das ciências, 

fragmentando-a (LEFÉBVRE, 1975).  

A sistematização do saber, por meio da pesquisa, refere-se ao processo de 
intenso relacionamento entre sujeito e realidade social, em que o 
conhecimento é elaborado a partir desta relação, pois o conhecimento não é 
autônomo. Negamos, de imediato, a sistematização oferecida pela 
metodologia cientifica de cunho positivista, que constrói a priori os métodos 
e técnicas de pesquisa antes de se aproximar do modo de ser dos “objetos 
de estudos”. O processo investigativo é o momento de priorizar caminhos 
não só teóricos, mas também políticos, portanto o pesquisador, que se 
posiciona em favor da lógica do trabalho, deve perquirir as conexões 
destrutivas do modo de produção capitalista e investigar as suas 
contradições sociais (LARA, 2013, p. 228). 

  A relação do sujeito com o objeto é determinada pela estrutura e dinâmica do 

objeto estudado, que por sua vez, orienta os procedimentos do pesquisador. O 

método sugere uma determinada perspectiva teórico político do pesquisador que, na 

sua relação com o objeto, vai analisar as múltiplas e complexas determinações do 

fenômeno (NETTO, 2009). 

Chegamos ao tema da pesquisa proposto, não de maneira mecânica e 

artificial, mas através de diversas determinações sociais e políticas que 

influenciaram a escolha pelo objeto de pesquisa. As motivações partiram, embora de 

espaços diferenciados, da nossa inserção política nas lutas sociais e particularmente 

na Universidade Pública. 

Portanto, a aproximação e relação com o objeto de pesquisa é resultado da 

nossa trajetória acadêmica e militante na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), e se expressou na nossa inserção no Programa de Educação Tutorial (PET) 

Serviço Social, onde desenvolvíamos atividades no âmbito do ensino, pesquisa e 

extensão, objetivando fortalecer a formação acadêmico profissional das/os 

estudantes de Serviço Social, além das atividades envolvendo o processo de 

graduação. Na nossa participação no Movimento Estudantil e no Movimento 

Estudantil de Serviço Social (MESS), contribuindo na construção de diversos 

espaços e tarefas do movimento e na direção da Executiva Nacional de Estudantes 

de Serviço Social (ENESSO). Na inserção na militância político partidária. E por 

último, nossa participação, no período da pós graduação, na executiva nacional da 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), como 

representante discente nacional de pós graduação. 
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Como resultado desse processo de formação teórico político e profissional, e 

de questionamentos e inquietações na Universidade, realizamos o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) intitulado: Movimento Estudantil de Serviço Social 

(MESS) e as Organizações Políticas: contribuições e entraves, apresentado ao 

Departamento de Serviço Social UFES. Nosso objetivo, nessa pesquisa exploratória, 

foi identificar as contribuições das organizações políticas para o MESS, tomando 

como eixo prioritário de análise: Educação Superior e Formação Profissional, que 

são as principais pautas da entidade ao longo de sua história. Na construção dessa 

pesquisa, obtivemos questionamentos sobre o impacto da contrarreforma da 

educação superior na Universidade, os desafios postos ao enfrentamento da 

ofensiva neoliberal sobre a educação superior e a necessidade da construção de 

estratégias coletivas e organizadas na defesa e luta por outro projeto de 

Universidade, além dos rebatimentos na formação profissional em Serviço Social.  

A experiência na Universidade, seja nas lutas sociais e/ou nos espaços 

acadêmicos nos possibilitaram diversas indagações, reflexões e críticas ao atual 

projeto da educação superior. Esses questionamentos críticos e reflexivos, oriundos 

de problemas da vida real, permitiram nosso passo adiante na elaboração teórico 

política, com a entrada no mestrado. Espaço que ofereceu amadurecimento 

intelectual e militante para construção dessa pesquisa. 

Essas inquietações nos instigaram ao nosso ponto de partida e a desenvolver 

o presente problema de pesquisa: Quais os desafios postos a Universidade 

Pública Brasileira no século XXI e os embates na construção de projetos 

antagônicos que disputam a política educacional superior? 

O problema de pesquisa exige questionarmos a ordem societária burguesa, o 

papel da educação superior e as particularidades da formação social do Brasil e da 

Universidade brasileira. Ou seja, o ponto de partida da nossa pesquisa, a partir da 

totalidade da vida social, compreende que a Universidade e os projetos antagônicos 

que a disputam, emerge das contradições do processo de transformação do 

capitalismo, e a dinâmica do desenvolvimento da particularidade da formação do 

capitalismo dependente brasileiro. 

Por isso, a particularidade histórica da inserção capitalista dependente do 

Brasil na economia mundial e os rebatimentos na formação da Universidade no país 
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[...] só pode ser apreendida na medida em que seu processo constitutivo – e 
indissociado da dinâmica dos capitalismos centrais – é apreendido nas suas 
especificidades históricas. Suas categorias, portanto, não serão 
“reelaboradas” a partir daquelas construídas na análise do capitalismo 
central, mas definidas em função de sua particularidade, isto é, da dinâmica 
histórica concreta em que estão inseridas, constituídas a partir das 
necessidades da expansão global do MPC (MINTO, 2014, p. 15). 

Desta forma, com a tarefa de contribuir na construção do ensino e da 

pesquisa no campo do Serviço Social, a proposta de pesquisa a ser realizada tem 

como objetivo analisar os desafios postos a Universidade Pública Brasileira no 

século XXI e os embates na construção de projetos antagônicos que disputam a 

política educacional superior, buscando, a partir da particularidade do 

desenvolvimento do capitalismo do Brasil, influenciado pelo processo de 

desenvolvimento do capitalismo internacional, realizar um diagnóstico específico que 

pretende: i) compreender o papel e as características assumidas pela Universidade, 

em especial no capitalismo contemporâneo, relacionando-as com o processo do 

neoliberalismo; ii) analisar a Universidade Brasileira a partir de sua particularidade 

histórica, articulado ao processo de formação do capitalismo dependente brasileiro; 

e iii) relacionar esses fundamentos de análise com a disputa de projetos antagônicos 

à Universidade Pública Brasileira no século XXI, através das reflexões teóricas e de 

documentos produzidos pelos sujeitos políticos envolvidos nesse processo. 

Ressaltamos ainda, que a ampla obra de Florestan Fernandes, seja sobre 

capitalismo dependente ou sobre educação, aliado a sua histórica posição de 

intelectual militante, articulado com nosso pressuposto mencionado na introdução e 

a temática de pesquisa proposta, colocaram o autor como nosso principal 

interlocutor. 

Nesse sentido, construímos como hipótese de pesquisa, a percepção de 

que existe uma relação dialética entre imperialismo e capitalismo dependente, 

sustentada por uma dupla articulação entre dominação externa e desenvolvimento 

interno desigual, que marca uma aliança entre a burguesia brasileira e a burguesia 

internacional, no que Florestan Fernandes (2005) identificou como subalternidade 

consentida. Esses elementos refletem na ação do Estado que atua nas mais 

diversas frentes para legitimar a produção e reprodução do capitalismo. Desta feita, 

é sob esses fundamentos que se formou a Universidade brasileira, que é conduzida 

por num projeto de educação dependente, com tutela do exterior de forma 
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consentida e privatista. Esse marca, compreendemos ser, o eixo condutor que 

direciona o projeto hegemônico da educação superior brasileira, impondo desafios a 

construção do projeto classista e democrático de educação. 

Esse entendimento analítico, expresso na hipótese, e a partir dos objetivos 

mencionados, propõe que a organização dos capítulos da dissertação, respeita, 

portanto, uma forma/conteúdo de exposição do objeto pesquisado, a partir das 

analises mais amplas, até chegar às especificidades do fenômeno investigado. 

No primeiro capitulo o debate será sobre as bases desiguais que formam o 

desenvolvimento do capitalismo, a consolidação da burguesia enquanto classe 

revolucionária, e os impactos dessas desigualdades na classe trabalhadora. 

Analisaremos as transformações capitalistas frutos do constante processo do 

desenvolvimento das forças produtivas e a consolidação do projeto burguês de 

sociabilidade. Iremos ainda dissertar sobre a inserção capitalista dependente do 

Brasil na economia mundial e o modelo de dominação burguesa que implica na 

transição não clássica da Revolução Burguesa no Brasil e sua inserção no 

capitalismo monopolista. 

No segundo momento da pesquisa iremos apreender os dilemas e desafios 

da formação da Universidade Pública Brasileira e os descaminhos rumo a 

construção de modelo educacional de tutela externa e direcionado ao setor privado, 

e a relação com a elitismo da burguesia nacional. No contexto de crise estrutural do 

capitalismo, fortalecida nos anos 1970, e de ascensão do projeto neoliberal como 

resposta a crise e recuperação da dominação burguesa, analisaremos os impactos 

na economia e na política educacional brasileira no processo de aprofundamento da 

privatização da educação como lucrativo nicho de mercado e o papel dos 

organismos internacionais na direção do projeto de educação no Brasil. 

Por fim, no último capitulo, nosso debate será sobre a Universidade Pública 

no século XXI, que ainda carrega o caráter privatista e dependente e estiveram 

presentes no direcionamento da política educacional dos governos de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), do Partido dos Trabalhadores (PT) e do governo golpista 

de Temer. Neste capítulo, apresentamos os projetos antagônicos para Universidade 

Pública brasileira, expressos no Plano Nacional de Educação (PNE) 2001- 2011 e 

2014- 2024 e no PNE da sociedade brasileira e nos documentos da Coordenação 

Nacional das Entidades em Defesa da Educação Pública/ Encontro Nacional de 
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Educação (CONEDEP/ENE), evidenciando os desafios e a necessidade urgente de 

uma agenda de lutas aliada a classe trabalhadora, para construção do projeto 

classista e democrático à educação. 

No que diz respeito à metodologia da pesquisa, partimos do pressuposto de 

que a produção de conhecimento, mais do que um conjunto de procedimentos 

técnicos, exige de nós, pesquisadores, a busca pela essência dos fenômenos, 

imersos na totalidade da vida social. Ao passo que a superação dos limites da 

aparência se dá com a percepção de que a totalidade é composta pela 

universalidade, particularidade e singularidade e essas três dimensões constituem a 

realidade social, não estabelecidas a partir de uma relação dicotômica, mas 

articuladas entre si (GUERRA, 2009). 

 A unidade entre fenômeno e essência constitui a realidade na qual os 

sujeitos estão inseridos. O fenômeno se apresenta de forma imediata, aparente, 

superficial, no senso comum, ele oculta a essência, mesmo estabelecendo uma 

relação e se manifestando na mesma realidade. Com isso, a chegada à essência 

exige a superação da aparência, a partir da compreensão dos processos históricos e 

através do pensamento dialético, que vai entender os complexos das relações 

sociais de produção e reprodução como uma totalidade dialética em movimento, em 

constante transformação (KOSIK, 1976). 

Portanto, nossa aproximação com a/o temática/fenômeno, já mencionado 

nesse trabalho, foi de suma importância para construirmos questionamentos e por 

seguinte a pesquisa. Uma proposta de investigação que surge através de dúvidas, 

perguntas, hipóteses, um problema oriundo da vida prática (MINAYO, 2016). 

Para Mills (2009), todo pesquisador, precisa aprender utilizar suas 

experiências para direcionar suas reflexões e moldar a si mesmo, como um artesão 

intelectual, “[...] o artesanato é o centro de você mesmo, e você está pessoalmente 

envolvido em cada produto intelectual em que possa trabalhar” (MILLS, p. 22, 2009). 

Dessa forma, é necessária a construção de estratégias e caminhos, metodologia, 

para pensar e efetivar o processo de investigação, que vai exigir afastamentos e 

reaproximações com o nosso objeto, para melhor compreendermos suas 

determinações no bojo das relações e complexos sociais, onde acontecem nossas 

experiências. 
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Netto argumenta que  

[...] o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partido da 
aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do 
objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de 
procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a 
reproduz no plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo 
método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que 
investigou (2009, p.673). 

O referencial teórico, as técnicas e instrumentos são elementos que 

constituem a metodologia do projeto de pesquisa. Ou seja, pensar a metodologia da 

pesquisa não é meramente descrever as técnicas a serem utilizadas, definir a 

metodologia requer atenção do pesquisador sobre os seus objetivos de estudo 

(MINAYO, 2016).  

Como iremos utilizar documentos governamentais, como a Sinopse da 

Educação Superior, o PNE 2001 – 2011 e 2014 - 2024, os documentos produzidos 

pelos movimentos sociais e entidades científicas e políticas, como o PNE da 

sociedade brasileira, os documentos da CONEDEP/ENE, nossa pesquisa tem 

caráter de pesquisa documental, assim, iremos utilizar os documentos como fonte 

de pesquisa social para descrever/analisar o objeto pesquisa.  

Para isso, será necessária uma organização de procedimentos de analises 

desses documentos que, atento ao objeto de estudo, buscará soluções para nosso 

problema de pesquisa (LIMA, MINAYO, 2007). Para obter esses documentos 

citados, realizamos uma busca na internet, já que todos esses materiais de análise 

estão disponíveis nas plataformas digitais do governo federal e nos sites das 

respectivas entidades e movimentos sociais. Destacamos que utilizamos na 

pesquisa dados já sistematizados por Lima (2005), Druck; Filgueiras; Moreira (2017) 

e Leher (2018). 

Ressaltamos, a contribuição da nossa pesquisa para o Serviço Social e 

demais áreas do conhecimento ao: i) contribuir com a produção de conhecimento 

aliado aos movimentos sociais e entidades políticas do Serviço Social na defesa de 

outro projeto de educação e de sociedade contrário às imposições do capital; ii) 

reconhecer que a produção e socialização do conhecimento expressam elementos 

que conformam o Projeto Ético Político do Serviço Social; e iii) assumirmos a 

pesquisa enquanto atitude investigativa do exercício profissional como: constitutiva 
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porque nossa atuação está balizada pela relação teoria e prática, onde buscamos 

compreender criticamente a realidade para intervir; e como constituinte porque o 

movimento de reconstrução crítica da profissão perpassa os avanços na produção 

de conhecimento e no fazer profissional no campo das políticas sociais e da 

formação profissional (BOURGUIGON, 2007). 

Por fim, assumimos o compromisso ético político de devolução dos dados e 

resultados da pesquisa, socializando nosso trabalho com possíveis publicações, 

disponibilizado para o banco de dissertações do programa, da BDTD da CAPES e 

para as entidades políticas e Movimentos Sociais. 
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Capítulo 1. Particularidades do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

 

Introdução 

 

Este capítulo tem como objetivo examinar o processo de construção e 

consolidação do desenvolvimento desigual do capitalismo em escala global, e 

posteriormente, debater a inserção dependente do Brasil na economia mundial. 

Tomamos como importante elemento analítico que o desenvolvimento do 

capitalismo, a partir da totalidade das relações sociais de produção e reprodução da 

vida, possui particularidades que precisam ser refletidas para compreensão de uma 

formação social especifica, no caso desse trabalho, a brasileira. 

Iremos, inicialmente, debater a constituição das desigualdades do Modo de 

Produção Capitalista (MPC), a eminência da burguesia e sua característica 

revolucionária, e os impactos dessas desigualdades na classe trabalhadora. 

Considerando que a sociabilidade do capital é fruto do desenvolvimento das forças 

produtivas, analisaremos os processos de modificações do capital a consolidação do 

projeto burguês de sociabilidade. 

Por fim, nossa intenção é desvendar a particularidade da formação social 

brasileira, as transformações capitalistas realizadas no país, o modelo de dominação 

burguesa que implica na transição não clássica da Revolução Burguesa no Brasil e 

sua inserção no capitalismo monopolista. 

Consideramos que tais análises são fundamentais para apreensão dos 

determinantes econômicos, políticos, sociais e ideológicos da configuração da 

política de educação superior no Brasil, indicando um papel específico à 

universidade pública, conforme analisaremos nos próximos capítulos. 

 

 

1.1. As bases para a formação da institucionalidade burguesa: o processo de 

desenvolvimento desigual do capitalismo. 

  

A constituição da sociabilidade burguesa emerge da consolidação de um 

modo específico de produção e reprodução das relações sociais, o sistema 

capitalista. 
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Conforme Marx e Engels (2005), no sistema capitalista o desenvolvimento 

das forças de produção revoluciona sobremaneira o modo de produção vigente, a 

exemplo da ampliação dos mercados que proporcionou o estabelecimento da 

indústria moderna e da mundialização da circulação das mercadorias. Ou seja, a 

institucionalidade burguesa é fruto das transformações políticas e econômicas do 

modo de produção capitalista, que emerge do notório desempenho revolucionário 

que a burguesia cumpriu ao longo da história da luta de classes (IDEM, IBIDEM). 

Sabemos que diversas estruturas sociais, em diferentes momentos históricos, 

também apresentaram uma organização social dividida em classes, contudo, no 

modo de produção e reprodução capitalista a divisão de classes vai se estabelecer a 

partir de uma relação distinta das demais.  

Assim, ainda que a burguesia tenha cumprido a sua tarefa revolucionária de 

destituição da ordem social até então vigente (feudal), possibilitando alcançar 

determinadas reivindicações dos camponeses e segmentos mais pauperizados, a 

instauração do MPC não veio acompanhada de uma universalização do pleno 

desenvolvimento do ser social (MARX, 2007; MARX, ENGEL, 2005; MARX, 

ENGELS, 2009).  

Conforme destaca Marx (2009), as novas relações sociais que são 

instauradas no capitalismo serão forjadas a partir do desenvolvimento desigual entre 

as classes burguesa (dominante) e trabalhadora (dominada), e de 

dominação/exploração/opressão dos trabalhadores gerando um acúmulo de riqueza 

ao capital e ao mesmo tempo acúmulo de miséria das condições de vida da classe 

trabalhadora.  

Contudo, para que essa relação de dominação e exploração possa ser 

mantida, é necessário que a classe burguesa efetive seus ideais privados como 

únicos e universais a todos (MARX, ENGELS, 2009). Pois,  

As ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal [ideell] das 
relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes 
concebidas como ideias; portanto, das relações que precisamente tornam 
dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio. Os indivíduos 
que constituem a classe dominante também têm, entre outras coisas, 
consciência, é daí que pensem; na medida, portanto, em que dominam 
como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, é 
evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras 
coisas, dominam também como pensadores, como produtores de ideias, 
regulam a produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto, 
as suas ideias são as ideias dominantes da época (MARX; ENGLES, 2009, 
p.67). 
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Desta feita, ao fundar seus aparelhos de produção e reprodução das relações 

sociais e suas premissas políticas e ideológicas, o capitalismo destruiu a 

institucionalidade anterior e construiu uma nova forma de ver o mundo, a história e a 

vida (DIAS, 1999). 

Dito isso e tendo como referência a discussão sobre A lei geral da 

acumulação capitalista1 desenvolvida por Marx (2017), buscaremos compreender 

neste primeiro capitulo o processo de desenvolvimento desigual do capitalismo.  

Para formulação desse debate Marx toma como elemento inicial a 

compreensão da composição orgânica do capital. Para isso, didaticamente, Marx 

(2017) analisa a composição do capital a partir de dois aspectos, quais sejam: i) a 

composição do valor que é determinada pelo volume da divisão do capital, de um 

lado o valor dos meios de produção ou capital constante, de outro o capital variável 

ou o valor da força de trabalho; ii) e um segundo aspecto, que é a expressão do 

funcionamento do processo produção, a composição técnica, explicitada pela 

relação de meios de produção empregado e a força de trabalho necessária para seu 

emprego. 

Para Marx (2017) há uma relação contraditória e antagônica entre capital e 

trabalho. Contraditória porque o capital para seu processo de desenvolvimento 

necessita de força trabalho, pois, ele não sobrevive sem a compra e investimento 

em capital variável e, portanto, precisa incorporá-la para garantir o processo de 

expansão e acumulação. Ao mesmo tempo a classe trabalhadora não pode se livrar 

do capital, visto que precisa submeter a sua força de trabalho ao capital para 

garantir sua sobrevivência. Antagônica na medida em que o crescimento de força de 

trabalho para acumulação de capital, em escala simples ou ampliada de reprodução, 

realiza-se quando o capital variável satisfaz as necessidades dos capitalistas 

produzindo trabalho não pago e valorização do seu capital. 

A produção de mais-valor, ou criação de excedente é a lei absoluta desse 
modo de produção. A força de trabalho só é vendável na medida em que 
conserva os meios de produção como capital, reproduz seu próprio valor 
como capital e fornece uma fonte de capital adicional em trabalho não pago. 
Portanto, as condições e sua venda, sejam elas favoráveis ao trabalhador 
em maior ou menor medida, incluem a necessidade de sua contínua 
revenda e a constante reprodução ampliada da riqueza como capital 
(MARX, 2017, p. 695). 
 

                                                           
1 Capitulo 23 de O Capital, livro 1. 
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Portanto, na tentativa exitosa de eliminar suas contradições e antagonismos 

para legitimar o processo de desenvolvimento desigual e a ampliação de sua 

acumulação, a relação capital e trabalho se forja sob a aparência de uma relação 

natural, com objetivo fim de acumular, a partir da exploração da classe trabalhadora. 

Na realidade, portanto, a lei da acumulação capitalista, mistificada numa lei 
natural, expressa apenas que a natureza dessa acumulação exclui toda a 
diminuição no grau de exploração do trabalho ou toda elevação do preço do 
trabalho que possa ameaçar seriamente a reprodução constante da relação 
capitalista, sua reprodução em escala ampliada. E não poderia ser 
diferente, num modo de produção em que o trabalhador serve às 
necessidades de valorização de valores existentes, em vez de a riqueza 
objetiva servir às necessidades de desenvolvimento do trabalhador (MARX, 
2017, p. 697). 
 

O que se configura no desenvolvimento no capitalismo é o aumento da 

produtividade pelos capitalistas na busca insaciável de acumulação. O aumento do 

grau de exploração da força de trabalho é resultado de maior investimento nos 

meios de produção em relação ao capital variável empregado no processo produtivo, 

ocasionando o aumento de exploração, já que a produção amplia. Portanto, a força 

de trabalho é necessidade imperativa/funcional para a acumulação de capital. 

 
À medida que desenvolve e amplia a produção e reprodução de capital, mais 

aumenta sua tendência à centralização. Marx (2017) indica que as formas para 

aumentar a produção de lucro é necessidade do capitalismo, compõe a 

especificidade desse modo de produção. Considera o autor que, cada capitalista 

individualmente concentra meios de produção e força de trabalho, em maior ou 

menor proporção, o que acarreta na mesma proporção, acumulo de capital. 

Nesses termos, o processo de centralização tenciona, inicialmente, os 

capitalistas individuais a produzirem mais mercadorias, que reduz o valor da 

mercadoria individual, mas aumenta o valor total produzido, já que se amplia a 

concorrência entre capitalistas individuais e uma maior apropriação de valor pelo 

mercado.   

Essa fragmentação do capital social total em muitos capitais individuais ou a 
repulsão mútua entre seus fragmentos é contraposta por sua atração. Essa 
já não é a concentração simples, idêntica à acumulação, de meios de 
produção e de comando sobre o trabalho. É concentração de capitais já 
constituídos, supressão [Aufhebung] de sua independência individual, 
expropriação de capitalista por capitalista, conversão de muitos capitais 
menores em poucos capitais maiores. Esse processo se distingue do 
primeiro pelo fato de pressupor apenas a repartição alterada dos capitais já 
existentes e em funcionamento, sem que, portanto, seu terreno de ação 
esteja limitado pelo crescimento absoluto da riqueza social ou pelos limites 
absolutos da acumulação. Se aqui o capital cresce nas mãos de um homem 
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até atingir grandes massas, é porque acolá ele se perde nas mãos de 
muitos outros homens. Trata-se da centralização propriamente dita, que se 
distingue da acumulação e da concentração (MARX, 2017, pag. 701- 702). 
 

A centralização não implica aumento de capital na produção, como acontece 

no processo de concentração, mas sim a fusão de capitais já existentes, que juntos 

acarretam o surgimento de monopólios (NETTO; BRAZ, 2011). 

A centralização torna-se inevitável na medida em que o processo de 

desenvolvimento produtivo acirra a concorrência entre capitalistas que de acordo 

com sua capacidade produtiva absorve outros capitalistas. Por isso, o 

desenvolvimento desigual do capitalismo, além de naturalizar as relações de 

exploração, promove a concentração e centralização do capital, em detrimento do 

crescimento da pobreza.   

Dessa forma, o processo de centralização é um elemento chave para 

reestruturação da produção capitalista, porque ao concentrar mais capital nas mãos 

de menos capitalistas, cria-se condições crescentes ao processo de produção e 

acumulação de capital. Dessa maneira, a centralização “[...] amplia e acelera, ao 

mesmo tempo, as revoluções na composição técnica do capital, que aumentam a 

parte constante deste último à custa de sua parte variável, reduzindo, com isso a 

demanda relativa de trabalho” (MARX, 2017, p.703). A centralização, intrínseco ao 

MPC, aperfeiçoa a capacidade crescente de produção, intensifica a exploração da 

força de trabalho e ao mesmo tempo produz uma massa supérflua de trabalhadores. 

Essa massa supérflua de trabalhadores, como diria Marx (2017), é fruto do 

movimento de desenvolvimento das forças produtivas, na medida em que a 

crescente centralização e concentração de capital acarretam na redução de postos 

de trabalhos em decorrência de maiores investimentos nos meios de produção em 

relação à força de trabalho. Por isso, a acumulação capitalista produz uma massa de 

trabalhadores excessiva às necessidades de valorização do capital. 

Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da 
acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa 
superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação 
capitalista, e até mesmo numa condição de existência do modo de 
produção. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 
pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado 
por sua própria conta (MARX, 2017, p.707). 
 

Assim, a produção progressiva de um exército industrial de reserva, ou 

superpopulação relativa, cumpre o importante papel às necessidades imediatas do 
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capital, ao passo que regula o preço da força de trabalho, aumenta a produtividade 

ao intensificar o uso da força de trabalho empregada na produção e de acordo com 

o movimento do capital disponibiliza força de trabalho sempre renovável. Com isso a 

superpopulação relativa é condição para reprodução ampliada do capital e, funcional 

a acumulação capitalista (MARX, 2017). 

Marx (2017) argumenta, que sob estímulo das condições técnicas diversas de 

produção, a acumulação e, por consequência, o desenvolvimento da força de 

trabalho, resulta a expansão do movimento do capital em novos ramos de 

exploração que exige uma massa de trabalhadores sempre preparada ao trabalho.  

A expansão súbita e intermitente da escala de produção é o pressuposto de 
sua contramão repentina, esta última, por sua vez, provoca uma nova 
expansão, a qual é impossível na ausência de material humano disponível, 
isto é, se o número dos trabalhadores não aumenta independentemente do 
crescimento absoluto da população. Ela é criada pelo simples processo que 
“libera” constantemente parte dos trabalhadores, por métodos que reduzem 
o número de trabalhadores ocupados em relação à produção aumentada. 
Toda forma de movimento da indústria moderna deriva, portanto, da 
transformação constante de uma parte da população trabalhadora em mão 
de obra desempregada ou semiempregada (MARX, 2017, p. 708). 

 
Destarte, é importante ressaltar que ora absorver, ora repulsar os 

trabalhadores do processo de produção é funcional a acumulação de capital. Marx 

(2017) disserta que a produção progressiva da superpopulação relativa tenciona o 

exército de trabalhadores ativos e o exército de reserva. Em outras palavras, o 

aumento do capital constante em relação a volume de capital variável significa mais 

trabalho em movimento, mas sem mais trabalhadores. Há uma elevação do primeiro 

e decréscimo do segundo. 

Por isso, a queda da demanda de trabalho e o aumento da oferta de trabalho 

resultam numa parcela da classe trabalhadora refém do sobretrabalho. Isto é, parte 

dos trabalhadores se submetem as imposições do capital e ao mesmo tempo sofrem 

com uma relação de competição com outra parcela de trabalhadores que 

forçadamente estão na condição de superpopulação relativa, que resulta num 

método de enriquecimento dos capitalistas (MARX, 2017). 

Em síntese, Marx (2017) demonstra que a acumulação do capital aumenta 

demanda de trabalho, mas não é a mesma coisa que crescimento da classe 

trabalhadora, pelo contrário, significa que a pressão do exército de reserva impõe ao 

exército ativo de trabalhadores mais trabalho em movimento, intensificando a 

exploração, além da competição. 
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Nessas condições de exploração da força de trabalho, Marx (2017) demonstra 

que existem formas diferenciadas de existência do exército industrial de reserva, 

quais sejam: i) a sua forma flutuante que são os trabalhadores repelidos ou atraídos 

ao processo de produtivo de acordo com sua necessidade, mas são sempre 

inseridos em proporção decrescente; ii) latente: os trabalhadores do campo que são 

atraídos as cidades de acordo com a absorvição do capital da produção agrícola e; 

iii) os trabalhadores que ocupam de maneira irregular o exército ativo, sua condição 

miserável, em relação ao padrão médio da classe trabalhadora, os submetem a 

parcela mais explorada dos setores produtivos do capital. Aqui sua existência 

denomina-se, superpopulação estagnada.  

Existe ainda, um segmento da classe trabalhadora que vive em condições de 

profundo pauperismo e Marx define como lumpemproletariado. Essa camada 

apresenta-se em três categorias: os aptos ao trabalho e os órfãos, ambas em 

momentos de prosperidade do capital são candidatas ao exército ativo de 

trabalhadores. E uma terceira categoria que são inaptos ao labor. Por conseguinte, 

essa parcela mais pauperizada é resultado da superpopulação relativa e articuladas 

são funcionais à produção de riqueza capitalista (MARX, 2017). 

Quanto maiores forem à riqueza social, o capital em funcionamento, o 
volume e o vigor de seu crescimento e, portanto, também a grandeza 
absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior 
será o exército industrial de reserva. A força de trabalho disponível se 
desenvolve pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. A 
grandeza proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, o 
aumento das potências da riqueza. Mas quanto maior for esse exército de 
reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto maior será a 
massa da superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão do 
martírio de seu trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas 
lazarentas da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto 
maior será o pauperismo oficial. Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação 
capitalista (MARX, 2017, p.719- 720). 
 

Portanto, o desenvolvimento desigual do capitalismo busca sua própria 

valorização em detrimento das necessidades humanas da classe trabalhadora. A 

sua lei, a lei geral de acumulação capitalista é produção de riqueza aos capitalistas, 

ao mesmo tempo em que produz miséria aos trabalhadores. 

O que fica nítido, nessas condições, é que o desenvolvimento da 

sociabilidade burguesa, e sua capacidade de sempre ampliar sua escala de 

acumulação, “[...] que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, 

assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que 

invocou (MARX, ENGELS, 2005, p. 45)”. 
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No entanto, a burguesia não sobrevive sem revolucionar os meios e as 

relações de produção. Ela possuiu um caráter eminentemente revolucionário ao 

romper com as relações feudais de produção centrando e reduzindo as relações 

sociais a liberdade comercial. Com isso, é impulsionada pela busca de novos e 

mundiais mercados, precisa estar, explorar e fundar relações comerciais em todos 

os lugares (MARX, ENGELS, 2005). 

É evidente, que a falta de “controle dos poderes infernais invocados” pela 

burguesia é resultado desse modo de produção que produz riqueza ao mesmo 

tempo em que produz progressivamente miséria. O que significa crise ao processo 

produtivo, visto que, parte da população trabalhadora em situação de pauperização 

não dispõe de condições reais para consumir mercadorias produzidas, há um 

excesso de produção e consequentemente um subconsumo. A superprodução 

capitalista acarreta na queda da taxa de lucro. 

O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas 
criadas em seu seio. E de que maneira consegue a burguesia vencer essas 
crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de 
forças produtivas; de outro, pela conquista de novos mercados e pela 
exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises 
mais extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios de evitá-las 
(MARX, ENGELS, 2005, p. 45). 
 

Se por um lado o avanço tecnológico, com a inserção de máquinas ao 

processo produtivo, impõe aos trabalhadores a condição de apêndice das máquinas, 

por outro lado, a existência do proletariado pressupõe sua resistência e luta. Isso 

porque, ao intensificar a exploração dos trabalhadores, a burguesia criou a sua 

própria arma de destruição ao fornecer aos trabalhadores as possibilidades de 

perceberem os elementos de sua exploração (MARX, ENGELS, 2005).  

Até aqui é importante pontuar que o capitalismo tende a crescente 

necessidade de reestruturar o processo de produção em dimensões nunca antes 

mensuradas. Os avanços no desenvolvimento das forças produtivas, com a 

exploração do mercado internacional, induzem a intensas modificações ao MPC que 

ampliam suas contradições e acirram a luta de classes. 

Conforme Netto e Braz (2011) o capital é uma relação social que se 

movimenta de acordo com suas contradições. O capitalismo é produto do 

desenvolvimento das forças produtivas, das inovações tecnológicas, das alterações 

nas organizações e processos sociais, culturais, econômicas e políticos entre as 

classes sociais. 
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O desenvolvimento do capitalismo desde sua fase comercial onde ocorre o 

controle, a produção e a troca simples de mercadorias, além da expansão marítima 

internacional, até atingir sua transição ao capitalismo concorrencial que possibilitou a 

capacidade crescente de ampliação da produção e da troca de mercadorias sobre a 

base da grande indústria, acarretando o surgimento do mercado mundial, 

demonstrou o potencial de crescimento e consolidação do MPC. E mais, as 

navegações e o surgimento do mercado internacional expressam a tendência de 

internacionalização do capitalismo e sua busca à um sistema econômico mundial. 

Fato que impõe a dinâmica complexa e contraditória do capital, um novo estágio de 

desenvolvimento: o capitalismo monopolista (NETTO, BRAZ, 2011). 

Netto (2011) afirma que a organização da fase monopolista do capital 

transforma consideravelmente toda a dinâmica da economia capitalista e amplia as 

contradições da ordem burguesa. 

[...] ao mesmo tempo em que potencia as contradições fundamentais já 
explicitadas no estágio concorrencial e as combina com as novas 
contradições e antagonismos, deflagra complexos processos que jogam no 
sentido de contrarrestar a ponderação dos vetores negativos e críticos que 
detona. Com efeito, o ingresso do capitalismo no estágio imperialista 
assinala uma inflexão em que a totalidade concreta que é a sociedade 
burguesa ascende à sua maturidade histórica, realizando as possibilidades 
de desenvolvimento que, objetivadas, tomam mais amplos e complicados os 
sistemas de mediação que garantem a sua dinâmica. Donde, 
simultaneamente, a contínua reafirmação das suas tendências e 
regularidades imanentes (as suas “leis” de desenvolvimento gerais, 
capitalistas) e a concreta alteração delas (as “leis” particulares do estágio 
imperialista) (NETTO, 2011, p.19- 20). 
 

Para Lenin (2012), essa nova etapa de desenvolvimento do capital é o 

imperialismo, que seria o estágio monopolista do capitalismo. Sua emersão é fruto 

de uma maior intensidade da concentração da produção e da livre concorrência, e 

por isso, é a transição do capitalismo da fase concorrencial para uma ordem superior 

de desenvolvimento, o capital monopolista. 

Cinco pontos, segundo Lenin (2012), formam as características do 

imperialismo, quais sejam: i) a concentração de capital e de produção formou os 

monopólios; ii) o surgimento da oligarquia financeira com a fusão do capital bancário 

e industrial; iii) ampliação da exportação de capitais; iv) formação de associações 

monopolistas internacionais que partilham o mundo entre si; e v) a partilha do mundo 

entre as potências monopolistas. 

O imperialismo é o capitalismo no estágio de desenvolvimento em que 
ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro; em que 
a exportação de capitais adquiriu marcada importância; em que a partilha do 



33  

mundo pelos trustes internacionais começou; em que a partilha de toda a 
terra entre os países capitalistas mais importantes terminou (LENIN, 2012, 
p. 124- 125). 
 

Se pensarmos ainda as etapas de desenvolvimento do monopólio, Lênin 

(2012) aponta quatro tipos de monopólios que reforçam as características 

mencionadas acima. 

Um primeiro tipo, que identifica o surgimento do monopólio a partir da 

concentração da produção, ao passo que a formação de associações de capitais 

eleva o grau de desenvolvimento das forças produtivas que resultam no monopólio. 

A busca pela conquista de novas fontes de matérias-primas, sobretudo pelas 

indústrias monopolizadas, aumentando o poder do grande capital, marca o segundo 

tipo de monopólio. O terceiro tipo de monopólio surge com a junção entre banco e 

indústria, dando origem ao capital financeiro. Por fim, um quarto tipo de monopólio, 

que nasce da política colonial, na medida em que os monopólios ampliam sua luta 

por matérias-primas e exportação de capital para as colônias (LENIN, 2012). 

Na fase imperialista o capital financeiro, como caracterizado por Lênin2, 

assume um papel primordial, já que os grandes monopólios passam a controlar a 

economia mundial. De maneira que, o alto grau de desenvolvimento da indústria 

monopolista altera o papel dos bancos, ao invés de simples intermediários de 

pagamentos ou de pequenas transações, os bancos passam o movimentar, sob o 

crescimento do monopólio, transações gigantescas, onde as proporções do seu 

crescimento, e, por conseguinte, a ampliação de sua concentração de capital forma 

monopólios bancários com a capacidade de subordinar e controlar as operações 

comerciais e industriais mundialmente (LENIN, 2012). Ou seja,  

O imperialismo, ou domínio do capital financeiro, é o capitalismo no seu 
grau superior [...]. O predomínio do capital financeiro sobre todas as demais 
formas do capital implica o predomínio do rentista e da oligarquia financeira; 
implica uma situação privilegiada de uns poucos Estados financeiramente 
“poderosos” em relação a todos os restantes (LENIN, 2012, p.89). 
 

Por isso, a constituição de um sistema econômico internacional é fundamental 

no imperialismo, principalmente na intensificação da concorrência entre os 

monopólios. Porque depois de controlar os mercados internos, os grupos 

monopolistas buscam o controle do mercado de outras nações ao exportar capitais 

sob a forma de empréstimos através de créditos e juros determinados e de capital 

                                                           
2 O aumento da concentração de produção e de capital que conduz a formação de monopólios, e a 
fusão dos bancos com a indústria, segundo Lênin (2012), é base da formação do capital financeiro. 
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produtivo com a implementação de indústrias em outros países, estabelecendo uma 

relação de domínio e exploração que permite aos grandes grupos monopolistas 

hegemônicos executarem não só a partilha econômica do mundo, mas a partilha dos 

territórios de outros países (NETTO; BRAZ, 2011; LENIN, 2012). 

 Desta feita, a mundialização do capital é condição central para seu 

desenvolvimento, sobretudo na fase do imperialismo. Contudo, esse 

desenvolvimento não ocorre de maneira linear e idêntica em todos os países. Há 

particularidades no desenvolvimento e inserção dos países ao capitalismo. 

Ao elaborar a lei do desenvolvimento desigual e combinado3, Leon Trotsky, a 

luz do pensamento marxista, nos oferece elementos de análise que permite o 

rompimento da compreensão etapista do desenvolvimento do capitalismo e da 

homogeneidade de seu desenvolvimento nas diferentes formações sociais das 

nações.  

Lowy (1998) assinala que há uma proposição de alcance universal da lei do 

desenvolvimento desigual e combinado, uma vez que Trotsky compreende o 

capitalismo em sua totalidade concreta e contraditória a partir da sua consolidação 

como sistema de mundo, que conduz mudanças ao desenvolvimento 

socioeconômico do MPC.  

Para Trotsky (1977), o desenvolvimento e as conquistas de um país avançado 

até são assimilada pelos países atrasados, porém, isso não resultará na repetição 

automática do mesmo desenvolvimento. A condição histórica atrasada de um país 

acarreta um desenvolvimento que articula o arcaico com a possibilidade de 

modernização, que por sua vez está limitada pelas condições econômica, política e 

cultural que o país possui para concretizar seu desenvolvimento. 

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, 
evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 
atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-
se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da 
desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, [...], chamaremos de lei do 
desenvolvimento combinado, que significa aproximação das diversas 
etapas, combinação das fases diferenciadas, amálgama das formas 
arcaicas com as mais modernas (TROTSKY, 1977, p. 25). 
 

A partir dessa contribuição de Trotsky, Abreu (2015) indica algumas 

importantes premissas sobre a lei do desenvolvimento desigual e combinado, quais 

sejam: i) a particularidade do desenvolvimento de um determinado capitalismo 
                                                           
3 Leon Trotsky esta analisando o desenvolvimento do capitalismo Russo ao elaborar lei do 
desenvolvimento desigual e combinado. 
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nacional está intimamente relacionada com o desenvolvimento do capitalismo 

internacional; ii) a análise das características da particularidade de uma economia 

nacional não é um debate secundário; iii) as desigualdades de uma formação social 

são frutos do processo geral de desenvolvimento desigual, mesmo resguardando a 

originalidade nacional; iv) o papel ativo do Estado na condução do desenvolvimento 

da nação; e v) de acordo com a particularidade das diversidades produtivas e 

políticas, os países periféricos passaram por diferentes fases de dependência ao 

serem absorvidos pelo capitalismo industrial. 

O controle do capitalismo monopolista do sistema econômico internacional 

conduz ao desenvolvimento desigual entre as nações dos grupos monopolistas e os 

países de capitalismo periféricos, a lei do desenvolvimento desigual e combinado 

somente pode ser compreendida a partir da etapa imperialista do capital. Nesse 

caminho, ao exportar capital aos países periféricos, é conduzido um 

desenvolvimento que combina a estrutura social arcaica com a modernização 

oriunda dessa exportação capital. 

Outro importante elemento para debater o desenvolvimento desigual do 

capitalismo é a ação do Estado. Tanto Marx e Engels (2009), quanto Lenin (2017), 

apontam que o Estado é a forma que sujeitos de uma classe dominante fazem valer 

seus interesses.  

Na sociabilidade burguesa, o Estado, cumpre um importante papel de garantir 

a produção e reprodução dessa ordem hegemônica (não importa a quadra histórica). 

No capitalismo o Estado é funcional as suas necessidades. Ou seja, o Estado é um 

mecanismo necessário para viabilizar a exploração da força de trabalho e a troca de 

mercadoria, seja política ou juridicamente (MASCARO, 2013). 

Para Mascaro (2013) o capitalismo é necessariamente conflituoso e 

contraditório, é fundado na exploração de uma classe sobre a outra. Por isso, a luta 

de classe é um elemento fundamental para compreender a estrutura e a forma 

política do Estado. Nessa direção, Lenin (2017) aponta que o “[...] Estado é o 

produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe (p. 

29)”. 

O Estado não é a forma de extinção das lutas em favor de uma classe, mas 
sim de manutenção dinâmica e constante da contradição entre classes. Sua 
forma política não é resolutória das contradições internas do tecido social 
capitalista, sendo, antes, a própria forma de sua manifestação, constituindo 
alguns de seus termos e mesmo de seus processos mais importantes. 
Assim, não se há de pensar na forma política estatal e na luta de classe 
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como dois polos distintos ou excludentes num mesmo tecido social. Na 
mesma dinâmica da luta de classes capitalista estabeleceu-se a forma 
política estatal (MASCARO, 2013, p. 60) 

E nesses termos de funcional a ordem do capital que o Estado, aliado a 

classe dominante, cria condições políticas, econômicas e culturais para manutenção 

do projeto burguês de sociabilidade como hegemônico. 

Se cada Estado tende a criar e a manter certo tipo de civilização e de 
cidadão (e, portanto, de convivência e de relações individuais), tende a 
fazer a desaparecer certos costumes e hábitos e a difundir outros, o direito 
será instrumento para este fim (ao lado da escola e de outras instituições e 
atividades) e deve ser elaborado de modo que esteja conforme ao fim e seja 
eficaz ao máximo e criador de resultados positivos (GRAMSCI, 1980, p.96). 

O Estado, nesse sentido, atua nas mais diversas esferas da vida social na 

construção e legitimação da sociabilidade burguesa. 

No entanto, é importante mencionar, que o Estado possui autonomia relativa 

perante as classes sociais, mesmo a luta de classe sendo fundante para sua 

análise. Visto que o Estado é capitalista pela sua forma e estrutura de reprodução 

social e não pela classe que está dirigindo-o, embora tenha relação (MASCARO, 

2013). “Por isso, deve-se entender a ligação entre Estado e capitalismo como 

intrínseca não por razão de um domínio imediato do aparelho estatal pela classe 

burguesa, mas sim por razões estruturais (MASCARO, 2013, p. 59)”. 

O argumento de que a luta de classe é fundante para analise do Estado 

advém das relações entre as classes sociais (burguesia e trabalhadores), 

compreendendo suas reconfigurações no bojo das transformações das relações 

sociais de produção e reprodução do capital, e que a cada quadra histórica exigem 

respostas do Estado para essas reconfigurações. Ou seja, as tensões e o 

acirramento da luta de classe determinam e são determinadas pela ordem burguesa. 

Como bem explicita Mascaro (2013); 

A luta de classes modifica o Estado e, vice-versa, a forma política estatal a 
condiciona. Tanto a luta de classes está nas entranhas das formas políticas 
econômicas do capitalismo quanto da forma política que lhe é própria. E, 
também, tanto das formas econômicas quanto as políticas do capitalismo 
reconfiguram os termos da luta de classes (idem, p. 60- 61). 

Portanto, é importante compreender duas questões no processo de 

desenvolvimento desigual do capitalismo. Primeiro, a ação do Estado nas mais 

diversas frentes para legitimar a da produção e reprodução do capitalismo. Por isso, 

há uma centralidade do papel do Estado na condução, aliado a burguesia, na 
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exploração da força de trabalho, mas isso não anula as suas contradições, 

considerando que é também sua tarefa assumir o “controle” das tensões entre as 

classes sociais. Em segundo lugar, o capitalismo se reproduz de maneira desigual e 

ampliada e a sua expansão a fase monopolista demonstrou que o desenvolvimento 

do MPC é atravessado pela relação de dominação entre os países de capitalismo 

avançando, que abrigam os grandes grupos monopolistas, e os países de 

capitalismo dependente. Isso nos coloca como tarefa compreender como ocorre a 

inserção dos países de capitalismo dependente na mundialização do sistema 

capitalista. Dessa forma, no próximo item desse capítulo iremos debater as 

particularidades do desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro e sua 

integração na economia mundial. 

 

 

1.2. A inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial. 

 

A proposta desse item é apresentar reflexões sobre o processo de construção 

do capitalismo dependente, tomando como referência a análise da particularidade do 

desenvolvimento da formação sócio histórica do capitalismo no Brasil.  

Conforme o diálogo que estabelecemos com Trotsky (1977) no item anterior, 

o desenvolvimento do capitalismo assume características que carregam 

particularidades ao processo de desenvolvimento de acordo com as realidades da 

formação social de cada nação, estando, ao mesmo tempo, articulado ao movimento 

mais amplo do processo de produção e reprodução do capitalismo em escala global. 

A construção do capitalismo dependente brasileiro carrega traços que 

articulam poder, prestígio e riqueza das classes sociais dominantes, que se 

constituíram em burguesia nacional num processo não clássico de revolução 

burguesa. Em contrapartida, as classes sociais despossuídas amargaram/amargam, 

o aprofundamento das desigualdades sociais do país. Nesses termos, o processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil é construído com a articulação entre 

atrasado e moderno, ou seja, uma modernização conservadora que preserva os 

privilégios da burguesia local.  

Partindo da compreensão que o capitalismo é uma realidade sociocultural, 

política e econômica, Florestan Fernandes (1968; 1975), aponta alguns elementos 

para analisarmos a formação social brasileira: a) Somos frutos da expansão do 
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mundo ocidental e do lugar que Portugal ocupou nesse processo, articulando as 

consequências das transformações do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos 

com a emersão de padrões de dominação externa que revitalizaram o regime 

colonial; b) A formação de um Estado independente preservou a organização 

socioeconômica colonial, que do ponto de vista político possibilitou a inserção do 

Brasil no mercado mundial articulando transferência de poder político institucional a 

elite local com a reorganização do mercado que eliminou “juridicamente” a 

expropriação colonial permitindo a regulação interna. Do ponto de vista econômico, 

garantiu que as estruturas socioeconômicas do regime colonial permanecessem 

intactas, ou seja, operando sua função dependente ao mercado mundial; e, c) A 

modernização que se operou disfarçou a construção de laços de dependência e 

subalternidade consentida às nações de capitalismo hegemônico. A possibilidade de 

integração nacional e desenvolvimento autônomo a partir da ruptura com o antigo 

sistema colonial tornou-se inviável. 

Cabe salientar, que para Fernandes (1975), o sistema de colonização e de 

dominação externa vivenciada por quase toda América Latina é fruto de uma 

estrutura socioeconômica baseada na exportação e na submissão dos colonizadores 

as Coroas portuguesas e espanholas.  

Assim, uma combinação de estamentos e castas produziu uma autêntica 
sociedade colonial, na qual apenas os colonizadores eram capazes de 
participar das estruturas existentes de poder e de transmitir posição social 
através de linhagem “européia”. A estratificação resultante, porém, possuía 
grande flexibilidade, favorecendo a absorção e o controle de massas de 
nativos, africanos e mestiços, classificados em categorias de castas ou 
mantidos fora das estruturas estamentais, como estratos dependentes. Sob 
tais condições societárias, o tipo legal e político de dominação colonial 
adquiriu o caráter de exploração ilimitada, em todos os níveis da existência 
humana e da produção, para o benefício das Coroas e dos colonizadores 
(FERNANDES, 1975, p. 13) 
 

Portanto, essa estrutura econômica e social forneceu condições políticas e 

econômicas para implementação do capitalismo nas nações latino-americanas. O 

que significa dizer que a América Latina é produto de uma ordem social desigual que 

exigia uma dominação colonial que preservasse os interesses da Coroa.  

Fernandes (1975) identifica que houve padrões de dominação externa na 

América Latina, que se concretizaram em quatro fases e formas de dominação 

externa que correspondem à crise no sistema colonial e o desenvolvimento e 

consolidação do capitalismo dependente na América Latina. Quais sejam: i) O 

padrão de exploração colonial (articulado política e legalmente a dominação 
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externa): associado à falta de recursos de Espanha e Portugal para o 

desenvolvimento das colônias, precisando recorrer a empréstimos de outros países, 

resultado: absorviam um alto montante dos lucros da produção colonial que 

acarretou na insatisfação das colônias e, por conseguinte processos de 

emancipação da Coroa, apoiados por alguns setores populares vitimados pela 

exploração da ordem social colonial. Por fim, disputas dos países europeus pelas 

colônias latinas (Holanda, França e Inglaterra).  

II) Desagregação do antigo sistema colonial: Os países europeus detinham o 

controle do mercado e dos processos econômicos da América Latina, por isso, a 

monopolização da região seria uma consequência, já que não possuíam recursos 

necessários para expansão das novas formas capitalistas de desenvolvimento e 

produção de produtos importados e a exportação era de interesse e benéfica aos 

setores dominantes da ex-colônia (modificação jurídica e política).  No entanto, a 

possibilidade de absorver um pouco mais da produção, em relação ao antigo 

sistema colonial, e proporcionar a integração ao capitalismo moderno, não estava 

descolado da dominação externa e os novos controles do capitalismo que formavam 

aliança com os setores dominantes e exportadores, que ao escolher a dependência, 

submetiam-se a um processo neocolonial. 

III) Reorganização da economia mundial: A revolução industrial na Europa 

provocou uma série de transformação na articulação com a América Latina, que com 

o processo neocolonial proporcionou acúmulo de capital aos países europeus e 

crescimento dos mercados nacionais. Contudo, essas modificações acarretaram 

mudanças no padrão de dominação externa que influenciaram a economia, a 

cultura, a política, ou seja, toda a sociedade latina americana. O resultado foi o 

aprofundamento do processo de exportação de matérias primas e importação de 

bens duráveis, somado ao modelo de desenvolvimento que a burguesia nascente 

absorvida dos países hegemônicos da Europa. Em síntese: “[...] a dominação 

externa tornou-se imperialista, e o capitalismo dependente surgiu como uma 

realidade histórica na América Latina (FERANANDES, 1975, p. 16)”.  

IV) Expansão das grandes empresas na América Latina: representou uma 

nova forma de organização da produção para região. São empresas que 

representavam o capitalismo monopolista, sobretudo, na área industrial, além do 

comércio, serviços e financeiras. 
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Esse conjunto de fases e formas da dominação externa na América Latina 

expressa o processo de partilha política para integração da região ao mercado 

mundial do capitalismo, controlado pelos países capitalistas hegemônicos. Revela, 

como um padrão de dominação externa na sua fase imperialista – ou imperialismo 

total, como afirma Fernandes (1975) - estabelece suas relações com as nações 

latino-americanas. 

O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele organiza 
a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem 
social. [...] esse tipo de imperialismo demonstra que mesmo os mais 
avançados países latino-americanos ressentem-se da falta dos requisitos 
básicos para o rápido crescimento econômico, cultural e social em bases 
autônomas. Como nos outros três períodos, a implementação de mudanças 
é feita por pessoal estrangeiro, transplantação maciça de tecnologia e de 
instituições, suprimento externo de capital e de controle financeiro. [...] 
prova que uma economia satélite ou dependente não possui as condições 
estruturais e dinâmicas para o sobrepujar nacionalmente, pelos esforços de 
sua burguesia [...] o subdesenvolvimento e suas consequências. Como 
ocorre com os interesses privados externos, os interesses privados internos 
estão empenhados na exploração do subdesenvolvimento em termos de 
orientações de valor extremamente egoístas e particularistas 
(FERNANDES, 1975, p. 18- 19). 

 

Destarte, essa movimentação da dominação externa que articula exportação 

de capital e partilha da América Latina entre as potências capitalistas hegemônicas 

(países europeus e Estados Unidos), atestam a tese do imperialismo formulada 

Lenin (2012), expressando a necessidade em escala ampliada do capitalismo em 

buscar novas formas de dominação e exploração para acumulação através da 

mundialização do capital. 

Para Fernandes (1975), o novo padrão de imperialismo, que engloba os 

fatores econômicos e as modificações nos padrões de consumo, na estrutura da 

renda, no avanço tecnológico, na ampliação da concentração de capital e na 

internacionalização do mercado, articulado as experiências das economias 

socialistas, forçou as nações capitalistas hegemônicas a ampliarem a 

monopolização do capital com expansão de empresas corporativas na América 

Latina especialmente pós- Segunda Grande Guerra Mundial. 

Esse novo padrão de imperialismo impõe novas contradições para o 

desenvolvimento da América Latina. Isso porque, por um lado não havia condições 

de auto-investimento para a industrialização e integração na economia que 

articulava a tentativa de importar um modelo europeu de revolução burguesa e a 

submissão ao controle financeiro mundial e o fluxo de capital externo. E de outro, a 
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queda da taxa de lucro - no período das duas guerras mundiais e a Grande 

Depressão - possibilitou algumas nações latino-americanas expandirem 

internamente (FERNANDES, 1975). 

As consequências destas novas configurações impostas pelo padrão 

imperialista evidenciarão o caráter destrutivo que o capitalismo submeterá a América 

Latina. Destruição essa que podemos, ainda, referenciado em Fernandes (1975), 

sintetizar em dois elementos. Primeiro, a noção aparente de desenvolvimento com a 

instalação das empresas monopolista na região, em articulação com a burguesia 

local, que no primeiro momento parece atender as necessidades de 

desenvolvimento, mas ao se consolidarem incorpora no mercado interno a dinâmica 

do capitalismo internacional, evidenciando um processo de “recolonialismo” 

altamente lucrativo. Segundo, a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. 

A hegemonia estadunidense se construiu e se consolidou pela forma e concepção 

de segurança, relação com as nações vizinhas via ações revolucionárias, e com as 

fronteiras econômicas, mas, ultrapassou meramente os aspectos econômicos. 

Não há, simplesmente, compatibilidade entre a “crença na democracia” e o 
“respeito pelos direitos humanos básicos”, e os fins ou consequência da 
política hegemônica [...] dos Estados Unidos na América Latina. Essa 
política [...] está introduzindo, de forma crescente, mudanças tecnológicas 
inúteis, contribuindo para o crescimento da pobreza, e intensificando a 
expropriação ou a devastação de recursos econômicos escassos. Essa 
política [...] também está ajudando a revitalização, sob condições modernas, 
de estruturas de poder ou de privilégios arcaicos e anti-socais, pois somente 
as ditaduras militares ou os regimes autoritários dissimulados conseguem 
assegurar os alvos visados, de incorporação dos países latino-americanos 
ao espaço econômico e sociocultural dos Estados Unidos (FERNANDES, 
1975, p. 25- 26). 

 

A partir desses elementos, podemos destacar que a América Latina possui 

duas contradições a serem enfrentadas: i) uma sociedade nacional que possuí uma 

estrutura socioeconômica, política e cultural que pode até absorver as 

transformações do capitalismo, mas de maneira dependente e; ii) a modernização é 

operada via dominação externa que bloqueia o desenvolvimento autônomo da nação 

(FERNANDES, 1975) 

Essas contradições expressam uma posição heteronômica da América Latina 

no desenvolvimento do capitalismo. Essa posição subalterna é fruto de uma 

articulação dos setores sociais da elite do poder e a burguesia emergente nos 

países latinos com os capitalistas das nações hegemônicas. Ao passo que articula 

elementos internos e externos, pois os setores dominantes acreditam que é possível 
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adaptar/reeditar o desenvolvimento na América Latina ao moldes dos países de 

capitalismo avançando.  

Nessa direção analítica, a dominação externa articulada com os Estados 

nacionais integra os países da América Latina ao mercado mundial na condição 

dependente e articula a concentração de renda, prestígio e poder aos setores 

dominantes, garantindo o padrão dual de expropriação – externo e interno - do 

excedente econômico; consolida um padrão compósito de hegemonia que mantém 

uma estrutura de poder socioeconômico, cultural e político que articula o 

crescimento e o desenvolvimento econômico via exploração externa e concentração 

interna de poder, prestigio e riqueza; por fim, exclui os segmentos populares da 

nação da ordem social, econômica, cultural e política (FERNANDES, 1975).  

 Como demonstrado, o acréscimo do adjetivo consentida é fundamental para 

analisar a subalternidade dos países da América Latina. 

Nessa direção analítica, o padrão de desenvolvimento capitalista do Brasil 

será marcado, conforme Fernandes (2005) por três etapas.  

Primeira etapa, o capitalismo moderno (Brasil colônia a meados da República 

Velha, no século XIX). Marcado pela transição neocolonial operado pela integração 

do mercado interno ao mercado mundial - principalmente as nações hegemônica - 

onde o fluxo da economia externa alterou as relações econômicas internas do Brasil, 

superando o antigo sistema colonial e desenvolvendo os mercados capitalistas 

(internos e externos).  

Essa modernização do capitalismo operava um profundo dilema: de um lado a 

centralização de parcela do excedente econômico (que não era exportado), 

impulsionada pelo crescimento e modernização das cidades, era absorvida pelos 

centros urbanos através do mercado interno de bens de consumo. Do outro, essas 

mudanças estavam dissociadas do sistema escravista de produção - que alimentava 

o principal setor econômico e político do país, o agrário – e por isso não garantiu ao 

setor agrário condições materiais para romper com o trabalho escravo, já que 

concentraram a expansão do mercado moderno nos centros urbanos (FERNANDES, 

2005).  

Uma segunda etapa identificada como capitalismo competitivo (final da 

República Velha a meados do século XX). A partir da consolidação e expansão do 

capitalismo moderno, o padrão de desenvolvimento capitalista competitivo combinou 

revolução urbana e trabalho escravo e operou uma dupla articulação, interna, entre 



43  

o setor agrário e urbano do país e externa, entre o complexo econômico agrário-

exportador e a economia capitalista central (FERNANDES, 2005).   

A articulação interna entre o setor urbano-industrial com a aristocracia agrária 

para superar a dissociação da “modernização” e trazer ganhos reais aos dois 

setores, através da revolução urbana que garantisse seu desenvolvimento com base 

no regime de produção escravista apontou dois elementos.  

Primeiro, o aprofundamento de uma estrutura social desigual que beneficiava 

os setores urbanos de renda alta ou baixa, em detrimento dos escravos e escravos 

recém libertos, que sob a condição do trabalho livre num sistema escravista, foram 

absorvidos aos lugares mais subalternizados do processo de urbanização e de 

trabalho. Segundo, essa organização social não dispunha de base material para 

operar um desenvolvimento autônomo, como nas nações capitalistas avançadas e 

ao mesmo tempo não respondia as recentes transformações do capitalismo, seja 

interna ou externamente (FERNANDES, 2005). 

Do ponto de vista da articulação externa podemos enfatizar dois pontos, quais 

sejam: o desenvolvimento do capitalismo industrial acirrou a competição das nações 

avançadas pela hegemonia do mercado mundial e a disputa pela partilha do mundo 

– expressão do imperialismo –, o que exigiu uma reorganização econômica política 

dos países de capitalismo avançados para criarem condições de expansão e 

consolidação de desenvolvimento do capitalismo, aliado ao controle da dinâmica 

interna da economia da periferia latino americana. Somado a isso, uma economia 

em fase de transição neocolonial sob a expansão de novo tipo de mercado 

capitalista, que ao combinar desenvolvimento urbano com trabalho escravo, torna-se 

atraente aos países de capitalista avançados, em plena fase de partilha do mundo 

(imperialismo), pelas altas taxas de lucros que poderiam obter. 

Os elementos internos e externos expresso nessa dupla articulação 

evidenciam que o padrão de desenvolvimento capitalista articulado no Brasil 

constituiu um mercado capitalista moderno que consentia um desenvolvimento 

induzido de fora - embora fizesse emergir um novo setor econômico - 

intencionalmente a serviço da adaptação da economia brasileira ás transformações 

das economias centrais e hegemônicas.  Aliado a isso, temos uma aristocracia 

agrária e um setor urbano nacional, conjuntamente com os países centrais e 

hegemônicos, interessados em manter essa dupla articulação para garantir que os 

dois setores mantivessem a expropriação do padrão dual de excedente econômico, 
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ou seja, ambos não queriam perdem os acordos e os “[...] controles econômicos 

estabelecidos sobre a organização da economia urbano-industrial e do comercio de 

exportação, e a posição de agente privilegiado no rateio do excedente econômico 

[...] (FERNADES, 2005, p. 278)”. 

O aprofundamento do novo mercado capitalista no Brasil ocorre, portanto, 

através da dupla articulação que consolidou o capitalismo moderno para além dos 

grandes centros urbanos do país e forneceu base para expansão do capitalismo 

competitivo. Seja pelo desenvolvimento que vai intensificar a economia do país com 

a produção industrial, ou pelas mudanças nas esferas institucionais, como por 

exemplo, no Estado e na sociedade, regulando e controlando essa modernização, 

sobretudo no setor urbano (FERNANDES, 2005). 

Essa subalternidade consentida, através de uma economia duplamente 

articulada, aprofundou a dependência econômica nacional no circuito do 

desenvolvimento do capitalismo internacional.  

[...] um desenvolvimento capitalista articulado não produz uma 
transformação capitalista de natureza diferente da que se pode observar 
nas sociedades capitalistas autônomas e hegemônicas. O que se varia é a 
intensidade e os ritmos do processo. Condicionada a partir de fora, através 
de dinamismos econômicos que constantemente se renovam e se 
aprofundam, a articulação da economia periférica às economias centrais 
torna impossível, em quanto se mantém, a eliminação da dominação 
imperialista externa. Por isso, enquanto se constitui, se consolida e 
expande, tal economia competitiva tende a redefinir e a fortalecer os liames 
da dependência, tornando impossível o desenvolvimento autônomo e 
autossustentado. Todavia, o desenvolvimento capitalista logrado traz 
consigo, como nas sociedades centrais e hegemônicas, as mesmas 
tendências de organização e de evolução da economia, da sociedade e do 
Estado. A história de mercado comanda a história econômica, social e 
política, até que ele, sem passar propriamente para o segundo plano, 
engendra finalmente uma transição mais complexa, na qual as funções 
dinamizadoras de transformação capitalista passarão a nascer das relações 
capitalistas de produção propriamente ditas (FERNANDES, 2005, p. 281). 

  

O não rompimento com a economia duplamente articulada, sob as profundas 

mudanças ocorridas no capitalismo, permitia a consolidação do padrão compósito de 

hegemonia que garantisse controle e a renovação das bases da dominação 

burguesa, principalmente com a exportação de capitais ao país. 

Portanto, a fase do capitalismo competitivo da economia brasileira consolida-

se com o processo de crescimento e desenvolvimento, induzido de fora, através da 

urbanização, industrialização e modernização com tendências expansiva ao campo, 

preservando formas de desenvolvimento interno arcaicas, sobretudo no setor 
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agrário, que representavam intensificação da expropriação do trabalho escravo 

(FERNANDES, 2005). 

Por fim, Fernandes (2005), identifica o capitalismo monopolista (século XX) 

como à terceira etapa de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. É a fase 

imperialista do capital, caracterizado pela reorganização do mercado e da produção 

através da formação dos grandes monopólios. 

O capitalismo monopolista não eclode nas economias periféricas rompendo 
o seu próprio caminho, como uma força interna irreprimível que destrói 
estruturas econômicas arcaicas ou simplesmente obsoletas, dimensionando 
e reciclando o que deveria ser preservado e forjando suas próprias 
estruturas econômicas ou extraeconômicas. Vindo de fora, ele se superpõe, 
como o super moderno ou o atual, ao que vinha antes, ou seja, o 
“moderno”, o “antigo” e o “arcaico”, aos quais nem sempre pode destruir e, 
com freqüência, precisa conservar. O seu maior impacto construtivo 
consiste em cavar um nicho para si próprio, naquelas esferas das 
economias periféricas que são mais compatíveis com a transição, formando 
assim um exíguo espaço econômico, a partir do qual poderá crescer e quiçá 
irradiar-se para toda a economia, universalizando aos poucos os requisitos 
estruturais, funcionais e históricos inerentes ao seu próprio padrão de 
desenvolvimento capitalista (FERNANDES, 2005, p. 314.) 

 

Conforme debatemos no item anterior, a transição do capitalismo ao seu 

estágio monopolista resultou numa série de transformações nas relações de 

produção e reprodução do capital. Essas modificações do capitalismo mundial 

trouxeram inúmeras contradições seja no centro, seja na periferia do mundo. 

Uma economia duplamente articulada e recentemente neocolonial possuía 

maiores complexidades para ingressar ao capitalismo monopolista, visto que, o 

padrão de desenvolvimento monopolista exigia um grau de desenvolvimento urbano, 

industrial, do mercado financeiro, além de estabilidade política, que não era 

realidade nas nações latino americana. 

 Com base em Fernandes (2005) é possível identificar duas importantes 

movimentações à transição do capitalismo monopolista nas economias periféricas. 

De um lado, a exportação de capitais através da penetração e atuação das 

corporações monopolistas em setores econômicos estratégicos da periferia que 

acarretou o aprofundamento do padrão dual de expropriação do excedente 

econômico ao consolidar a exportação, o controle parcial e a intensificação da 

exploração da matéria prima na América Latina. Por outro lado, a elevação do poder 

da burguesia latina através das ações acima citas, foi fundamental à estabilidade 

política para transição ao capitalismo monopolista. 
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A relação econômica da burguesia brasileira com a expansão do capitalismo 

monopolista permaneceu subalterna, mas de forma consentida. Foi conduzida por 

dentro a decisão interna de permitir e facilitar a implantação e consolidação das 

corporações monopolista no país, resguardando sua dominação interna. A burguesia 

brasileira optou por aprofundar a dupla articulação para garantir o novo padrão de 

desenvolvimento. 

Três questões para Fernandes (2005) evidenciam a transição do capitalismo 

monopolista no Brasil. Primeira, a capacidade da iniciativa privada nacional em 

absorver economicamente as grandes corporações das nações hegemônicas que 

possibilitou e concretizou a formação de uma nova base de dominação burguesa - 

que vivenciava crise do seu poder para se adaptar as novas condições econômicas. 

Destarte, não era interessante para as nações hegemônicas desgastar e nem criar 

crise da dominação burguesa no Brasil, sua fonte de expropriação do excedente 

econômico, pelo contrário. A incorporação às economias hegemônicas permitiu a 

burguesia brasileira dar um salto na revitalização material de sua dominação. 

Segunda, a capacidade de automobilização da elite brasileira para recompor 

e revitalizar sua dominação burguesa. Se a crise da dominação burguesa era de 

adaptação ao capitalismo monopolista, que gerava pânico e medo a elite brasileira 

ao pensar na possibilidade de degradação de poder e privilégio, a saída era, além 

da incorporação à economia mundial, estabelecer uma autodefesa de classe 

(solidariedade de rapina) entre as elites burguesas para defesa da ordem, 

propriedade privada e iniciativa privada (FERNANDES, 2005). 

Última questão, o papel estratégico do Estado brasileiro para o 

desenvolvimento do capitalismo monopolista e a institucionalização da dominação 

burguesa. O Estado é o agente de excelência na condução do poder burguês, visto 

que concentra o poder político da burguesia e confere estabilidade política à 

transição a fase monopolista, seja do ponto de vista econômico garantindo a 

modernização do desenvolvimento, seja do ponto de vista político utilizando de 

medidas contrarrevolucionárias4. Diferente da democracia burguesa clássica, o 

                                                           
4 A contratrevolução se constitui num “[...] conjunto de ações políticas e econômicas realizadas pela 
burguesia para garantia da reprodução do projeto burguês de sociabilidade, um processo 
permanente, que ora se materializa em práticas ostensivamente repressivas e autoritárias e ora se 
metamorfoseia e se recicla através de projetos de democracia restrita, de acordo com as diferentes 
configurações históricas da luta de classes” (LIMA, 2005, p. 21). 
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Estado brasileiro apresenta uma versão de democracia restrita, típica da autocracia 

burguesa (FERNANDES, 2005). 

Essa terceira questão expressa à importância do papel do Estado na 

condução do poder burguês e na consolidação do capitalismo monopolista no Brasil. 

Para Fernandes (2005), o Estado tem um importante papel de garantir à base 

econômica para transição ao capitalismo monopolista e assegurar, através da 

máquina estatal, a proteção política a burguesia nacional. 

Netto (2015) aponta que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil não se 

construiu mediante ao rompimento com o modelo arcaico de desenvolvimento, 

operou-se uma recomposição do atrasado elevando-o a funcionalidade hegemônica 

da classe dominante. Isso se construiu numa exclusão das forças populares nos 

processos de decisão política do país. E o Estado teve papel funcional na condução 

e articulação desses elementos apontados. 

A característica do Estado brasileiro, muito própria desde 1930, não é que 
ele se sobreponha a ou impeça o desenvolvimento da sociedade civil: 
antes, consiste em que ele, sua expressão potenciada e condensada (ou, 
se quiser, seu resumo), tem conseguido atuar com sucesso como um vetor 
de desestruturação, seja pela incorporação desfiguradora, seja pela 
repressão, das agências da sociedade que expressam os interesses das 
classes subalternas. O que é pertinente, no caso brasileiro, não é um 
Estado que se descola de uma sociedade civil “gelatinosa”, amorfa, 
submetendo-a a uma opressão contínua; é-o um Estado que historicamente 
serviu de eficiente instrumento contra a emersão, na sociedade civil, das 
agências portadoras de vontades coletivas e projetos societários 
alternativos (NETTO, 2015, p. 34). 

 

A fase de transição e consolidação ao capitalismo monopolista brasileiro não 

expressou um rompimento com a estrutura dependente do país. Pelo contrário, o 

processo de Revolução Burguesa no Brasil conduziu a consolidação e hegemonia 

de um modelo de dominação burguesa autocrático. 

Fernandes (2005), afirma que o que aproxima as formações sociais 

capitalistas – centrais e periferias – são as estruturas e dinâmicas próprias e 

essenciais ao capitalismo, como a exploração e acumulação de capital. Digamos 

que seria o que universaliza o projeto burguês de sociabilidade, conforme 

debatemos no item anterior desse trabalho. 

O processo de transformação capitalista e dominação burguesa no 

capitalismo dependente no Brasil, embora guarde semelhança ao nível de totalidade 

dos fenômenos sociais, resguarda suas particularidades próprias de 

desenvolvimento. Não há, de certo, um modelo esquemático de Revolução 
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Burguesa que se aplique ao Brasil, a universalidade do projeto burguês de 

sociabilidade, garante por essência analítica, a exclusão de repetição histórica de 

um modelo burguês de desenvolvimento socioeconômico (FERNANDES, 2005). 

As transformações capitalistas e o modelo autocrático de dominação burguês, 

articulados, explicam o processo da Revolução burguesa no Brasil, que tem sua 

emergência no capitalismo competitivo e se consolida na fase monopolista do 

capital. 

Um importante eixo condutor, bem explicitado por Fernandes (2005), 

demonstra que a combinação do processo de transformações capitalistas e 

dominação burguesa no Brasil é fruto da dupla articulação entre desenvolvimento 

desigual interno e dominação imperialista. Que expressam: i) a partir da pressão do 

imperialismo sobre as nações dependentes, um padrão dual de apropriação do 

excedente econômico, a partir de dentro (burguesia nacional) e de fora (burguesia 

das nações do capitalismo central); e ii) extrema concentração de riqueza, drenagem 

pra fora de maior parte do excedente econômico, configurando o caráter particular 

da exploração da força de trabalho nos países de economia dependente e exclusão 

da população das arenas de decisão política.  

A dupla articulação que demonstrou a fragilidade da burguesia nacional em 

encarar o processo de transição ao capitalismo monopolista, por outro lado, também 

expressou a capacidade de articulação política das frações burguesas para 

recomposição e aprofundamento do modo burguês de dominação. O que 

demonstra: 

[...] que a dupla articulação não impede a revolução nacional; ao contrário, 
sob o capitalismo dependente a revolução nacional é igualmente 
necessária, pois ela constitui o verdadeiro eixo político da dominação 
burguesa e do controle do Estado pela burguesia. A questão é que não se 
deve perder de vista de que revolução nacional se está falando. Desde que 
se proponham o “desenvolvimento” e a “revolução dentro da ordem” que 
são compatíveis com o capitalismo dependente, as classes burguesas 
buscam a única revolução nacional por que podem lutar em tais condições, 
a qual consiste em consolidar o poder burguês através do fortalecimento 
das estruturas e funções nacionais de sua dominação de classe. O que 
entra em jogo, portanto, não são as compulsões igualitárias (por mais 
formais e abstratas que sejam) de uma comunidade política nacional, mais 
ou menos complexa e heterogênea. Mas o alcance dentro do qual certos 
interesses especificamente de classe podem ser universalizados, impostos 
por mediação do Estado a toda comunidade nacional e tratados como se 
fosse os interesses da nação como um todo (FERNANDES, 2005, p, 350). 

 

Embora nesse processo de dupla articulação a burguesia nacional não se 

beneficie de contrapartida dos países hegemônicos e centrais, que contribuam ao 
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desenvolvimento nacional autônomo, a burguesia brasileira, de forma consciente, é 

parceira fiel ao imperialismo.  

Portanto, esses elementos expressam que as transformações no capitalismo 

brasileiro e o nosso modelo de dominação burguesa, se articulam numa Revolução 

Burguesa de caráter conservador, especialmente na estrutura política autocrática, 

que resguarda a dupla articulação como forma de inserção do Brasil a economia 

mundial, de maneira subalterna e consentida.  

Aliada a esse processo, a burguesia brasileira assume uma postura autoritária 

que resiste a qualquer ofensiva que impacte em sua riqueza, privilégio e poder 

(modelo de dominação), efetivando uma ação contrarrevolucionária prolongada e 

preventiva5, que extermine (seja na violência direta ou na coerção para construção 

coletiva do consenso ao seu projeto de sociedade) a organização da classe 

trabalhadora na busca pela melhoria em suas condições de vida, ainda que “dentro 

da ordem” ou a construção de uma alternativa histórica ao capitalismo dependente, 

o socialismo. 

Tanto Netto (2015), quanto Fernandes (2005) apontam que a dialética 

imperialismo e capitalismo dependente impactou sobremaneira as transformações 

capitalistas brasileiras, configurando traços específicos na dominação burguesa em 

sua relação com o capitalismo monopolista. 

Para Fernandes (2005), a emergência da industrialização e seus impactos 

nas relações sociais do país, com hegemonia no setor urbano industrial, foi um 

elemento central para transição ao capitalismo monopolista, alterando a articulação 

das modificações do capitalismo e a dominação burguesa. Conforme analisa Netto 

(2015), influenciado pelo imperialismo e a nova dinâmica de acumulação, a 

industrialização brasileira, que passou nos anos 1950 de uma industrialização 

restritiva à pesada, transformou as relações capitalistas, impondo um diferencial no 

padrão de acumulação e o surgimento de crise de dominação burguesa. 

Articulado a esse elemento, a industrialização hegemonizada no setor urbano 

conferiu a emersão de setores pequenos burgueses e amplas camadas 

trabalhadoras urbanas (ainda que menor intensidade) e rurais insatisfeitas com a 

                                                           
5  A contrarrevolução prolongada e preventiva é a forma como burguesia reage às ações políticas da 
classe trabalhadora. São ações políticas e econômicas de caráter preventivo e permanente, 
construído pela burguesia para manutenção do projeto de sociabilidade. Essa reação as possibilidade 
de ataque ao seu domínio burguês pode ser imposto por meios coercitivos ou violentos, dependendo 
da quadra histórica (FERNANDES, 1981; LIMA, 2005). 
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exclusão dos espaços político e no direcionamento da vida social, além de ser fruto 

do processo de transformação capitalista, também tencionaram o modelo de 

dominação burguesa. 

Destarte, a retomada dessas questões, já mencionada nesse capítulo, tem 

como objetivo elucidar outro importante elemento, o modelo autocrático da 

burguesia brasileira. Nesse caminho, Fernandes (2005) e Netto (2015), mencionam 

que o ápice da expressão da autocracia burguesa brasileira, típico do capitalismo na 

sua fase monopolista, foi à reação burguesa contrarrevolucionária prolongada e 

preventiva, que culminou na ditadura civil militar no Brasil. 

Essa foi à solução autoritária que estabeleceu o pacto contrarrevolucionário 

que consolidou um padrão compósito e articulado de dominação burguesa. Além do 

mais, expressou a reação da burguesia contra as forças populares e uma alternativa 

ao desenvolvimento econômico e social brasileiro que revitalizou a dupla articulação, 

numa nítida modernização conservadora, afirmando o eixo condutor da 

particularidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil (FERNADES, 2005; 

NETTO, 2015). 

Nossa proposta não era destrinchar todo o processo ditatorial brasileiro. 

Retomaremos esse debate na analise da Universidade Brasileira no próximo 

capitulo. Nossa intenção foi apresentar, ainda que de forma sintética, o processo de 

desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro e sua inserção da economia 

internacional e a forma como a Revolução Burguesa consolidou o modelo 

autocrático de dominação no Brasil, expressando a natureza conservadora e anti-

nação da burguesia nacional.  

Consideramos que tais análises são fundamentais para apreensão dos 

determinantes econômicos, políticos, sociais e ideológicos da configuração da 

política de educação superior no Brasil, indicando um papel específico à 

universidade pública, conforme analisaremos nos próximos capítulos. 
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Capítulo 2. “Um museu de grandes novidades”: a Universidade Pública no 

capitalismo dependente. 

 

Introdução 

 

Os objetivos desse capítulo, a partir das reflexões do capitulo anterior, onde 

buscamos compreender a construção do desenvolvimento desigual do capitalismo e 

a particularidade do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, é dissertar sobre a 

formação, consolidação e desafios da Universidade Pública Brasileira e sua relação 

com a heteronomia6 educacional 

Primeiramente, faremos um breve resgate da constituição da universidade 

pública brasileira e o descaminho rumo a construção de modelo educacional de 

orientação externa e inclinação ao setor privado, forjado no elitismo defendido pela 

burguesia nacional. Num segundo momento, sob o contexto de crise estrutural do 

capitalismo, fortalecida nos anos 1970, e a ascensão do projeto neoliberal como 

resposta a crise e recuperação da dominação burguesa, analisaremos os impactos 

na economia e na política educacional brasileira no processo de aprofundamento da 

privatização como novo nicho de mercado e o papel dos organismos internacionais 

na direção do projeto neoliberal de educação no Brasil. 

Por fim, nosso debate será sobre a Universidade Pública no século XXI e 

suas transformações mais recentes, que ainda carregam o caráter privatista que 

redimensiona a heteronomia educacional historicamente vigente no Brasil e, 

conduzida de FHC ao governo golpista de Michel Temer. 

Nessa direção, compreendemos que essas reflexões são importantes para 

apontarmos que o conjunto de transformações da realidade social são necessárias 

ao entendimento do papel da universidade no capitalismo dependente, em um 

contexto de aprofundamento dos ataques do capital aos direitos historicamente 

conquistados pela classe trabalhadora. 

 

 

 

                                                           
6 Compreendemos por heteronomia a condição de dependência da formação da particularidade do 
capitalismo brasileiro, fundamentado pela articulação entre dominação imperialista e desenvolvimento 
desigual interno.Ver mais em Fernandes (2005; 1975); Minto (2014) e Leher (2018). 
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2.1. Os dilemas e desafios da formação da Universidade Brasileira. 

 

A relação dialética entre imperialismo e capitalismo dependente é 

fundamental para analisarmos a particularidade da formação da universidade 

brasileira. Destarte, partimos da compreensão, já esplanada no capítulo anterior, 

que o capitalismo dependente faz parte do desenvolvimento do capitalismo em sua 

fase monopolista no Brasil.  

Assim, não se pode apenas “estender” a análise da particularidade à 
educação superior brasileira, devendo-se observá-la no seu processo 
determinado de produção e reprodução enquanto campo estratégico. 
Repõem-se questões como a das funções da educação superior (e da 
universidade), bem como do tipo de ensino que suportam nessa forma 
específica de ser do capitalismo no país (MINTO, 2014, p.133). 
 

A universidade, nesses termos, é parte desse processo, tanto na importação 

de modelos europeus de ensino e instituição, de uma escola superior feita pela elite 

para a elite, quanto na fase monopolista onde o principal papel do ensino 

universitário é formar trabalhadores para universalizar o projeto burguês de 

sociabilidade às nações dependente (LIMA, 2007). 

Para analisar a constituição da educação superior brasileira, Fernandes 

(1975), apresenta três aspectos que fundamentam suas reflexões sobre a 

universidade no capitalismo dependente, quais sejam: i) a perspectiva sociológica do 

desenvolvimento da universidade; ii) os efeitos educacionais do desenvolvimento 

dependente e iii) o significado da universidade para o desenvolvimento do país. 

Em relação à perspectiva sociológica, Fernandes (1975) acredita que as 

raízes históricas, culturais e pedagógicas da universidade brasileira são 

influenciadas por uma transplantação de modelos institucionais europeus de 

organização do ensino superior que acarretaram em três tipos de empobrecimento 

estrutural-funcional. 

Inicialmente, Fernandes (1975) argumenta que as motivações políticas em 

defesa e fortalecimento da Coroa portuguesa e o atraso político cultural do país, 

limitaram a eficácia da transplantação do modelo da universidade portuguesa e, 

como consequência, implementou-se no Brasil uma política educacional precária e 

imediatista que, ao invés gerar uma universidade pautada na produção coletiva, 

crítica e criativa do conhecimento, foram construídas faculdades isoladas e escolas 

superiores.  
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Um segundo aspecto é ressaltado pelo autor: embora a universidade 

portuguesa tivesse limitações à produção autônoma de conhecimento, ela estava 

conectada aos conhecimentos transmitidos pela Europa, o que lhe conferia alguma 

capacidade de produzir conhecimento. Contudo, a crise que se abateu à 

universidade portuguesa, principalmente com a crítica ao dogmatismo religioso e as 

perspectivas autoritárias, aliado a pressão para a transferência da Coroa ao Brasil e 

a reorganização política e econômica da colônia brasileira, resultou numa expansão 

da escola superior isolada, limitando uma construção autônoma da universidade. 

Com isso, a universidade forjada no Brasil cumpriu o papel de garantir uma 

modernização induzida do exterior, com vistas a garantir a articulação entre Brasil e 

Portugal, diminuindo as distâncias entre essas nações e fortalecendo a heteronomia 

cultural brasileira (FERNANDES, 1975). 

Por fim, a condição dependente da colônia brasileira limitou a capacidade de 

absorver os modelos institucionais de educação superior portuguesa. Sendo assim, 

o papel da escola superior era formar um pequeno grupo de profissionais liberais da 

elite local para atender as necessidades imediatas da Coroa portuguesa, através de 

um ensino dogmático e pragmático com competências as tarefas técnico-

burocráticas da colônia (FERNANDES, 1975). 

[...] a formação de nível superior se consolidou como lugar de preparação 
das elites brasileiras. Reproduzindo em grande medida a tradição colonial, 
quando os filhos das classes dominantes dirigiam-se ás universidades 
européias, essa formação obedecia aos ditames da conservação das 
classes dominantes brasileiras no processo de preparação do país para sua 
inserção nas etapas mais avançados do MPC (MINTO, 2014, p.137- 138). 

 

O padrão brasileiro de escola superior se constituiu com os problemas 

derivados da estrutura econômica e social da nossa sociedade colonial.  A 

transferência da Coroa portuguesa ao Brasil não significou a transplantação do 

modelo educacional português, que convivia com atrasos educacionais em relação 

aos demais países europeus. Nós absorvemos o sistema educacional português de 

maneira segmentada, parcial e limitado aos padrões culturais, econômicos e 

políticos de um país dependente (FERNANDES, 1975). 

Minto (2014) argumenta que as bases concretas da nossa formação social, 

fundamentada numa estrutura econômica e política colonial, escravista e 

agroexportadora, somadas a super exploração dos/as trabalhadores/as e a extração 

irrestrita dos recursos naturais, limitavam o nosso desenvolvimento. Ao mesmo 
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tempo em que não demandava uma educação em nível superior que pudesse 

proporcionar a produção de conhecimento de origem autônoma, por que nossa 

economia interna era determinada pelos fatores externos, sustentado pela relação 

colônia-metrópole. 

Para Fernandes (1975), o padrão de escola superior brasileiro constituído no 

século XIX nasce com limitações estruturais e funcionais, visto que à dependência 

cultural brasileira manteve uma escola superior com a tarefa primordial de garantir a 

transplantação de conhecimento. A ruptura com a heteronomia educacional 

ocorreria a partir da desagregação do regimento colonial e da formação do regime 

de classes articulada ao rompimento com a dependência econômica e cultural com o 

exterior. Entretanto, tal fato não se efetivou. 

As modificações ocorridas ao longo do século XIX e na transição ao século 

XX, como a formação do regime de classes sociais no Brasil, revitalizaram a 

heteronomia cultural e a relação desigual entre as classes sociais. Neste quadro 

político e econômico, o processo de concentração urbana proporcionou o 

crescimento da classe média, bem como a sua ascensão às profissões liberais e 

burocráticas, mantendo a concepção da educação como um privilégio a elite.  

A expansão do regime de classes sociais não impactou no padrão de 

educação, pelo contrário, a nova etapa de desenvolvimento do ensino superior foi 

marcada por alterações quantitativas. A multiplicação das escolas superiores 

revitalizou o antigo padrão de ensino superior (articulação entre o arcaico e o novo), 

formando uma conglomeração de escolas superiores isoladas que fortalecia a 

estrutura tradicional. Essa forma de organização da educação superior passou a ser 

considerada universidade (FERNANDES, 1975). 

A escola superior tradicional e a universidade conglomerada são produtos 
de uma sociedade que se adaptou, estrutural e historicamente, a uma 
situação de dependência cultural imposta de fora pra dentro. Os interesses 
e os valores sociais que orientaram o apontado crescimento institucional do 
ensino superior nasciam dessa situação de dependência educacional e 
cultural. Portanto, nem a escola superior tradicional nem a universidade 
conglomerada tinham forças para romper o imobilismo e as limitações 
dinâmicas do meio. Nasceram, ao contrário, para se adaptarem às 
exigências educacionais e culturais que as tornavam uma realidade 
histórica, como “má escola” e “universidade-problema” (FERNANDES, 1975, 
104- 105). 
 

O segundo aspecto analisado pelo autor diz respeito aos efeitos educacionais 

do desenvolvimento dependente, isto é, como, a partir do crescimento econômico e 
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das mudanças político culturais, a universidade contribuiu para o desenvolvimento 

(dependente) brasileiro. 

É necessário, para Fernandes (1975), questionar os dilemas que atravessam 

o desenvolvimento das nações dependentes. Esses dilemas articulam a ausência de 

crescimento econômico autônomo e a dependência cultural, que limitam a 

incorporação de avanços nas instituições, nos valores e nas técnicas sociais. Mas 

isso não significa ausência de desenvolvimento, pelo contrário, nossa limitação é 

fruto da natureza dependente do ritmo de crescimento econômico e político, do 

atraso cultural nacional, que restringem o desenvolvimento das instituições no Brasil, 

conforme analisamos no capítulo anterior desse trabalho. 

Esses elementos evidenciam que padrão de escola superior do Brasil tem 

suas raízes diferentes das universidades européias e norte-americana. A burguesia 

brasileira articulou resíduos educacionais e institucionais arcaicos sintonizados com 

os interesses da oligarquia local, o que fazia sentido no contexto de formação e 

consolidação de uma economia dependente. E a educação superior contribuía 

nessa direção. Por isso, além de alienante, o padrão educacional brasileiro era anti-

social e alimentava, através dos intelectuais da burguesia, uma ilusão histórica ao 

povo de uma aparente sociedade moderna em formação (FERNANDES, 1975). 

A posição de dominante dos países hegemônicos beneficia seu crescimento 

cultural e econômico via monopolização do excedente econômico das nações 

dependentes. Por isso, crescimento cultural e econômico e avanços tecnológicos no 

centro do capitalismo, embora adaptados as condições socioeconômicas e culturais 

das nações subdesenvolvidas, impõe, estruturalmente, condições de dependência 

(FERNANDES, 1975). 

Nesses termos, a educação superior no Brasil se adequou aos requisitos do 

controle externo de desenvolvimento, que combina e articula a elite local e a 

burguesia internacional, direcionando uma formação educacional que privilegia as 

profissões liberais. 

Essa articulação entre burguesia internacional e elite local expressa o 

processo de integração dependente do Brasil na economia mundial e ao controle 

externo do nosso crescimento econômico, através das grandes empresas, 

principalmente estadunidenses. Ao passo que os Estados Unidos influenciavam a 

educação brasileira a partir da desintegração do padrão da escola superior e sua 

adequação ao ritmo de uma sociedade competitiva. É a nítida constituição do 
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modelo educacional que oferece condições ao aprofundamento da heteronomia 

cultural e socioeconômica e a limitação da construção do projeto educacional e de 

nação autônoma (FERNANDES, 1975). 

Fazem parte dos processos desencadeados e controlados a partir de fora, 
que reorganizam o espaço econômico, sociocultural e político do mundo 
subcapitalista para o novo estilo de dominação das nações hegemônicas e, 
principalmente, das superpotências. O que importa, no conjunto, é a 
extrema debilidade da América Latina e o fato dela precisar tão amplo 
suporte externo para poder participar dos avanços, dos proventos e das 
espoliações inevitáveis do desenvolvimento dependente. E o fato, 
sumamente mais grave, dela aceitar (ou de pleitear) formas de “assistência” 
e de “colaboração técnico-financeira”, que expõem os seus sistemas de 
ensino e o renascimento do ensino superior ao controle de forças 
centrífugas extras e antinacionais (FERNADES, 1975, p.112).  

 

O ultimo aspecto apontado por Florestan Fernandes (1975) para debater a 

constituição da educação superior brasileira é o significado da universidade para o 

desenvolvimento. 

Apontamos em diversos momentos desse trabalho a posição dependente da 

sociedade latino americana frente aos países de capitalismo central. A interferência 

da dominação externa e a frágil capacidade interna de desenvolvimento 

expressavam a integração das nações dependentes à economia internacional 

(FERNANDES, 1975). Esse padrão de dominação externa de desenvolvimento 

aprofunda as condições de integração da ordem social das nações dependentes 

extremamente desiguais e limitam o desenvolvimento autônomo e a soberania 

nacional na América Latina. 

O combate ao desenvolvimento do capitalismo dependente, segundo 

Fernandes (1975), pode ser enfrentado por duas estratégias, com menor ou maior 

êxito. Uma estratégia mínima, que parte da repercussão dos avanços dos países de 

capitalismo central, reorganizando os espaços sociocultural, econômico e político da 

nação dependente, ao invés de tentar igualar ou ultrapassar o desenvolvimento das 

nações avançadas. A outra estratégia seria reformista ou revolucionária, 

compreendendo a autonomia relativa existente entre os países dependentes em 

relação aos países avançados e as possíveis conquistas de posições que 

aprofundem a revolução nacional e intensifiquem a autonomia relativa, sobretudo 

rompendo com o imaginário do padrão de desenvolvimento dependente como única 

saída viável, fruto de um possível fracasso e da impotência de não alcançar o 

modelo europeu de revolução burguesa (FERNANDES, 1975). 
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Essas estratégias indicadas por Florestan expressam de um lado alternativas 

de enfrentamento a condição de dependência e por outro lado, demonstra que a 

subalternidade na América Latina carrega o consentimento das elites locais como 

saída ao desenvolvimento. Ainda que seja parceira menor, a burguesia brasileira 

constituiu-se em parceira histórica do imperialismo. Este é um elemento estrutural do 

capitalismo dependente que concede materialidade ao padrão compósito de 

hegemonia burguesa em nosso país e incide na configuração da heteronomia 

cultural. 

No Brasil não vivenciamos a revolução burguesa clássica, o que limitou o 

desenvolvimento autônomo em relação aos países do capitalismo central e a 

possibilidade de transformações dentro da ordem (características de uma nação 

dependente, conforme apontamos no capítulo anterior), que poderia contribuir para o 

enfrentamento dos problemas educacionais do país, ainda que nos marcos do 

capitalismo. Ao contrário dessas possibilidades estratégicas, o dilema educacional 

brasileiro foi reduzido aos “problemas técnicos e políticos”.  Técnico porque a elite 

local induz a solução dos problemas educacionais à mera resposta técnica. Como se 

os antagonismos constitutivos do capitalismo dependente pudessem ser reduzidos 

às questões técnicas. (FERNANDES, 1975). 

Articulado ao “problema técnico”, a burguesia reduz o dilema educacional 

brasileiro à “questão política” como sinônimo de consolidação da ordem social 

competitiva no Brasil, sobretudo no setor urbano-industrial e de nossa incapacidade 

para absorver o avanço das iniciativas privadas no controle e administração das 

universidades. Assim, o projeto hegemônico de educação superior concebe que a 

tarefa da produção intelectual e tecnológica da universidade deve estar a serviço 

dos interesses privados da classe dominante do país (FERNANDES, 1975). 

[...] a “universidade para o desenvolvimento”, na presente situação histórico-
social brasileira, encontra poucos estímulos e suportes nas forças que 
dominam a ordem social existente e operam através do poder político 
institucionalizado. Elas falham, igualmente, nos planos “técnico” e “político”, 
pois se revelam incapazes de montar qualquer uma das estratégias (ou 
ambas) que poderiam conduzir à reconstrução da universidade e à sua 
melhor utilização pela sociedade. Doutro lado, as forças de contestação, por 
estarem marginalizadas e não possuírem meios para transformar seu 
querer técnico ou político em fator de mudança, pouco ou nada podem fazer 
nas duas direções. Se existirem (ou se aparecerem) vias para uma atuação 
revolucionária, elas terão probabilidades de ensaiar um salto histórico 
(FERNANDES, 1975, p. 120). 
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As três questões apontadas por Fernandes (1975) para analisar a formação 

da educação superior, evidenciam que o padrão da política educacional no Brasil 

expressa a particularidade da formação social do país, e dessa maneira, os limites 

históricos do desenvolvimento da educação no capitalismo dependente do país. 

Nesses termos, é importante destacar que a universidade brasileira foi desenvolvida 

sob as condições particulares do desenvolvimento do capitalismo dependente 

brasileiro. 

O padrão de educação que se constituiu nas contradições da realidade 

brasileira formou uma universidade atravessada de problemas institucionais e 

sociais. O que se organizou no Brasil nas primeiras décadas do século XX foram 

escolas isoladas e universidades conglomeradas. 

Minto (2014) menciona que o surgimento da universidade, sobretudo nos 

anos de 1930, expressou dois importantes aspectos na relação desenvolvimento 

capitalista e educação superior brasileira. 

1) sob as condições da particularidade, a universidade não poderia alterar a 
lógica do desenvolvimento heterônomo. Daí o sentido “elitista”, fragmentário 
e pouco integrado, que a universidade adquire ainda enquanto projeto, ao 
passo que a reação conservadora das classes dominantes brasileiras 
procurou eliminar do cenário político nacional os projetos então 
“alternativos”, por que associados à perspectiva de um desenvolvimento 
nacional autônomo, para além da lógica do capitalismo dependente; 2) esse 
surgimento não ocorre sem contradições e são elas que vão definir a 
complexidade desse processo. A própria existência de projetos alternativos 
é uma prova disso, bem como a reação conservadora que mobilizaram 
contra si (MINTO, 2014, p. 173- 174). 

 

O fato é que tanto a escola superior, quanto a universidade conglomerada, é 

expressão de “modelos arcaicos” de ensino superior, reproduzindo a produção 

científica e intelectual à lógica colonial e dependente que produz profissionais 

ligados as mais diversas profissões liberais e burocráticas apenas ao nível técnico, 

para atender os interesses da elite nacional (FERNANDES, 1975). 

As transformações no mundo do capital no inicio no século XX, superando a 

etapa de capitalismo concorrencial e alcançando sua fase monopolista, orientadas 

pelas forças imperialistas e articulada ao processo da revolução burguesa 

conservadora no Brasil não alterou as estruturas da nossa formação social, 

adaptando o país a esta nova etapa do capitalismo, e trazendo modificações na 

política educacional brasileira. 

O desenvolvimento urbano-industrial brasileiro gerou contradições no padrão 

educacional do país, visto que as necessidades de força de trabalho para o 
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processo de industrialização e a ascensão de setores médios da classe trabalhadora 

colocaram em questão o direcionamento do ensino superior para a elite e a 

formação de profissionais liberais. 

Nesse contexto, a política educacional torna-se um problema para a 

burguesia brasileira, pois de um lado ocorria o questionamento se a universidade era 

somente para formar a elite ou para qualificar uma massa de trabalhadores para 

atender as necessidades do desenvolvimento do capitalismo. Por outro lado, as 

lutas sociais na América Latina, principalmente em Córdoba7, na Argentina, 

influenciavam as lutas estudantis para Reforma educacional no Brasil.  

Isso apontou duas importantes questões: i) a reação burguesa na construção 

de condições para a reprodução do capitalismo dependente articulado ao 

crescimento da indústria gerou a expansão das universidades, a partir dos anos de 

1930, marcada por um movimento autoritário de centralização; e ii) o acirramento da 

luta de classe que impulsionava a necessidade de reforma e expansão da política 

educacional (MINTO, 2014). 

Segundo Fernandes (1975), o movimento de reforma universitária no Brasil 

surgiu tardiamente em relação aos demais países da América Latina, mas eclodiu 

com mais força e negação da ordem social existente. No entanto, a reação 

conservadora da burguesia apontava dois elementos: 

De um lado, a conformação e o “disciplinamento” da FT urbana 
(industrialização e o setor de serviços); operação que teve na legislação 
trabalhista e no “populismo” seus principais instrumentos institucionais, 
complementados pela repressão ás formas de organização e 
autodeterminação das classes trabalhadoras, contra as quais pesava uma 
necessidade premente do MPC nas condições da particularidade brasileira, 
a saber, a compressão dos custos da FT sempre em níveis apropriados 
para a extração dual do excedente econômico operado pelos capitais 
imperialistas; de outro lado, a manutenção de setores “arcaicos”, 
“atrasados”, que funcionassem como nichos de acumulação originária para 
os setores ditos “modernos”, “avançados” da economia (MINTO, 2014, p. 
176). 

 

Aliado a esse processo, embora a reforma universitária emergisse como uma 

tentativa da burguesia de recuperar e regenerar o tradicional padrão dependente de 

educação, a consolidação da ordem social competitiva e a expansão urbano-

industrial demonstraram que a universidade conglomerada não atendia mais as 

                                                           
7 Os estudantes brasileiros, ainda nos anos de 1910, se inspiraram nas lutas da reforma universitária 
de Córdoba, na Argentina, para organizar as críticas da educação superior do país. Posteriormente, 
em 1938, buscam na Carta de Córdoba, elementos para construção da proposta dos estudantes para 
reforma universitária brasileira (MINTO, 2014). 
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exigências culturais e sociais do país e novas vias de superação deveriam ser 

tomadas para acompanhar as necessidades urbanas e industriais em crescimento. 

Dessa forma, a reforma universitária nas primeiras décadas do século XX ganha 

projeção de movimento social, com os questionamentos de estudantes e docentes 

inconformados com o padrão dependente de educação, e não mais somente uma 

vontade da elite (FERNANDES, 1975). 

[...] a reforma universitária, depois de adquirir a consistência e as influências 
de um movimento social, equacionou ideais novos de organização de 
universidade. O repúdio às “estruturas arcaicas do ensino superior” fez-se 
acompanhar por uma busca inquieta e ardente de soluções alternativas, 
adaptadas á melhor utilização dos recursos materiais e humanos existentes 
ou exploráveis e à autonomização educacional e cultural da sociedade 
brasileira. Por isso, o movimento defende um novo padrão de organização 
institucional da universidade, que desemboca, em termos da tradição 
ocidental moderno, no que se poderia designar como um modelo de 
universidade integrado e multifuncional (FERNANDES, 1975, p. 161). 

 

O período de 1930 a 1960, que marca, de acordo com Minto (2014), a criação 

e a expansão das universidades brasileira, foi atravessado por diversas 

modificações, como a disputa entre católicos e liberais pelos princípios pedagógicos 

da educação; a resistência dos setores das escolas tradicionais a modernização da 

pesquisa; o avanço da indústria que marcou a criação de várias instituições de 

pesquisa e a criação de universidades inovadoras, como a Universidade de Brasília 

(UnB). Além da disputa entre defensores da escola pública e da escola privada. 

Essas transformações expressaram que a industrialização brasileira 

tencionava a necessidade de produção de ciência e tecnologia para o 

desenvolvimento e formação técnica dos trabalhadores, e a universidade era um 

espaço em potencial para isso. 

A expansão e a diversificação da educação nesse período também permitiu 

que setores da classe trabalhadora almejassem entrar na universidade e com isso 

as mobilizações sociais e as bandeiras de universalização e gratuidade de ensino se 

ampliaram, embora uma sociedade de capitalismo dependente seja incompatível a 

essas pautas. 

Minto (2014) menciona, que dos anos 30 aos anos 60 são caracterizados pela 

expansão, embora modesta, de mais universidades e matriculas no setor publico em 

detrimento do setor privados. No entanto para o autor: 

[...] o ponto de inflexão do processo de expansão, ao que estamos 
chamando de “salto”, não ocorreu antes do golpe de 1964. Até os anos 
1960, houve expansão, porém ela não resultou de uma política deliberada e 
“progressista” de expansão do ensino superior, que tivesse como fim 
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atender as reais necessidades (educacionais) criadas com o 
desenvolvimento capitalista brasileiro. Trata-se de um movimento quase 
“natural” do sistema educacional face ao desenvolvimento nacional, com 
base nas condições específicas em que este se produziu. Ou seja, sem 
alterar os fundamentos de um ensino bastante desigual ao ponto de vista de 
sua distribuição regional, restritivo do ponto de vista de seu viés classista, e 
escasso, de modo geral (MINTO, 2014, p. 191). 

 

Fernandes (1975) aponta duas questões importantes sobre a reforma 

universitária nas primeiras décadas do século XX, quais sejam, em primeiro lugar, 

uma critica a organização institucional da universidade que cumpria de maneira 

limitada a função de ensinar, sem atender às demandas nascentes de uma 

sociedade em transformação. Por isso a necessidade de uma reforma no âmbito 

institucional para reorganizar a universidade (compreendendo a ampliação do seu 

conceito), a partir das modificações da realidade, na qual envolvia sua relação com a 

sociedade e demais instituições, a diversidade no ensino, na pesquisa e na 

construção do pensamento crítico.  

Em segundo lugar, o movimento em disputa pela direção da reforma 

universitária trouxe à tona as fissuras sociais e as resistências da cátedra 

conservadora e da classe dominante às mudanças na política educacional do país. 

Isso elevou as tensões para uma disputa no cenário mais amplo da sociedade, 

resultando na absorção parcial (daquilo que interessa a elite) das criticas radicais e 

reformistas, mas sem ferir as estruturas arcaicas da universidade. Entretanto, o 

crescimento e a consolidação da sociedade de classes em constante transformação, 

sobretudo no setor urbano industrial, tencionava a construção de nova universidade 

que saísse do imobilismo catedrático conservador (FERNANDES, 1975). 

Havia, nesses termos, a possibilidade histórica de construção de uma 

universidade que acompanhasse as transformações e desenvolvimento da realidade 

urbana do Brasil e a expectativa de um ambiente universitário com pensamento 

crítico que rompesse com a heteronomia cultural e a tutela externa, para produção 

de conhecimento, ciência e tecnologia de maneira autônoma e que preservasse a 

soberania nacional. 

A reconstrução da universidade, deste ângulo, significa substituição de 
concepções, valores e estruturas autoritários e oligárquicos por concepções, 
valores e estruturas democráticos e igualitários. Foi por isso que o 
movimento de reforma universitária entrou em choque frontal com o 
pensamento e com o comportamento conservadores. Ele tinha de impor-se 
a negação, a destruição e a superação da ordem social existente, na 
medida em que não pode orientar-se de outro modo, sem sacrificar suas 
aspirações e seus objetivos mais caros e profundos. Acomodar-se às 
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pressões e às composições conservadoras seria o mesmo que trair-se, 
relegando ou pervertendo os ideais democráticos que dão sentido à sua 
existência e legitimidade ao seu impacto revolucionário (FERNANDES, 
1975, p.171). 
 

No entanto, o golpe militar de 1964 vai evidenciar o descontentamento da 

burguesia frente às mudanças na universidade. Foram aceitas as alternativas 

técnicas que não alterassem os fundamentos do padrão dependente de educação e 

que contribuíssem para inibir as mobilizações e efeitos sociais provocados no 

interior das universidades (FERNANDES, 1975). 

O período pré-ditadura foi marcado pelos debates em torno do nacional-

desenvolvimentismo, fruto das transformações societárias na sociedade brasileira 

que proporcionaram o acirramento da luta de classes, estimulando as pautas de 

reformas no cenário nacional e representando uma ameaça ao imperialismo. Como 

já foi apontado neste trabalho, a revolução burguesa no Brasil se constituiu como 

uma revolução conservadora, uma forma de dominação e de autoproteção da 

burguesia local (em aliança subalterna) com o imperialismo. O resultado foi o golpe 

militar de 1964 que representou uma ofensiva e um bloqueio das possibilidades de 

desenvolvimento autônomo, defendido por uma parcela da pequena burguesia e de 

setores populares (MINTO, 2014) 

[...] pressionadas por mobilizações populares “dentro da ordem” em favor de 
uma revolução burguesa que ampliassem direitos sociais e reformas 
econômicas que assegurassem melhor distribuição de renda (reformas de 
base), pelo radicalismo burguês, por dirigentes bem posicionados na 
hierarquia do Estado (“populismo”), pelo maior endurecimento da Guerra 
fria, as débeis frações burguesas locais [...], associaram-se mais 
estreitamente ao imperialismo, e essa aliança viabilizou o golpe 
empresarial-militar no Brasil em diversos países latino-americanos. No caso 
brasileiro, interrompendo qualquer perspectiva de revolução brasileira 
nacional-democrática. Ideologicamente, as reivindicações dentro da ordem 
passaram a ser associadas às lutas contra a ordem, circuito que criou 
condições para uma feroz ofensiva repressiva sobre os sujeitos envolvidos 
direta ou indiretamente com as reforma dentro na ordem (LEHER, 2018, p. 
139). 

 

Tal processo efetivou uma reação contrarrevolucionária preventiva e 

prolongada da burguesia brasileira, ao perceber que sua forma de dominação e 

aliança com a burguesia internacional estava ameaçada e poderia fragilizar a 

manutenção do seu “tripé de dominação”: riqueza, prestígio e poder. 

Para Minto (2014), a ditadura empresarial-militar encerrou um período de 

possibilidades de desenvolvimento do capitalismo de base nacional e demarcou o 

processo de rearticulação e restabelecimento do poder burguês, através da 



63  

militarização da ação do Estado para garantir o acúmulo de capital, satisfatório ao 

imperialismo, e controle da força de trabalho. 

Este é o sentido que unifica as duas principais diretrizes expostas no lema 
“segurança e desenvolvimento”. A primeira, por que cria uma verdadeira 
economia política do anticomunismo, que significa arrocho salarial, controle 
sobre os movimentos organizados dos trabalhadores, e o impulso à 
desagregação e incapacidade da classe em reivindicar coisas que 
pudessem obstaculizar o capital. A segunda visava adequar o Estado 
brasileiro aos ditames das “forças do mercado”, de um “planejamento” dito 
neutro e racionalizador/modernizador, que significou a preparação do 
terreno para a entrada de capitais externos e sua ampla possibilidade de 
acumulação no país (MINTO, 2014, p. 200). 

 

Segundo Leher (2018), o capitalismo dependente salta do tradicionalismo 

para uma modernização conservadora e as frações burguesas cumpriram o papel de 

organizar a exploração da classe trabalhadora, direcionando a ação estatal a operar 

o padrão de acumulação desejado ao imperialismo. 

No que tange a educação superior, nosso foco de debate, a articulação da 

questão da força de trabalho com o papel do Estado, é analisada por Minto (2014), 

como importante elemento para compreender o problema educacional no Brasil na 

ditadura. Em relação à força de trabalho, se pensarmos a partir da realidade 

brasileira, a relação é reduzir custos para permitir a ampliação do excedente 

econômico favorável a expropriação dual de capital.  

Dito isso, o processo de desenvolvimento do setor urbano-industrial e os 

novos padrões de desenvolvimento das forças produtivas e acumulação, 

diversificaram as atividades econômicas e políticas e criaram demandas por 

educação, de maneira diferente nas diversas regiões do país. Tal processo, além de 

resultar numa maior participação de setores da população na vida política e social 

do país, acarretou numa demanda de participação na educação. No entanto, a 

qualificação dos trabalhadores aumentava os custos da força de trabalho e 

limitavam a absorção desses trabalhadores ao setor industrial. Ou seja, no processo 

ditatorial essa demanda por educação não coadunava com a compressão de custo 

da força de trabalho e por isso a política da ditadura foi promover ações que 

controlassem a classe trabalhadora para não interferência na acumulação de capital. 

A conseqüência - a partir da necessidade de comprimir custo e aumentar da taxa da 

exploração da força trabalho – foi à ampliação de um exército reserva de 

trabalhadores (MINTO, 2014). 
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Ao Estado caberia a tarefa de organização, sobretudo no setor urbano-

industrial, das condições de acumulação com vistas a garantir recursos ao setor 

privado e estatal ligados ao imperialismo e regulamentar a força de trabalho 

(MINTO, 2014). 

O Estado que se estrutura no pós golpe de 1964, segundo Netto (2015), é 

resultado da articulação política das forças socioeconômicas nacionais que tinha 

como interesse a manutenção padrão dependente de desenvolvimento. Visto que, a 

tarefa do Estado pós 64 foi concretizar o processo contrarrevolucionário para 

garantir a reprodução do desenvolvimento dependente e a acumulação ao grande 

capital monopolista. E mais, cabia ao Estado assegurar a heteronomia diante da 

exclusão política da classe trabalhadora, confirmando sua característica antinacional 

e antidemocrática. 

A política educacional na ditadura deixa nítido nosso limite de incorporação da 

tecnologia e ciência e a dificuldade em absorver a força de trabalhado qualificada. 

Mais uma vez, o padrão de dupla articulação (desenvolvimento desigual interno e 

dominação imperialista) do Brasil, limita nosso desenvolvimento as condições 

necessárias à acumulação do capitalismo monopolista. 

A propósito de síntese, Minto (2014), aponta que as soluções apresentadas 

aos problemas da educação na ditadura deveriam dar conta de quatro questões 

essenciais e dialeticamente relacionadas, que seriam: 1) Aumento da demanda e 

expansão do nível superior, fruto do crescimento da urbanização e industrialização e 

das reivindicações da pequena burguesia e de setores da classe trabalhadora à 

educação superior. 2) Institucionalização de espaços para produção de pesquisa e 

tecnologia para incorporação aos novos padrões de desenvolvimento do grande 

capital. 3) educação superior como setor estratégico e, 4) alterar a estrutura de um 

ensino ainda conectado as escolas isoladas e universidade conglomeradas. 

[...] a questão da educação superior na Ditadura não se esgotava na 
existência de projetos antagônicos. Ela se constituiu do desenrolar das 
reivindicações e das lutas de classes que estavam postas no período. 
Questões como a expansão do ensino superior, a criação de uma 
infraestrutura para o desenvolvimento da pesquisa científico-tecnológica de 
base nacional, as demandas e reivindicações escolares intensificadas pela 
industrialização e pela urbanização, as lutas pela reforma da educação 
superior, entre outras compõem um universo comum de problemas, 
aparentes ou reais, que encontraram solução na medida em que a dinâmica 
das lutas de classes no país as tornaram possíveis (MINTO, 2014, p. 215- 
216). 
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Para Netto (2015), o enquadramento do sistema educacional brasileiro é 

derivado das mudanças estruturais que acarretavam em demanda social por 

educação e como isso impactou em efeito político e social ameaçador a política 

educacional gestada pela ditadura. 

Essa postura se modifica quando, dado o agravamento da crise do sistema 
educacional, ela se converte num particular detonador da ação antiditatorial: 
enquadrado, pela coerção, o movimento operário e sindical, na cidade e no 
campo, e o movimento estudantil (especialmente na universidade, mas não 
só) que se alça ao primeiro plano da contestação ao regime. Este, 
naturalmente, através de seus estrategistas [...], sabe que não corre riscos 
com a agitação das vanguardas estudantis; o que preocupa as instâncias 
mais altas do poder é o efeito catalisador da mobilização nas escolas: ela se 
revela tendencialmente capaz de condensar a oposição geral que o regime 
se esforçava para manter difusa – e a condensação tem seu pólo num 
segmento social que, radicalizando-se e descolando-se traumaticamente da 
coalizão vencedora em abril, poderia engendrar uma dinâmica político-
social que, esta sim, estaria em condições de colocar sérios problemas para 
o regime [...] (NETTO, 2015, p. 81). 

 

O que revela a reação burguesa perante as mobilizações sociais que 

ameaçavam o status quo, caracterizado por sua postura contrarrevolucionária ao 

reprimir os movimentos sociais que contestavam a ditadura e defendiam a reforma 

na política educacional do país. 

A reforma universitária pautada nos inícios dos anos 1960 (que estava 

conectada as reivindicações da classe trabalhadora de um setor da pequena 

burguesia), representava uma ameaça a dominação burguesa. Isso posto, a ação 

contrarrevolucionária da burguesia apostou numa solução conservadora a questão 

educacional do Brasil. Essa solução conservadora se materializou nas propostas 

que foram elaboradas no âmbito dos acordos do MEC-USAID (Ministério da 

Educação- United States Agency for International Development) e do Grupo de 

Trabalho para o Reforma Universitária (GTRF), no ano de 1968, que modificaram, 

mas não alteraram a estrutura conglomerada e heterônoma da universidade e 

colocou em prática o processo de privatização. 

A chamada reforma estava acontecendo em um ambiente de 
aprofundamento da condição capitalista dependente – e intensa ofensiva 
ideológica por parte da potência hegemônica. Embora houvesse a 
incorporação de demandas defendidas por setores que queriam que a 
universidade brasileira assimilasse um certo ethos acadêmico difundido nas 
instituições de ponta estadunidenses (setores que logo foram afastados do 
processo de discussão da reforma), a matriz da reforma foi resultante, [...], 
dos acordos MEC-USAID a partir de 1968 (LEHER, 2018, p. 183). 
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Minto (2014) sinaliza duas características fundamentais na direção da reforma 

da educação superior conduzida pelo governo ditatorial. 

A primeira característica expressa uma política educacional que impediu a 

construção de uma universidade a partir das necessidades do país, reduzindo a 

educação superior numa lógica tecnicista pautada num conjunto de ações que 

propõe uma gestão independente em relação ao Estado, abrindo caminho para 

desresponsabilização do financiamento público para educação pública; 

diversificação do financiamento, pautada na escassez de recurso público e na busca 

de financiamento no setor privado; influência da teoria do capital humano8 na 

formação dos currículos; e regime de trabalho docente e administrativo baseado na 

produtividade e redução de custos.  

A segunda característica trata do controle e repressão aos movimentos 

sociais que na universidade poderiam efetivar ações políticas contra o regime 

ditatorial e abrir possibilidade de construção de um projeto de universidade contra 

hegemônico. Netto (2015) ressalta que a lógica educacional na ditadura foi 

refuncionalizada para atender os privilégios do grande capital e oferecer um novo 

direcionamento ao financiamento da política educacional, que passou a conviver 

com a lógica empresarial. 

[...] a política educacional da ditadura para o ensino superior não se 
submeteu à orientação dos interesses do grande capital apenas contendo o 
acesso à graduação e reduzindo a alocação de recursos públicos, liberados 
para investimento em áreas mais prioritárias para os monopólios: 
transformou, pela primeira vez na história brasileira, o ensino superior num 
setor para investimentos capitalistas privados extremamentes rentáveis – 
educação superior, sob a autocracia burguesa, transformou-se num “grande 
negócio” (NETTO, 2015, p. 88). 

 

Por isso, também foi projeto da ditadura a construção de um processo de 

criação e expansão de instituição privadas, sem status de universidade, isto é, sem 

a tarefa de produção e socialização do conhecimento.  

A privatização da educação superior foi uma política deliberada e conduzida 

pelo Estado ditatorial que implementou uma lógica tecnocrática as instituições 

                                                           
8 Para Frigotto (2010) a centralidade da tese da teoria do capital humano vincula/reduz a educação ao 
desenvolvimento econômico. A educação enquanto capital humano pode ser analisada em dois 
aspectos: i) o próprio investimento do trabalhador – treinamento, formação profissional - na busca e 
maior produtividade e; ii) o investimento na educação é um importante fator para superar o atraso 
econômico e, consequentemente gerar crescimento econômico e distribuição de renda, sobretudo 
nos países de capitalismo dependente. Ver mais em Frigotto (2010). 
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estatais, reduzindo o financiamento público para as universidades públicas, e por 

consequência, a redução da educação ao ensino, deslocado da pesquisa e da 

produção do conhecimento, promovendo a ascensão do setor privado. Essa 

participação é fundamental pelo fato do ensino superior privado - embora tenha 

suporte financeiro do Estado -, ter o papel de rebaixar a qualidade da formação, 

reduzir custo de operação e aumentar a taxa de lucro (MINTO, 2014).  

Tal processo significa que a lógica privatista da educação superior no 

capitalismo dependente foi parte do processo de modernização conservadora do 

Brasil aos novos padrões e estágio do capitalismo monopolista. 

[...] a privatização não é senão a forma como a educação superior brasileira 
foi se adequando aos projetos, determinações e perspectivas ideológicas da 
burguesia brasileira associada e promotora do imperialismo nas condições 
da particularidade. Como processo real de reprodução da educação no 
interior das condições do desenvolvimento capitalista, possui interesses 
econômicos claros, mas que concretizam por meio de disputas políticas e 
ideológicas entre forças sociais concretas. O ensino superior privado não 
era insignificante em termos quantitativos, mas adquiriu um novo 
significado, de modo algum restrito à orientação jurídico-formal. Trata-se de 
um sentido amplo: privatizar passou a denotar a organização e 
reorganização permanente do nível superior de ensino nas condições do 
novo padrão de acumulação capitalista pós-crise dos anos 1960/1970 
(MINTO 2014, p. 261- 262). 
 

Outro importante papel que o projeto educacional da ditadura cumpriu foi 

situar a universidade como um campo estratégico de reprodução social. Isso se 

expressou na repressão e no controle no interior das universidades, sobretudo aos 

setores estudantis e docentes. 

Operadores do golpe sabiam que era preciso produzir e difundir disposições 
ideológicas que permitissem manejar o consenso social, por meio do 
processo de hegemonia, combinando, conforme as circunstâncias, coerção 
(prevalecente em distintos graus) e consenso (sobre a desejabilidade da 
modernização) [...] (LEHER, 2018, p. 166). 

 
O que se buscou foi à construção de uma ideologia dominante que 

universalizasse a neutralidade política da universidade, reprimindo as forças sociais 

mobilizadoras no seu interior com objetivo de construir outro projeto de universidade 

e sociedade. Essa neutralização do sistema educacional operada pelo regime 

autocrático burguês, como sinalizado por Netto (2015), esvaziou a universidade da 

produção de conhecimento relacionada com as reais demandas necessidade da 

população e degradou o processo criativo do trabalho intelectual na investigação e 

ensino. 
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Por outro lado, precisamos levar em consideração que o processo de 

neutralização conduzido pela política educacional na ditadura não minou os setores 

da população inconformados com essa lógica.  

Esta afirmação não deve ser tomada como denotando o enquadramento, o 
controle e a manipulação plenos do sistema educacional pela ditadura. Este 
limite só seria alcançável se a autocracia burguesa obtivesse a inteira 
equalização do sistema erradicando os vetores contraditórios (endógenos e 
exógenos) nele operantes. A isso não chegou a política educacional do 
Estado ditatorial: Ela repôs, num piso mais alto e de maior complexidade, 
todos os dilemas históricos da educação institucional no Brasil. 
Permaneceram as fraturas; contradições – mesmo asfixiadas – não foram 
superadas; logo que a resistência democrática e o movimento popular 
retomaram a ofensiva na segunda metade da década de 1970, a dinâmica 
represada no/do sistema educacional ressurgiu abertamente. Mas ainda: a 
política educacional da ditadura não impediu nunca que a resistência 
democrática conservasse áreas sob a sua influência, mesmo que 
extremamente restritas, nem jamais obteve sucesso no seu esforço para 
conquistar nesse terreno, um patamar mínimo de legitimação e consenso 
ativo (NETTO, 2015, p 90- 91). 

 

O aprofundamento da heteronomia cultural na educação no contexto de 

autocracia burguesa durante os anos de ditadura civil-militar trouxe novamente a luta 

de classes como elemento fundamental para o rompimento do modelo burguês de 

dominação e a abertura para o processo de redemocratização e de construção de 

outra política educacional. A resistência democrática, mesmo que pequena, no 

interior das universidades brasileiras abriu caminho para o movimento político da 

classe trabalhadora na luta pela redemocratização e de participação ampliada nos 

espaços políticos e sociais do país (LEHER, 2018). 

Nessa direção, as transformações do capitalismo e a dominação burguesa - 

importante chave de análise de Florestan Fernandes - nos anos de 1970, apontavam 

que o sistema educacional construído na ditadura militar no Brasil começa 

apresentar sinais de desgastes, bem como seu modelo autocrático de dominação. 

No próximo item desse capitulo iremos abordar as transformações  contemporâneas 

do capitalismo que minaram a ditadura militar no Brasil, a reação burguesa a tal 

processo e os impactos na política educacional, particularmente na universidade 

pública. 
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2.2. A Universidade Pública vai ao mercado (financeiro): a política educacional 

no neoliberalismo. 

 

As transformações no âmbito da política educacional (objeto desse trabalho) 

operadas no pós 1964 têm um importante marco a contrarreforma universitária 

brasileira de 1968, através da articulação entre Estado (GTRF) e a burguesia 

internacional (MEC-USAID), e expressou um projeto de educação que conduziu a 

permanente heteronomia educacional do Brasil. 

O período que vai da Ditadura militar à redemocratização brasileira (1964- 

1985) é marcado por profundas transformações tanto na particularidade do nosso 

desenvolvimento capitalista, quanto no capitalismo internacional, que guarda íntima 

e necessária articulação, pressupomos. 

A fase inicial do período ditatorial foi marcada por dois processos. Primeiro 

pela construção e consolidação da legitimidade política do governo ditatorial - 

pressionado pelos movimentos sociais ainda sobre impacto das propostas de 

reformas de base no pré 1964 e que se opunham ao regime ditatorial -, que 

precisava articular uma base social e política para sustentar suas medidas e 

propostas de governo. Somado a isso, consolidar estruturalmente o Estado a serviço 

dos interesses da modernização conservadora, sob o capital monopolista. Articulado 

ao primeiro, o segundo processo é marcado pela abertura e impulsão do 

desenvolvimento econômico, posto por um crescimento acelerado, conhecido como 

“milagre econômico (NETTO, 2015). 

Esse primeiro ciclo ditatorial marcado pelo “milagre econômico” no Brasil pode 

ser caracterizado pela abertura da economia nacional ao capital estrangeiro que 

vivenciava um processo de crise, com a derrocada “dos anos dourados”, e o Brasil 

representou um potencial de investimento e valorização de capital aos países do 

centro do capitalismo. 

Os segmentos da burguesia local, mais uma vez profundamente associados 
ao capital estrangeiro, perceberam a liquidez de capitais no contexto de 
crise e os atraíram para o Brasil, num processo intensivo de substituição de 
importações, incentivado e conduzido pelo Estado. Esse processo implicou 
o extraordinário crescimento do bolo, mas sem nenhuma perspectiva de 
divisão posterior. Portanto, é interessante notar que o nosso timing interno 
não acompanhou a dinâmica externa “ao pé da letra”, mas sempre esteve 
conectado a ela, assegurando a continuidade de sua trajetória de 
heteronomia (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 135). 
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A década de 1970 representou um movimento político econômico de 

recuperação e crescimento da economia brasileira, produzindo mudanças na 

estrutura de produção, no mercado de trabalho e no desenvolvimento urbano, 

concedidos ao capital monopolista e grupos da burguesia nacional, que permitiu um 

padrão de desenvolvimento com concentração de riqueza (a burguesia nacional e as 

demandas exteriores), a pauperização de parcela majoritária da população e 

precarização do trabalhado e da vida dos trabalhadores (MOTA, 2015). 

No entanto, as transformações no sistema do capital à sua recuperação, 

frente às crises internacionais iniciadas nos anos 1960, impactaram o processo de 

industrialização brasileira (que se iniciara nos anos de 1930) e declinou com a crise 

do “milagre econômico”9. Articulado a esse processo, o descontentamento da classe 

trabalhadora do país - sobretudo os setores organizados em oposição ao regime 

ditatorial - com as ações do Estado como a ausência da partilha da riqueza do 

“milagre econômico”, somando as ações violentas do regime ditatorial -

principalmente com a aprovação do AI-510 -, resultaram no esgarçamento e crise da 

ditadura militar brasileira. 

Netto (2015) aponta que se 1968 representou uma inflexão para cima do ciclo 

autoritário burguês, marcado pelo “milagre econômico” e a legitimidade política e 

econômica do regime, os anos de 1974 em diante, expressaram sua inflexão para 

baixo. O aprofundamento da crise do “milagre” e a estratégia operada para a 

sobrevida do sistema através da autorreforma do Estado, que previa a recomposição 

sociopolítica de um bloco para manutenção do regime autocrático, encontravam 

resistências. De tal forma que, a necessidade de minar as divergências internas dos 

setores militares e aniquilar as forças políticas de oposição foi justamente o impasse 

que exigia do governo ditatorial para autorreforma do Estado, qual seja: a articulação 

com segmentos sociais na busca de legitimidade á suas ações políticas, somado ao 

levante dos trabalhadores urbanos reinseridos na cena política através das greves. 

                                                           
9 As consequências da crise do milagre econômico no Brasil estão articuladas ao processo de 
endividamento, crise do petróleo, e o aumento em taxas de juros, que estagnaram a economia 
mundial e aprofundou a crise do capital dos anos 1970. Ver mais em: Harvey (2000), Behring; 
Boschetti (2011) e Netto; Braz (2011). 
 
10 O Ato Institucional nº 5, conhecido como AI-5, foi um decreto emitido pelo governo militar que 
marcou o período mais violento, rígido e sombrio da Ditadura Militar no Brasil, no qual o congresso 
nacional foi fechado, os meios de comunicação censurados e perseguição, prisão, tortura e 
assassinato eram realizados aos opositores do governo ditatorial. 
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A quadra histórica que se abre no Brasil nos meados dos anos 70 ao início 

dos anos 80, com o processo de desgaste e crise do regime ditatorial, a 

reorganização da classe trabalhadora, articulado aos impactos da crise econômica 

internacional, elevaram a sociedade brasileira a um processo de transição política e 

econômica.  

Considerando a dialética imperialismo e capitalismo dependente, e/ou ainda, 

a dupla articulação política econômica que caracteriza o padrão compósito da 

hegemonia burguesa no Brasil, conforme análise de Florestan Fernandes que 

realizamos nos capítulos anteriores desse trabalho, iremos retomar de maneira 

sintética a crise estrutural do capitalismo para analisarmos a particularidade 

brasileira e os impactos na Universidade Pública. Uma escolha apenas didática para 

construção do texto e que não considera a desconexão dos processos de produção 

e reprodução do capitalismo. 

As transformações econômicas na ordem mundial a partir dos anos 1960 

expressaram um colapso nos “anos dourados” do capitalismo. A transição capitalista 

nessa quadra história foi atravessada por uma crise capitalista que exigiu a reação 

da burguesia internacional para hegemonia do capitalismo. 

Os efeitos causados pela ampla destruição da força de trabalhado no período 

entre guerras influenciaram sobremaneira a retomada do ciclo do desenvolvimento 

do capitalismo, via indústria bélica sob hegemonia norte americana, ameaçada pela 

crise do capital de 193011. Por isso, os antecedentes à crise do capital dos anos 

1960, são marcados por um ciclo de expansão fundamentado na unidade entre o 

padrão fordista de produção e o Estado de bem estar social, após a guerra de 1945, 

denominado como “anos dourados” ao centro do capitalismo mundial. 

Alguns elementos descritos por Frigotto (2010) caracterizam a aliança entre o 

Estado de Bem Estar e o modelo fordista de produção e regulação social, 

a) uma determinada forma de organização do trabalho fundada em bases 
tecnológicas que se pautam por um refinamento do sistema de máquinas de 
caráter rígido, com divisão específica do trabalho, um determinado patamar 
de conhecimento e uma determinada composição de força de trabalho; 
b) um determinado regime de acumulação, fundado numa estrutura de 
relações que buscou compatibilizar produção em grande escala e consumo 
de massa num determinado nível de lucro; 
c) e, por fim, um determinado modo e regulação social que compreende a 
base ideológico-política de produção de valores, normas, instituições que 
atuam no plano do controle das relações sociais gerais, dos conflitos 
intercapitalistas e nas relações capital-trabalho (FRIGOTTO, 2010, p.74). 

                                                           
11 Sobre a crise do capital de 1930 consultar: Netto; Braz (2011) e Behring; Boschetti (2011). 
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Harvey (2000) menciona que no fordismo existe explícito reconhecimento de 

que produção em massa resultará em consumo de massa e para isso era 

necessária a construção de uma nova produção e reprodução não só da força de 

trabalho, mas das relações sociais. Segue dizendo, que o período pós guerra de 

1945 foi de suma importância à consolidação do fordismo e uma importante base 

para expansão do capital que proporcionou a elevação dos padrões de vida, 

contenção de ameaças de crises e guerras imperialistas.  

A consolidação do modelo fordista de produção necessitava da 

universalização do seu padrão de produção e reprodução (ainda que de forma 

desigual entre os países). Portanto a fase do imperialismo pós-guerra marcada pela 

ampliação da exportação de capitais entre as nações de capitalismo avançado, dos 

fluxos do comércio mundial e de investimento internacional, formaram mercados de 

massa globais e absorção em massa desse padrão, consolidando a extensão 

universal do fordismo (HARVEY, 2000 e NETTO; BRAZ, 2011). 

Como o fordismo se baseava na produção em massa, para consumo em 

massa e o keynesianismo tinha como intervenção a base do pleno emprego, maior 

igualdade social e acordo coletivos conduzidos pela ação estatal, articulados 

desenvolveram uma aliança “perfeita12”.  

As mudanças operadas com o fordismo exigiram a refuncionalização do 

Estado burguês, assumindo novas funções e obrigações na economia e no controle 

institucional da força de trabalho. A capacidade de levar os benefícios do fordismo a 

todos e encontrar meios de oferecer serviços sociais aos trabalhadores, segundo 

Harvey (2000), era um importante mecanismo de legitimação do poder do Estado. 

Nessas condições,  

[...] Na medida em que a produção de massa, que envolvia pesados 
investimentos em capital fixo, requeria condições de demanda relativamente 
estáveis para ser lucrativo, o Estado se esforçava por controlar ciclos 
econômicos com uma combinação apropriada de políticas fiscais e 
monetárias no período pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas para áreas 
de investimento público – em setores como o transporte, os equipamentos 
públicos etc. – vitais ao crescimento da produção e do consumo de massa e 
que também garantiam um emprego pleno. Os governos também buscavam 
fornecer um forte complemento ao salário social com gastos de seguridade 
social, assistência social, educação, habitação etc. Além disso, o poder 

                                                           
12 Para um aprofundamento das “causas” à existência do Estado de Bem Estar Social na Europa e do 
fordismo, ver mais em: Harvey (2000), Behring; Boschetti (2011) e Netto; Braz (2011). 
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estatal era exercido direto ou indiretamente sobre os acordos salariais e os 
direitos dos trabalhadores na produção (HARVEY, 2000, p. 129). 

 

A caracterização descrita acima por Harvey (2000) explicita a proposta de 

Estado interventor de aspiração keynesiana com políticas de geração de pleno 

emprego e crescimento econômico, serviços sociais que contribuam nas demandas 

ao consumo e acordos entre patrões e trabalhadores. A intervenção estatal no 

período entre guerras e de crise dos anos de 1930, assumiu a tarefa de administrar 

as contradições do capitalismo monopolista intervindo direta e indiretamente na 

economia. 

O Estado, para Netto e Braz (2011), atuou como empresário, controlando 

empresas capitalistas com dificuldade de desenvolvimento, oferecendo subsídios e 

investimentos diretos e indiretos (renúncia fiscal), investimento em infraestrutura e 

pesquisa, e atuou nitidamente na direção econômica para apontar as melhores 

áreas de investimento aos monopólios. E no pós guerra, somado a aliança ao 

padrão fordista, a busca de legitimidade e reconhecimento da ampliação de direitos 

sociais pelo Estado foi fundamental. 

A consequência desse reconhecimento, resultado da pressão dos 
trabalhadores, foi a consolidação de políticas sociais e a ampliação da sua 
abrangência, na configuração de um conjunto de instituições que dariam 
forma aos vários modelos de Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). 
Nesses modelos, a orientação macroeconômica da matriz keynesiana 
conjugada à organização da produção taylorista-fordista alcançou o seu 
apogeu: durante os “anos dourados”, o capitalismo monopolista vinculou o 
grande dinamismo econômico [...] com a garantia de expressivos direitos 
sociais (ainda que somente para o trabalhadores de alguns países 
imperialistas) – e o fez no marco de sociedade nas quais tinham vigências 
instituições políticas democráticas, respaldadas por ativas ação sindical e 
pela presença de partidos políticos de massas (NETTO; BRAZ, 2011, p. 
216). 

 

Entretanto, as mudanças no mundo da produção com as inovações 

tecnológicas e a mundialização financeira, impuseram novas condições para 

produção e reprodução das relações sociais. O período histórico de 1960 a 1980 

marcaram a emersão e consolidação da uma nova crise do capitalismo, ancorado no 

desgaste no Estado de Bem Estar social e no padrão fordista de produção 

capitalista, e a necessidade da reestruturação produtiva13 para alcançar novos 

patamares de exploração da força de trabalho e acumulação de capital. 

                                                           
13 “Numa conjuntura de crise a reestruturação produtiva é uma iniciativa inerente ao estabelecimento 
do um novo equilíbrio instável que tem como exigência básica, a reorganização do papel das forças 
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Portanto, a reação contrarrevolucionária preventiva e prolongada da 

burguesia, nesse cenário de transformações do capital monopolista, será expressa 

na reestruturação produtiva e na recuperação do consenso hegemônico em torno do 

seu projeto de sociabilidade. 

A necessidade da reestruturação produtiva emerge de contradições no 

movimento de produção e reprodução do capital. Como já mencionamos o padrão 

fordista de produção tem base da produção em massa, visando consumo em massa. 

No entanto, o desenvolvimento das forças produtivas com a inserção tecnológica 

impõe ao movimento do capital a seguinte contradição, qual seja: absorção dos 

avanços tecnológicos altera sobremaneira a composição orgânica do capital, na 

medida em que o investimento nos meios de produção aumenta a exploração da 

força de trabalho e reduz a demanda por capital variável e amplia a massa supérflua 

de trabalhadores desocupados, conforme explicamos no capitulo 1. 

 Qual o resultado dessa massa excessiva de trabalhadores desempregados? 

Diminuição do poder de consumo dos trabalhadores. E consumo em massa é um 

dos pilares do fordismo. Ou seja, a crise do padrão fordista de produção é uma crise 

de superprodução e por conseqüência queda na taxa de lucro, elementos já 

explicitados no capítulo 1 desse trabalho. 

 Outro importante elemento é desenvolvido por Harvey (2000) quando disserta 

sobre a crise do capital. Segundo o autor havia problemas de rigidez no mercado, 

nos contratos de trabalho, e ausência de flexibilidade no planejamento de 

investimento de capital na larga escala e de longo prazo na produção em massa. 

Essa ausência de flexibilidade e diversificação no modelo de produção fordista e a 

rígida ação estatal, num momento que a pressão por mais cobertura social estava 

em descompasso com as restrições econômicas e produtivas, demonstraram que a 

articulação fordismo e keynesianimo seriam incapazes de sustentar as contradições 

do capitalismo. 

 A profunda recessão do capitalismo nos anos 1970 marcou um processo de 

inflexão do capitalismo oriundo do esgarçamento do fordismo e esgotamento da 

política reguladora de ampliação de direitos sociais keynesiano, que deu origem à 

experiência do Estado de Bem Estar europeu, fecundando um processo de crise 

estrutural do capitalismo. 

                                                                                                                                                                                     
produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, tanto na esfera da produção como na 
das relações sociais (MOTTA, 2015, p. 71)”. 
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O contexto desfavorável ao imperialismo aponta duas frentes de reação 

burguesa. A primeira, o ataque a classe trabalhadora no desfacelamento do Estado 

de Bem Estar Social, atribuindo aos direitos sociais dos trabalhadores o problema da 

crise.  A segunda, alterações no processo produtivo fordista e a instauração do 

processo de acumulação flexível, que dará base a reestruturação do capitalismo no 

seu estágio mais contemporâneo (NETTO; BRAZ, 2011). 

Em relação ao processo de produção (mas não se limitando a ele), a 

acumulação flexível, além de confrontar a rigidez do fordismo, eleva a produção e 

reprodução das relações sociais burguesas ao um novo patamar de 

desenvolvimento, portanto 

Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novas, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 
regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 
emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...] 
(HARVEY, 2000, p. 140). 

 

Mota (2015) aponta que no processo da reestruturação produtiva são 

necessários mudanças na relação entre as nações do centro hegemônico do capital 

e na periferia e alterações no mundo do trabalho, fruto das novas exigências do 

processo produtivo. Além de mecanismos políticos e institucionais que contribuam 

na condução das transformações capitalistas.  É por isso que, 

Na esfera da produção, as medidas objetivam elevação da taxa de lucro, 
seja modificando os padrões tecnológicos, seja aumentando a produção de 
mais-valia, seja superando obstáculos sócio-políticos que afetam a 
produtividade da força de trabalho. No âmbito do mercado, as iniciativas 
devem interferir na esfera da circulação, por meio da criação de novas 
possibilidades de escoamento da produção (novos nichos de mercado) e da 
redivisão dos tradicionais mercados consumidores (MOTA, 2015, p. 72) 

  

A reestruturação produtiva, com base no processo de acumulação flexível, é 

incorporada por intensos processos de avanços tecnológicos que altera todo o 

processo produtivo e reduz a demanda por trabalho vivo. De um lado, embora com a 

produção em grande escala, a produção se volta a nichos de mercados específicos 

e diversificados. De outro a desterritorialização da produção, deslocando as 

indústrias para novos espaços com menor custo de força de trabalho (NETTO; 

BRAZ, 2011). 
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A reação burguesa no processo de desmontagem do Estado de Bem Estar 

Social se ancorou na argumentação de que a crise era fruto dos altos custos com os 

direitos sociais e por isso era necessário supressão ou redução desse custo. 

Conforme análise de Netto (2012), que explicita que a crise do Estado de Bem Estar 

Social, além de ser a decadência de uma agenda social possível no capital, 

expressa a necessidade do capitalismo de eliminar garantias sociais para retomada 

de crescimento. 

[...] o patamar de desenvolvimento atingido pela ordem do capital 
incompatibiliza cada vez mais o seu movimento com as instituições 
sociopolíticas que, por um decurso temporal limitado, tornaram-no aceitável 
para grandes contingentes humanos. Sinaliza que o arranjo sociopolítico do 
Welfare State constituiu uma possibilidade da ordem do capital que, pela 
lógica intrínseca desta última, converte-se agora num limite que ela deve 
franquear para reproduzir enquanto tal (NETTO, 2012, p. 78). 

Todas essas transformações no capitalismo possuem como principal objetivo 

a reversão da queda da taxa de lucros, retomada de crescimento a partir de novos 

domínios e concentração de poder do capital através da exploração da força de 

trabalho. Portanto no contexto de crise do capital, que se aprofunda nos meados dos 

anos 1970 e início dos anos 1980, exigem à burguesia uma reação que construa um 

consenso hegemônico para superação da crise. 

A reação burguesa para a retomada de crescimento e dominação tem sua 

expressão no que ficou denominado como projeto neoliberal, que operou em 

diversas frentes como a desregulamentação dos mercados financeiros; a 

flexibilização das relações e dos processos de trabalho, através da reestruturação 

produtiva; e alteração/redução no papel do Estado a setores estratégicos; e a 

privatização dos setores públicos. 

O neoliberalismo expressa uma reação política contrarrevolucionária da 

burguesia internacional (e brasileira, como veremos a seguir). Constrói uma 

argumentação onde coloca o mercado como principal espaço de mediação da 

sociedade e aposta politicamente num Estado mínimo como alternativa única á 

democracia, somado a isso compreende uma noção de homem e de sociedade 

sustentada na ideia de natural e necessária desigualdade (NETTO, 2012 e NETTO; 

BRAZ, 2011). 

 Como sinaliza Mota (2015), é necessária a projeção e elaboração de um 

projeto de sociabilidade que universalize os interesses da burguesia a classe 

trabalhadora (como sinalizamos no capitulo 1 a partir de Marx e Engels.) 
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[...] no leito de uma programática neoliberal, a burguesia necessita criar 
condições para instituir os novos objetos de consenso, quais sejam: a 
desqualificação teórica, política e histórica da existência de alternativas 
positivas á ordem capitalista e a negação de qualquer mecanismo de 
controle sobre o movimento do capital, seja enquanto regulação estatal, 
seja por meio de outros mecanismos democráticos de controle social, em 
favor da regulação de mercado (MOTA, 2015, p. 108) 

 

Não à toa a crise do socialismo real na Europa foi outro elemento da crise do 

capital. Veja, os direitos sociais no período do Estado de Bem Estar Social que de 

alguma maneira melhorou as condições de vida dos trabalhadores, somado as 

experiências socialistas européias, representaram uma ameaça ao imperialismo, 

sobretudo no contexto de crise. Portanto, o corte nos direitos sociais e a 

refuncionalização do Estado foi uma importante frente da reação burguesa nesse 

período. 

Obviamente que o processo de reestruturação produtiva no período de crise 

também impactou as experiências socialistas européias. Como bem sinalizou Netto 

(2012), vivenciaram um processo de desgastes no sistema sociopolítico, com a 

reduzida socialização do poder; e no ordenamento econômico com o problema da 

socialização da economia, que formam a base da crise do social real. O que serviu 

de importante argumento a reação burguesa em apresentar o neoliberalismo como 

única saída possível. 

Mas equivale dizer, direcionado pela análise de Netto (2012), que a crise do 

socialismo real  

É a crise de uma forma histórica precisa de transição, aquela que se 
processou localizadamente nas áreas em que as instituições próprias do 
mundo burguês mostraram-se de forma atrofiada. Não é, pois, a infirmação 
do projeto socialista revolucionário nem a negação da possibilidade histórica 
da transição socialista. Seu significado histórico-universal é, de fato, 
radicalmente diverso do que a crise do Welfare State sinaliza: se esta última 
aponta para as exigências antidemocráticas imperativamente postas pelo 
desenvolvimento atual da ordem do capital, a crise do socialismo real 
demonstra que a viabilidade da superação da ordem do capital é função de 
uma radical democratização da vida econômica, social e política – tão 
incompatível com os limites do movimento do capital quanto às restrições 
de uma ditadura exercida, ainda que em nome, sobre os trabalhadores 
(NETTO, 2012, p. 80). 

 

Nessa direção, a construção do processo de hegemonização do projeto 

neoliberal tem como central a articulação entre ação do Estado e os porta vozes do 

ideário burguês, materializados nos organismos internacionais. 

O Estado, perseguido pelos neoliberais com objetivo de atender as 

necessidades do capital monopolista, no contexto neoliberal, e sobre forte 
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argumentação de crise fiscal do aparelho estatal, oriundo dos exagerados gastos 

para manutenção da máquina estatal e dos direitos sociais, necessitava de 

reformas. Com isso, “[...] sob o rótulo de reforma(s) o que vem sendo conduzido pelo 

grande capital é um gigantesco processo de contrarreformas, destinado à supressão 

ou redução de direitos e garantias sociais (NETTO, BRAZ, 2011, p. 237)’’. 

Os impactos da crise do capital ao Estado conduziram o processo de 

contrarreforma, redirecionando suas ações, e a aplicação de um receituário 

agressivo e regressivo aos trabalhadores e sua condição de vida. Nessa direção, 

cabe ao Estado reduzir suas funções sociais a setores estratégicos ao capital; 

diminuir gastos com políticas sociais; cobrir gastos de infra-estrutura e aplicar 

incentivos fiscais, principalmente ao setor privado; institucionalizar e regulamentar a 

desregulamentação e a flexibilização do mercado, dos processos produtivos e das 

relações de trabalho (BEHRING, 2008). 

Aos organismos internacionais, como por exemplo o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário internacional (FMI), cabe, através de seus intelectuais, elaborarem 

uma agenda de propostas e ações políticas para orientar o desenvolvimento do 

capitalismo, principalmente na periferia do capital. 

As tarefas dos organismos internacionais se consolidaram principalmente no 

processo de mundialização da economia, sobretudo com a desregulamentação dos 

mercados e as aberturas comerciais e financeiras. Nesse estágio de 

desenvolvimento do capitalismo a redefinição das soberanias nacionais tem nos 

organismos internacionais um importante mecanismo de ação política. 

Para Iamamoto (2015) o processo de mundialização da economia capitalista 

está associado ao processo de fusão das grandes indústrias transnacionais no 

contexto de desregulamentação e liberalização da economia, assumindo cada vez 

mais o centro da acumulação através da centralização e concentração de capital. 

Sendo assim, a primeira etapa de desregulamentação e liberalização dos 

mercados financeiros, no período de 1982 à 1994, tem como principal alvo ofensivo 

a dívida pública.  

O poder das finanças foi construído com o endividamento dos governos, 
com investimentos financeiros nos Títulos emitidos pelo Tesouro, criando-se 
a indústria da dívida. A dívida pública foi e é o mecanismo de criação de 
crédito; e os serviços da dívida, o maior canal de transferência de receitas 
em benefícios rentistas. Sob o efeito das taxas de juros elevadas, 
superiores à inflação e ao crescimento do produto interno bruto, o 
endividamento dos governos cresce exponencialmente. O aumento da taxa 
de juros representa uma solução de partilha de mais-valia a favor da 
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oligarquia financeira rentista, permitindo sua redistribuição social e 
geográfica. O endividamento gera pressões fiscais sobre as empresas 
menores e receitas mais fracas, a austeridade orçamentária e a paralisia 
das despesas públicas [...] (IAMAMOTO, 2015, p.117) 

 

Essa é uma nítida situação que explicita a atuação dos organismos 

internacionais e seus programas de ajuste. Visto que, os recursos financeiros 

obtidos da produção e dos mecanismos fiscais, através da dívida pública, são 

capturados pelo mercado financeiro que além de se apropriar do Estado, redireciona 

seu papel, que passa atender as necessidades do capital direcionando o fundo 

público ao mercado financeiro. Aqui entram em cena os organismos internacionais 

que reorganizam a política de crédito dos países devedores, que passam a aplicar 

políticas econômicas priorizando o pagamento da dívida pública (IAMAMOTO, 

2015). 

 Uma importante expressão do processo de ajuste econômico construída pelos 

organismos internacionais foi o documento do Consenso de Washington, elaborado 

pelo Bando Mundial e pelo FMI, com políticas macroeconômicas de reformas 

estruturais, que demonstrou a capacidade da burguesia do centro do capitalismo 

junto aos Estados Nacionais e as burguesias da periferia do capital, a condução de 

uma direção política estratégica ao enfrentamento da crise nos anos 80. 

As medidas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo 
Banco Mundial (BIRD) para o ajuste das economias periféricas foram 
aplicadas em mais de sessenta países e combinavam políticas recessivas 
de estabilização – redução do gasto público e reestruturação dos sistemas 
de previdência pública para obtenção de superávits fiscais primários – e 
“reformas estruturais” - liberalização financeira, abertura comercial, 
desregulamentação dos mercados e privatização das empresas estatais. O 
pretexto era de que só assim os países da periferia poderiam ingressar em 
uma nova etapa de crescimento econômico (MAURIEL, 2013, p.100). 

As políticas econômicas encaminhadas e efetivadas pelas agências 

internacionais da burguesia são a nítida manifestação da reação burguesa para 

recuperação de sua dominação e acumulação de capital, principalmente no contexto 

de crise. Define o que defendemos ao longo desse trabalho, como processo 

contrarrevolucionário preventivo e prolongado articulado e instrumentalizado pela 

burguesia em aliança com o Estado. 

Ademais, é importante sinalizar que a crise do capital e os ajustes fiscais que 

acometeram os países centrais, em grande medida, de acordo com Mota (2015), e 

no qual temos acordo, ocorreu às custas dos países de capitalismo dependente. 

Principalmente com as determinações da internacionalização do capital a partir dos 
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anos 1970, que levaram a periferia do capital adotar modelos de desenvolvimento 

ancorados no endividamento externo como condição à inserção na economia 

mundial. Obviamente que a inserção dos países dependentes ao capitalismo central, 

não passou de um mero ideário de integração que transitou entre desenvolvido e 

atrasado, mas não alcançava o rompimento com a condição de periférico, e agora 

travado com uma crescente dívida externa que aprofundou sua condição 

dependente (MOTA, 2015). 

Isso representa o que já sinalizamos nesse trabalho, tanto na América Latina 

quanto no Brasil, o padrão dual de articulação (desenvolvimento desigual interno e 

dominação imperialista), que no contexto de crise e mundialização do capital, se 

expressa no endividamento das nações periferia como condicionante ao 

desenvolvimento e a captura do fundo público, consentido pelo Estado, ao 

pagamento da dívida externa (“eterna”). 

Cabe mencionar que as alterações no papel do Estado não pressupõem seu 

enfraquecimento ou redução, como defendido pelos neoliberais, através da noção 

de crise fiscal, falta de eficiência, obstáculo para o mercado e oneroso do ponto vista 

das políticas públicas, pelo contrário. A tarefa é reformar para legitimar e fortalecer o 

projeto de poder seja na periferia ou no centro do capitalismo, com suas devidas 

particularidades. No centro, o Estado se reorganiza através das suas agências 

políticas e financeiras, conglomerados transnacionais, ou forças militares para 

direcionar pautas na reorganização da mundialização do capital (OSÓRIO, 2014). 

Na periferia 

[...] coloca como tarefa central a remoção dos “obstáculos” presentes nas 
regiões dependentes, “obstáculos” estes identificados com a ausência – ou 
com “deformações” – de instituições, estruturas ou processos que impedem 
que se alavanque metas econômicas e políticas de acordo com os modelos 
oferecidos pelas regiões e países centrais (OSÓRIO, 2014, p. 191). 

Remoções de obstáculos para incorporar as pautas da agenda política e 

econômica dos países do centro do capitalismo para os países dependentes. Por 

isso, é importante questionar o ideário neoliberal para superar a afirmativa de que 

não existe redução no tamanho ou intervenção do Estado, mas sim sua 

refuncionalização em função dos interesses do capital (OSÓRIO, 2014). 

O processo de emergência e consolidação do projeto neoliberal no Brasil 

carrega traços de particularidade, mas que está articulado ao contexto internacional, 
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já que um importante argumento desse trabalho é a dialética imperialismo - 

capitalismo dependente. 

As frustrações do projeto de autorreforma do Estado na ditadura e o declínio 

do milagre econômico brasileiro, somando a insatisfação popular, no contexto de 

crise do capital e suas reestruturações para retomada de crescimento, elevaram a 

relação imperialismo e periferia aos novos patamares, e por conseqüência 

transformações na economia brasileira. 

[...] nas condições da particularidade, uma ordem mais democrática, mas 
aberta e mais suscetível aos interesses de amplos setores das classes 
trabalhadoras, ia de encontro aos interesses do capitalismo global. A longa 
duração da ditadura havia confirmado isto: a dominação burguesa no Brasil 
não pode se sustentar em bases efetivamente democráticas. Entre ambas 
há uma contradição insolúvel, pois, para que se deixe permear pelos 
interesses das maiorias, o capitalismo brasileiro precisa entrar em rota de 
colisão com os interesses das grandes burguesias internacionais, ligadas 
aos grupos transnacionais e o ao capital financeiro. Entrar em contradição, 
portanto, com sua base de sustentação (MINTO, 2014, p. 275). 

 

O país instável política e economicamente na entrada dos anos 1980 vai se 

encontrar com a reação burguesa internacional, sob os efeitos da crise dos anos 70, 

que vai dificultar a construção de soluções políticas e econômicas para o Brasil. 

Dois importantes e articulados elementos caracterizam a passagem brasileira 

pelos anos 80, o recrudescimento do endividamento externo e o processo de 

redemocratização do país. No que tange primeiro, ocaso da ditadura militar e a crise 

do milagre econômico aprofundaram as dificuldades de reação burguesa e 

ampliaram a divida externa quando a estagnação da crise do capital impactou a 

realidade brasileira e consequentemente o regime de substituição de importação do 

país, acarretando a queda no desenvolvimento nacional. Somando a isso, Behring 

(2008) menciona que com a pressão externa, sobretudo do FMI, o Estado assumiu 

boa parte da dívida externa contraída pelos setores privados que impactou 

drasticamente e contraditoriamente na economia nacional. Visto que a renegociação 

da dívida externa se dava através da geração de receita via transferência de riqueza 

em exportações pelo setor privado à custa do crescimento da dívida do setor 

público. 

Esse processo levou a absurdas taxas de inflações no país e um total 

descontrole da economia, gerando uma crise do setor público no contexto entre a 

redução de direitos e a contraposição por demandas em gastos sociais; 

desemprego; privilegiamento da exportação em relação a desenvolvimento interno, 
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que resultou na queda no crescimento nacional e deslegitimidade do governo 

ditatorial perante a população, abrindo possibilidades concretas ao segundo 

elemento que apontamos, o processo de transição democrática (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011). 

A opção político econômica da burguesia nacional, nitidamente indicando a 

continuidade de maneira geral da política econômica da ditadura militar, à revelia 

das pressões sociais e dos graves problemas sociais no Brasil, demonstram a 

fidelidade da burguesia nacional ao centro do capital internacional e ao discurso da 

necessidade de ajustes estruturais para retomada do crescimento. No entanto, esse 

descaso as com demandas e necessidades do país, somado as mudanças 

estruturais do setor urbano industrial que criaram condições as revoltas e 

organizações operárias desde anos 70, aprofundaram as contradições entre as 

classes socais, que permitiu os setores populares organizados, cavarem espaços de 

participação política, tendo como um importante momento a construção e 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (MINTO, 2014). 

Nessas condições, temos ao fim dos anos 1980 uma derrota econômica ao 

conjunto da classe trabalhadora, mas, contraditoriamente do ponto de vista político, 

temos uma crescente das lutas sociais no país. 

Do ponto de vista político o avanço é marcado pelo processo de 

redemocratização (pelos motivos já mencionados) o qual provocoua derrocada do 

regime ditatorial e abriu as possibilidades democráticas de participação política no 

Brasil, que também se expressou na organização e mobilização em torno da CF/88, 

significando um avanço na garantia aos direitos sociais, ainda que limitado, para os 

setores subalternizados do país. Articulado a isso, a reação burguesa buscou dois 

caminhos: disputar a direção da CF que resultará num documento hibrido e eclético; 

e a derrota econômica da década de 80 expressou um terreno favorável a aplicação 

da política de renegociação da dívida externa, subordinando o país as políticas 

econômicas internacionais que preparam o terreno para os ajuste neoliberais. 

[...] o sentido neoliberal do ajuste estrutural capitalista dos anos 1990 foi 
sendo delineado na década anterior, na periferia do mundo do capital, de 
uma forma generalizada, e no Brasil em particular. Entre nós, contribuíram 
para isso os seguidos fracassos de planos de estabilização ortodoxos e 
heterodoxos que não enfrentaram devidamente o constrangimento externo 
e/ou aceitaram passivamente o papel de plataforma de exportações das 
multinacionais americanas, européias e japonesas – o que está de longe de 
ser um destino inexorável – ou depararam-se mesmo com limites 
estruturais, políticos e econômicos, na sua condução; a exaustão gerada 
pelo processo inflacionário; as dificuldades de investimento do setor público; 
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e as tensões e paralisias geradas no interior do processo de 
democratização, no qual os conflitos entre classes e segmentos de classe 
não poderiam mais ser tratados diretamente de forma autocrática, 
obrigando as classes dominantes a uma certa concessão a democracia, 
distante de sua cultura política tradicional e, portanto, de difícil 
administração (BEHRING, 2008, p. 147). 

 

Portanto, as transformações capitalistas internacionais com objetivo de 

recuperar seu crescimento, somando as alianças com a burguesia nacional e com a 

promessa de integração a economia internacional, agravado pela crise da dívida 

externa na periferia, tencionou a necessidade de “reformas” a serviço do capital 

monopolista, dando base à ofensiva neoliberal no Brasil. 

Por isso, a crise do padrão de industrialização brasileira, sob o 

direcionamento de substituição de importação e agora impactado com os avanços 

tecnológicos e a acumulação flexível, articulado a abertura democrática e o 

tensionamento à ampliação de cobertura de direitos sociais pelo Estado, no bojo da 

aprovação da CF de 88, foram elementos necessários para o Brasil aderir o 

receituário de ajuste do Consenso de Washington. 

Minto (2014) menciona que o Estado foi um grande pilar na acumulação de 

capital no Brasil no período ditatorial. Nessa direção Behring (2008) complementa a 

análise ao apontar que houve uma forte expansão do Estado no pós 64, tanto na 

sua capacidade extrativa, quanto as atividades empresarias. O que proporcionou 

uma maior intervenção do Estado nos ramos da economia, que não despertava o 

interesse do setor privado, além de facilitar a entrada de capital estrangeiro no país. 

Um parceiro fiel do frágil capital nacional. 

Nesses termos, o que particulariza a contrarreforma do Estado do Brasil não é 

direção neoliberal que orientou a reestruturação do Estado internacional e nem o 

tamanho da sua intervenção. Nossa particularidade está localizada numa estrutura 

de capitalismo dependente que consolidou uma forma política de Estado direcionado 

aos interesses da burguesia local e internacional com ações diretas na economia, 

diferente do Estado de Bem Estar social europeu que com a ampliação da cobertura 

de direitos sociais justificou o argumento de corte de gastos sociais pelos 

neoliberais. Na nossa realidade a argumentação da burguesia local era a dita crise 

fiscal do Estado, reflexo de uma má administração pública e dos seus recursos, da 

burocracia e a defasagem da recém aprovada Constituição Federal de 88. 
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A ofensiva neoliberal brasileira também é conduzida pela flexibilização das 

relações de trabalho, desregulamentação do mercado e reestruturação do Estado e 

privatização do setor publico, com centralidade no último, como bem aponta Behring 

e Boschetti (2011): 

[...] argumentava-se que o problema estaria localizado no Estado, e por isso 
seria necessário reformá-lo para novas requisições, corrigindo distorções e 
reduzindo custos, enquanto a política econômica corroia aceleradamente os 
meios de financiamento do Estado brasileiro através de uma inserção na 
ordem internacional que deixou o país à mercê dos especuladores no 
mercado financeiro, de forma que todo o esforço de redução de custos 
preconizado escoou pelo ralo do crescimento galopante das dívidas internas 
e externas (2011, p. 152). 

 

Essas ações da reação burguesa nacional e internacional, sob o discurso 

reformista, têm como objetivo criar condições políticas, econômicas e sociais para a 

construção do novo padrão de acumulação e a contrarreforma do Estado foi um 

elemento central da reação burguesa para retomada da sua dominação. E nesse 

bojo que se conduziu a contrarreforma da educação. 

A lógica privatista de expansão e concepção da educação e da universidade, 

sob a direção da modernização conservadora, construída durante a ditadura, 

principalmente na Reforma Universitária de 68 (conforme debatemos no item 

anterior), impactou tanto a possibilidade de construção de universidade pública 

(estatal) e gratuita, como ofereceu base ao aprofundamento da privatização da 

política educacional no neoliberalismo. 

  Nessa direção, Minto (2014) aponta que de um lado houve aumento de 

vagas, curso e instituições de educação superior na ditadura, num processo de 

diversificação do setor e a hierarquização entre instituições de ensino e 

universidade. Por outro lado, essa expansão favorece o setor privado com baixos 

custos, além da política de expansão da educação pelo setor privado, conduzido e 

financiado pelo Estado. 

À primeira vista soa paradoxal que o pensamento conservador teve que 
inventar uma universidade e uma educação superior que não exista – a do 
suposto “modelo único” – para justificar necessidade de reformas. O recurso 
a este expediente revelava duas coisas: primeiro, que mesmo sendo uma 
universidade precária, restrita, herdada da lógica de conglomeração e 
subordinada ao controle burguês ditatorial, a sua simples existência era 
ameaçadora para a dominação burguesa; ameaça que se amplificava à 
medida que se consolidava a tendência de democratização. Segundo, que 
se restava alguma dúvida quanto ao papel atribuído pelas classes 
dominantes do país á educação superior pública, num sentido 
emancipatório, pró-autonomia nacional, esta deixara de ter qualquer 
importância. Ou seja, a crítica ao “modelo único” nada tinha de quixotesca, 
revelando-se, por sua vez, uma verdadeira economia política da 
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antiuniversidade. Seu objetivo era garantir maior controle sobre seus modos 
de organizar e funcionar, somada à garantia de espaço – e rentabilidade – 
do setor privado de ensino, que se tornou a grande vedete das políticas 
para o ensino superior nos tempos de mundialização (MINTO, 2014, p. 295- 
296). 
 

A universidade que tinha presença marcada de setores dos movimentos 

sociais em defesa da educação pública, principalmente do contexto de 

redemocratização, representou uma ameaça a burguesia e acirrou as divergências 

ao processo de transição democrática. Por isso a reação burguesa à recuperação do 

seu domínio foi necessária para hegemonia neoliberal na educação, nas condições 

da particularidade brasileira. 

Os anos de 1990 demarcam a ofensiva do projeto neoliberal no país, bem 

como a implementação dos direcionamentos do consenso de Washington, nesse 

primeiro momento sob a direção de Fernando Collor de Mello. Vale ressaltar que a 

disputa eleitoral que antecedeu sua posse, foi marcada pela disputa de dois projetos 

antagônicos à sociedade brasileira, que expressava o contexto de acirramento da 

luta de classes no processo de redemocratização do país. De um lado o Partido dos 

Trabalhadores (PT), que representará um projeto dos trabalhadores e de outro 

Collor de Mello, representando o arranjo da burguesia local para recuperação de 

dominação. 

Uma vasta bibliografia já tratou das discussões sobre o neoliberalismo no 

Brasil na década de 1990, bem como os governos Collor, Itamar e FHC14. Nossa 

tarefa a partir de agora é focar a discussão nos impactos na universidade. 

As direções recomendadas pelo Banco Mundial para ajuste na periferia do 

capital como redução no gasto público, desregulamentação dos mercados e das 

instituições públicas, contrarreforma do Estado e privatização, com argumento para 

retomada de crescimento econômico, foram adotadas e seguidas com êxito pelos 

governos Collor e Itamar Franco. 

Para Lima (2005) as, 

[...] reformas educacionais, elaboradas, difundidas pelos organismos 
internacionais, são expressões das condicionalidades impostas no processo 
de ajuste estrutural aos países periféricos e têm como objetivos: (1) 
configurar um novo projeto de sociabilidade burguesa que naturalize o 
processo de mercantilização da totalidade da vida social e (2) viabilizar o 
movimento mais amplo do capital em crise em busca de novos mercados e 

                                                           
14 Sobre o neoliberalismo no Brasil na década de 1990 consultar em: Silva Jr e Sguissard (2001) 
Behring (2008), Lima (2007), Frigotto (2010), Netto (2012). 
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novos campos de exploração lucrativa, a partir da perversa lógica de 
empresariamento da educação (LIMA, 2005, p. 89). 

Por isso, o processo de privatização da política educacional brasileira tem sua 

primeira fase do projeto neoliberal, caracterizado por Lima (2007), correspondente 

aos governos de Fernando Collor de Mello (1990- 1992) e Itamar Franco (1993- 

1994).  

Em relação ao governo Collor, o projeto educacional foi direcionado pela 

noção de equidade, eficiência e competitividade na educação. Proposta de projetos 

de ementas constitucionais que concedia a abertura econômica da universidade ao 

capital estrangeiro e sua transformação em categoria/organização administrativa que 

retiraria dos trabalhadores da educação a condição de servidor público; a 

desnacionalização de setores estratégicos do país, favorecendo o setor privado; a 

proposta de extinção da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), articulado a uma proposta de formação adequada ao mercado 

centrado no ensino e desvinculado da pesquisa; redução no financiamento público 

da educação; e o desgaste entre o governo e o Conselho Federal de Educação 

(CFE), por conta do favorecimento a expansão educacional ao setor privado. No que 

tange ao governo Itamar, pós o impeachment de Collor, as ações voltadas para 

política educacional não apresentaram ruptura ao direcionamento do governo 

anterior e foram marcados por debates em torno da elaboração de um plano para 

educação, alinhado as orientações dos organismos internacionais. Além disso, foi 

elaborado um sistema de avaliação à Universidade que articulava setores 

educacionais públicos e privados; legitimação jurídica para captação de verbas 

privadas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão; articulação entre o 

MEC e o ministério de comunicação para elaboração da Educação à Distância 

(EaD); extinção do CFE e criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

alterando suas funções a serviço dos interesses do governo; e os acirrados e 

antagônicos debates em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

(LIMA, 2007). 

Se ainda havia dúvidas da incorporação do neoliberalismo na realidade 

brasileira, ou a incompleta admissão do seu receituário, o governo de FHC (1995- 

2002), não deixa margem para isso. A reação burguesa tem nesse governo o auge 

da concretização da agenda neoliberal no Brasil. 
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Behring (2008) aponta que vivenciamos no Brasil dos anos de 1990 um 

processo de contrarreforma, conduzido pelo Estado, sobretudo com o Plano Diretor 

da Reforma do Estado (PDRE) - expressão institucional desse processo – liderado 

pelo Ministro Bresser Pereira15, no governo FHC. O papel do Estado “reformado” é 

de regular, avaliar e promover serviços diretos, recuperar por meio da governance 

uma administração flexível e eficiente, perdida em décadas de um Estado rígido e 

burocrático. 

[...] propõe-se uma redefinição do papel do Estado. Parte-se do pressuposto 
de que se ele continua sendo um realocador de recursos, que garante a 
ordem interna e a segurança externa, tem os objetivos sociais de maior 
justiça e equidade, e os objetivos econômicos de estabalização e 
desenvolvimento. Contudo, para assumir os dois últimos papéis, cresceu de 
forma distorcida. Hoje, então, a “reforma” passaria por transferir para o setor 
privado atividades que podem ser controladas pelo mercado, a exemplo a 
empresas estatais (BEHRING, 2008, p. 178). 

Cabe ainda descentralizar para os ditos serviços não-exclusivo do Estado – 

educação e saúde, por exemplo – a condução, financiamento e controle desses 

serviços, que também recebem financiamento do Estado (Behring, 2008). Ou seja, 

parceria púbico privada para o planejamento e execução das políticas sociais. 

Nessa direção, no que tange a política educacional, Lima (2007) aponta que 

ao longo dos anos 90 a educação superior passaria como importante campo de 

exploração e lucro para enfrentar a crise do capital. Ao passo que o processo 

privatista da política educacional superior no Brasil ocorreu “[...] por meio de duas 

estratégias principais: a diversificação da IES e dos cursos e da diversificação de 

suas fontes de financiamento (LIMA, 2007, p. 133)”. 

Rodrigues (2007) aponta duas formas básicas de a burguesia encarar a 

educação, que é de fundamental importância pra compreender o processo de 

privatização da educação superior no Brasil, quais sejam: mercadoria-educação e 

educação-mercadoria. Ambas, segundo o autor, compõem um processo de 

autovalorização do capital, nesse novo nicho de mercado, e por isso são face da 

mesma moeda e expressam a forma como a mercadoria se realiza no campo da 

formação profissional. 

Resguardando a unidade na diversidade do debate, Rodrigues (2007) ao 

elaborar o debate sobre mercadoria-educação, disserta que consiste em tratar a 

educação como um insumo necessário a produção de mercadoria. E no contexto de 

                                                           
15 Bresser Pereira foi um importante intelectual do Governo FHC. Ver mais em: BEHRING (2008). 
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avanços tecnológicos, flexibilidade das relações de trabalho e de transformações no 

processo produção, a expansão do negócio mercadoria-educação é necessário para 

formação técnica de mão de obra especializada. No que tange a educação-

mercadoria, diz respeito à venda de serviços educacionais no mercado educacional 

pelos empresários do ensino. Sobretudo no contexto de intensificação dos avanços 

da tecnologia, desregulamentação do mercado, privatização, diversificação de 

financiamento e parceria público- privada nos setores públicos, principalmente na 

educação superior, abrindo caminho para um novo nicho de mercado e seu 

aprofundamento. 

Destarte, as ações políticas para educação superior no Brasil, no governo 

FHC, vão de encontro com os conceitos de mercadoria-educação ou educação-

mercadoria. 

Havia, de maneira complementar, no âmbito do debate da contrarreforma do 

Estado, as alterações do âmbito da educação, que se expressaram em várias 

medidas jurídicas e em articulação ao ministério da economia, o encaminhamento 

que era necessário ajuste na educação superior, como medida de contenção de 

gastos e flexibilidade de investimento, por que vivenciávamos uma crise no modelo 

educacional que não absorvia a demanda crescente do setor educacional e não 

preparava o estudante ao mercado de trabalho, e o modelo de universidade para 

pesquisa era caro e insustentável pelo Estado, no contexto de crise, e por isso eram 

necessárias a diversificação das fontes de financiamento e a diversificação das 

instituições de ensino superior (SILVA JR.; SGUISSARD, 2001). 

Vejamos algumas indicações para superação da crise do modelo unificado e 

rígido da universidade brasileira nos governos FHC: i) fomento a diferenciação 

institucional incentivando a criação de Instituições de Ensino Superior (IES), com 

sua própria organização orçamentária; ii) superar o financiamento somente de 

verbas federais com programas de diversificação de financiamento, conferindo 

autonomia financeiras as universidades; abertura de cursos pagos em todas IES; 

relacionar financiamento com resultado, nos recursos estatais aplicados as IES, 

estabelecendo critério e avaliação de desempenho; estabelecer convênios de 

pesquisa à iniciativa privado, caso o recurso estatal seja insuficiente; iii) superar a 

intervenção direto do Estado às IES, redefinindo os respectivos papéis, e ao Estado 

cabe a tarefa de fiscalização e regulamentação; iv) construção de critério avaliativos 

que busquem eficiência, qualidade e adequação das IES as demandas do mercado 
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de trabalho; e v) criar facilidade de condições e desenvolvimento do setor privado, 

reestruturação da política de financiamento extensível a todas as IES por meio do 

mérito, com vista a superação dos limites à expansão do ensino superior (SILVA 

JR.; SGUISSARD, 2001). 

 Essas ações citadas incorporaram uma vasta gama de projetos de leis, 

decretos, projeto de ementa constitucional e demais medidas jurídico políticas, como 

por exemplo, a LDB, aprovada em 1996 que demonstraram o direcionamento do 

projeto educacional do governo FHC16. Vale ressaltar que a aprovação da LDB, 

regulamentou uma série de ações ao setor privado como a coexistência de escolas 

públicas e privadas excluindo a gratuidade, o Estado se desresponsabilizaria pelo 

financiamento integral da educação superior, retirada a indissociabilidade entre 

ensino pesquisa e extensão, diferenciação das organizações acadêmicas em 

universidades, centros universitários, faculdades integras, faculdades e institutos ou 

escolas superiores, exame nacional de curso, mestrados profissionalizantes, 

substituição dos currículos mínimos por diretrizes curriculares, cursos sequenciais, 

ensino a distância em todos os níveis, dentre outras medidas. 

Outro importante elemento foi os embates classistas antagônicos em torno do 

PNE 2001 – 2011 (Lei nº 10.172/2001) e o PNE – Proposta da Sociedade Brasileira. 

O primeiro apresentado pelo governo FHC que em linhas gerais defendia o projeto 

privatista para política educacional no Brasil, conforme já apontamos. O segundo foi 

construído pelos movimentos sociais e entidades científicas em defesa da educação 

pública brasileira. O PNE da Sociedade Brasileira defendia o financiamento público 

para universidade pública, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

uma formação voltada para uma sociedade mais justa e que atenda as demandas e 

necessidades da população e a defesa da autonomia universitária. 

Na tabela abaixo, podemos perceber as diferentes concepções de educação 

superior entre o PNE da Sociedade Brasileira e o PNE 2001 – 2011 (Lei nº 

10.172/2001). 

 

 

 

 

                                                           
16 Sugerimos a leitura de Lima (2005), onde autora constrói um quadro detalhado com várias leis 
educacional no período do governo de FHC. 
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Tabela 1: Comparação entre PNE da Sociedade Brasileira e o PNE 2001 – 2011. 

Concepção de educação escolar: 
A educação escolar é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento econômico, 
social, cultural e político de um país, de seu 
povo, e para a garantia dos direitos básicos de 
cidadania e da liberdade pessoal. Nesse sentido, 
concebe a escolarização como um patrimônio da 
sociedade; sua administração, planejamento e 
execução devem ocorrer da forma mais ampla e 
democrática possível, abrindo espaço para todas 
as concepções, culturas, etnias, princípios e 
orientações, respeitado o conteúdo expresso na 
Constituição Federal de1988. 

Concepção de educação escolar: 
Reduzida à transmissão e reprodução de 
conhecimentos, a educação escolar é 
considerada um capital conquistado por cada 
indivíduo, conforme suas competências e 
habilidades. 
“A Constituição Federal preceitua que o dever do 
Estado com a educação efetiva-se mediante a 
garantia de, entre outros, acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um”. 

Política de Educação Superior: 
 
A educação superior, a ser majoritariamente 
oferecida pela União, em universidades públicas, 
será organizada com base na indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, e terá 
duração variável, de acordo com os requisitos de 
seus cursos de graduação e pósgraduação. 
 
Deve ela aprofundar a formação para a atividade 
cultural, entendida essa como científica, artística 
e tecnológica, originada e fundada no trabalho 
social, capacitando para o exercício profissional, 
para a reflexão crítica e a participação na 
produção, na sistematização e superação de 
saberes estabelecidos, na perspectiva de uma 
sociedade justa. A educação superior, integrante 
do 
 
Sistema Nacional de Educação, deverá se 
desenvolver de modo a contribuir para a solução 
dos problemas sociais, econômicos e políticos 
da sociedade brasileira, articulando-se, para 
tanto, com a educação básica, no que se refere 
aos objetivos, estrutura curricular, gestão 
democrática e formação continuada dos 
trabalhadores em educação, particularmente do 
corpo docente. 
 
A organização e o funcionamento das 
instituições de educação superior serão 
disciplinados em estatutos e regimentos 
definidos democraticamente, elaborados em 
conformidade com os princípios definidos neste 
PNE e homologados pelo Conselho Nacional de 
Educação. 
 
As instituições públicas de educação superior 
terão autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial em relação ao poder público e serão 
administradas em conformidade com os 
princípios da gestão democrática, assegurando-
se participação da comunidade acadêmica da 
instituição em todas as instâncias deliberativas. 

Política de Educação Superior: 
 
Constata o baixo índice de acesso à educação 
superior, indicando que a expansão do ensino 
superior privado constitui-se em estratégia 
fundamental de ampliação desse acesso. 
 
Garante a diversificação do sistema, afirmando 
que “como estratégia de diversificação, há que 
se pensar na expansão do pós-secundário, isto 
é, na formação de qualificação em áreas 
técnicas e profissionais”. 
 
“O sistema de educação superior deve contar 
com um conjunto diversificado de instituições 
que atendam a diferentes demandas e funções. 
Seu núcleo estratégico há de ser composto pelas 
universidades, que exercem as funções que lhe 
foram atribuídas pela Constituição: ensino, 
pesquisa e extensão. Esse núcleo estratégico 
tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento do País e a redução dos 
desequilíbrios regionais, nos marcos de um 
projeto nacional. Por esse motivo, estas 
instituições devem ter estreita articulação com as 
instituições de ciência e tecnologia – como, aliás, 
está indicado na LDB (art. 86)”. 
 
“Deve-se ressaltar, também, que as instituições 
não vocacionadas para a pesquisa, mas que 
praticam ensino de qualidade e, eventualmente, 
extensão, têm um importante papel a cumprir no 
sistema de educação superior e sua expansão, 
devendo exercer inclusive prerrogativas da 
autonomia. É o caso dos centros universitários”. 
 
Diversificar o sistema superior de ensino, 
favorecendo e valorizando estabelecimentos 
não-universitários que ofereçam ensino de 
qualidade e que atendam clientelas com 
demandas específicas de formação: tecnológica, 
profissional liberal, em novas profissões, para 
exercício do magistério ou de formação geral. 
 
Defende a diminuição de gastos públicos com as 
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A organização curricular dos cursos de 
graduação observará uma base comum nacional 
que contemple conteúdos mínimos fixados pelo 
Conselho Nacional de Educação para as 
diferentes áreas de formação, como observará 
mecanismos de integração entre diferentes 
níveis e áreas. 
 
A pós-graduação abrange os programas de 
mestrado e doutorado e os cursos de 
especialização e aperfeiçoamento, cujas 
diretrizes serão fixadas pelo Conselho Nacional 
de Educação, visando a promover o 
desenvolvimento de recursos humanos, a 
produção e difusão do conhecimento, em 
articulação com o ensino de graduação e, no 
interesse do cumprimento desses objetivos, com 
os demais níveis e modalidades de educação. 
 
As instituições de ensino superior implementarão 
mecanismos democráticos, legítimos e 
transparentes de avaliação interna e externa de 
suas atividades, tendo em conta os princípios de 
democracia e qualidade social da educação 
expressos neste PNE. 

instituições públicas de ensino superior, 
especialmente dos gastos com os estudantes 
das IES públicas (assistência estudantil), com 
aposentadorias e pensões dos servidores 
inativos. Sugere que estas despesas sejam 
custeadas pela União, mas desligadas do 
orçamento das Instituições Federais de Ensino 
Superior – IFES. 
 
Estabelece um amplo sistema interativo de 
educação à distância, utilizando-o, inclusive, 
para ampliar as possibilidades de atendimento 
nos cursos presenciais, regulares ou de 
educação continuada. Assegurar efetiva 
autonomia didática, científica, administrativa e de 
gestão financeira para as universidades públicas. 
Institucionalizar um amplo e diversificado 
sistema de avaliação interna e externa que 
englobe os setores público e privado, e promova 
a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, 
da extensão e da gestão acadêmica. 
.  
 

Fonte: Elabora pelo autor com base nos dados sistematizados por Lima (2005). 

Esses elementos evidenciam que o governo FHC conduziu uma contrarreforma 

na política educacional brasileira, privilegiando o setor privado e o crescente nicho 

de mercado de serviço educacional, privatização interna da educação com 

flexibilização das fontes de financiamento, sob o discurso de modernização e 

democratização do ensino. Isso evidencia que o PDRE foi um importante documento 

que orientou não só a contrarreforma do Estado, mas todas as políticas sociais, 

demonstrando a sintonia do Estado brasileiro com o conjunto de ajustes estruturais 

elaborados e difundidos pelos organismos internacionais.  

No próximo capitulo, iremos analisar os impactos da agenda neoliberal na 

realidade brasileira, e a reação das classes sociais perante essa quadra histórica. 

Iremos debater o projeto de universidade apresentado e defendido ao longo das 

primeiras décadas do século XXI nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma 

Roussef e Michel Temer, e os dilemas da Universidade Pública Brasileira e as 

disputas dos projetos antagônicos de educação superior na sociedade brasileira. 
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Capítulo 3. A Universidade Pública brasileira no século XXI  

 

Introdução 

 

Este último capítulo tem como objetivo analisar os dilemas da Universidade 

Pública Brasileira no século XXI e os desafios e disputas dos projetos antagônicos 

de educação superior no Brasil. 

Compreendemos que o eixo condutor fundamental da política educacional 

brasileira é o privatismo e a tutela exterior articulado a setores dominantes do país, 

que é expressão particular da dialética imperialismo e capitalismo dependente. 

Iremos analisar os desafios da Universidade Pública Brasileira no contexto 

social liberal e neodesenvolvimentista, sobretudo nos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), apontando os elementos de continuidade e descontinuidade da 

política educacional brasileira em relação aos governos anteriores, principalmente 

no século XXI. 

Por fim, nossa intenção é apresentar a disputa entre projetos antagônicos 

para universidade brasileira, expressa no PNE 2001- 2011 e no PNE da sociedade 

brasileira; no PNE 2014 - 2024 e nos documentos da CONEDEP/ ENE, 

problematizando a necessidade de uma agenda de lutas da classe trabalhadora, 

para construção do projeto classista e democrático de educação e de sociabilidade. 

 

 

3.1 Desafios e disputas entre projetos antagônicos de Universidade. 

 

 O receituário da ofensiva neoliberal brasileira, na entrada do novo século, é 

permeado por inúmeras tensões na luta das classes sociais, sobretudo em 

consequência da insatisfação popular com os ajustes estruturais. Uma nova fase da 

contrarrevolução neoliberal impacta as relações sociais do país e exige a reação 

burguesa para manutenção de sua dominação e hegemonia. 

 As medidas de ajustes neoliberais nos anos de 1990, principalmente na 

metade da última década do século XX, não expressaram uma resposta a crise do 

capital que garantisse alterações nos quadros de desigualdades sociais e de 

estagnação econômica. Isso forçou a burguesia internacional e seus aparelhos 
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políticos ideológicos revisarem o receituário neoliberal, legitimado no Consenso de 

Washington, de natureza mais ortodoxa. 

 Lima (2007) afirma que a partir da metade da década de 1990 a burguesia 

elabora novas estratégias de legitimação do seu projeto de educação e de 

sociabilidade e constrói, através de críticas ao neoliberalismo ortodoxo, uma 

ideologização de humanização e/ou reforma no capitalismo. Segundo a autora, as 

bases de refundação do projeto burguês é identificado como Terceira Via ou social-

liberalismo, porque de um lado, “[...] mantém as premissas básicas do liberalismo, e 

de outro, recupera elementos centrais do reformismo social-democrata, 

apresentando-se inclusive como uma nova social-democracia [...]” (LIMA, 2007, p. 

58).  

 O social liberalismo evidencia a capacidade de reação da burguesia para 

retomada da dominação via um projeto de sociabilidade como única saída possível e 

articula o velho com aparência de novo, ao postular: uma possibilidade de 

humanização do capitalismo; a naturalização do capitalismo ao descartar a 

construção de outro projeto de sociabilidade e com isso a impossibilidade de 

transição a outro modo de vida; e restaura a critica feita pelos neoliberais ao Estado 

de bem estar social (LIMA, 2007). 

Para Castelo (2012), ao perceber os desgastes iniciais do neoliberalismo 

operou-se uma dupla movimentação na realidade latino americana, qual seja: i) 

promoção de políticas sociais focalizadas nas expressões mais profundas da 

questão social17, naquilo que foi denominado social liberalismo, que possibilitou um 

novo fôlego para classe dominante; e ii) levante da classe trabalhadora em oposição 

as políticas de ajustes estruturais do projeto neoliberal. 

À primeira vista, o social-liberalismo pareceu uma súbita tomada de 
consciência social das classes dominantes frente à degradação do mundo 
do trabalho e do meio ambiente. As suas primeiras medidas direcionavam-
se a uma tentativa de acoplar uma agenda social ao projeto neoliberal, 

                                                           
17 A partir de Iamamoto (2007) entendemos que a questão social é parte indissociável da sociedade 
capitalista, sobretudo nas (re)configurações da relação entre trabalho e Estado na fase monopolista 
do capital. Sendo assim, “[...] a questão social condensa o conjunto das desigualdades e lutas sociais, 
produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, alcançando plenitude de 
suas expressões e matizes em tempo de capital fetiche. As configurações assumidas pela questão 
social integram tanto determinantes históricos e objetivos que condicionam a vida dos indivíduos 
sociais, quanto dimensões subjetivas, fruto da ação dos sujeitos na construção da história. Ela 
expressa portanto, uma arena de lutas políticas e culturais na disputa entre projetos societários, 
informados por distintos interesses de classe na condução das políticas econômicas e sociais, que 
trazem o selo das particularidades históricas nacionais (IAMAMOTO, 2007, p. 156)”.  
Mais sobre o debate da questão social ver Netto (2011). 
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promovendo um sincretismo de medidas de estímulo a intervenções 
pontuais do Estado e do chamado Terceiro Setor nas expressões mais 
explosivas a “questão social” e reconhecendo as falhas de mercado, sem, 
no entanto, tocar nos fundamentos da vida mercantil generalizada no 
capitalismo. O mercado, de acordo com os intelectuais do social-liberalismo, 
ainda seria a melhor forma de organização das relações sociais de 
produção e reprodução inventada pelo ser humano, mas deveria sofrer 
ações tópicas nas suas principais falhas, como a má distribuição de renda e 
a destruição ambiental (CASTELO, 2012, p. 47- 48). 

As alterações no receituário neoliberal, sob direção política do social 

liberalismo, se expressaram na construção de um novo direcionamento dos 

organismos internacionais - em relação à ortodoxia neoliberal - a agenda política e 

econômica aos países da periferia do capital. Esse processo é identificado por 

Mauriel (2013) como a segunda geração de ajuste do Banco Mundial (no chamado 

Pós Consenso de Washington) que prevê uma ampliação na proteção social, se 

afastando do neoliberalismo “puro” do Consenso de Washington. É construída uma 

estratégia, para condução do bloco econômico burguês, que associe 

desenvolvimento econômico assegurando liberdade ao mercado. Além de o Estado 

ser entendido como mecanismo importante para consolidação dos mercados nos 

países periféricos. Nesses termos,  

[...] as políticas sociais sofrem uma refuncionalização, pois passam a 
promover condições para que os pobres possam adquirir título/ habilidades 
que os possibilitem ampliar as liberdades pessoais e gerar suas próprias 
rendas, tornando-os mais competitivos e empreendedores, com mais 
condições de criar soluções para suas demandas econômicas e políticas 
(MAURIEL, 2013, p. 108). 

Ao longo dos anos 90 e inicio do novo século a política educacional passa 

(principalmente a partir do reordenamento do papel do Estado), por um intenso 

processo de privatização que se expressaram pelas estratégias de diversificação 

das instituições de ensino superior e das fontes de financiamento, norteado pelas 

orientações do Banco Mundial18. 

 Sendo assim, a política educacional cumpriu um importante papel no 

processo de revisão das medidas neoliberais mais duras, e sua refuncionalização 

sob direcionamento do social-liberalismo contribuiu para legitimidade do projeto 

burguês de sociabilidade. 

                                                           
18 A saber: o documento “La ensñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia” (O ensino 
superior: as lições derivadas de uma experiência ), publicado em 1994 pelo Banco Mundial,que 
orientou os ajustes na política educacional. 
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Compete à educação operar as contradições da segregação, propiciando 
aberturas para o futuro. O pressuposto, aqui presente, é: todos aqueles que 
fizerem as escolhas educacionais corretas terão possibilidades ilimitadas. 
Os indivíduos (e países) que priorizarem corretamente a educação terão um 
futuro radioso pela frente, comprovando, deste modo, a validade das bases 
do sistema. O capitalismo atual é justo com aqueles que souberem se 
qualificar corretamente. Basta não insistir nas prioridades erradas. Não 
adianta gastar com o ensino superior e a pesquisa, pois, conforme a tese 
das vantagens comparativas, os países em desenvolvimento devem 
perseguir nichos de mercado onde seja possível vender mercadorias de 
baixo valor agregado (LEHER, 1999, p. 29-30). 

Esses elementos apontados por Leher (1999) demarcaram o direcionamento 

da política educacional aos países da America latina, a partir da reorientação do 

Banco Mundial19 de 1998 que possuíam como eixo, além da diversificação das IES e 

de financiamento: a adequação da educação a globalização; uma avaliação, 

regulação e autonomia que conduzisse uma formação ao mercado de trabalho, bem 

como conferisse ao Estado o papel de regulador e uma gestão eficiente da verba 

pública e privada; parceria das IES públicas com o setor privado para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas com objetivo de acompanhar as 

alterações do mercado de trabalho; flexibilização curricular com formações mais 

curtas e profissionalizantes; e estimulo a tecnologias por meio do Ensino á Distância 

(EaD) (LIMA, 2007). 

Segundo Cislaghi (2012) o primeiro período de mudanças na política 

educacional direcionada pelo Banco Mundial ocorreu a partir 1994 até o fim dos 

anos 1990, tinha como objetivo o desmonte da educação superior via arcabouços 

jurídicos e incentivos ao setor privado. Na virada para os anos 2000, a 

contrarreforma ganha novos contornos e a necessidade de legitimar um novo 

modelo que vinha sendo implementado por meio da diversificação em várias frentes. 

Nessa direção a autora menciona que, 

O documento do Banco Mundial de 2003, “Construir sociedades de 
conhecimentos: novos desafios para a educação terciária”, também 
relaciona os objetivos almejados do ensino terciário ás propostas gerais 
para o desenvolvimento fixadas pelo Banco. Nesse contexto, o ensino 
terciário teria entre seus objetivos a redução da pobreza, através do 
aumento da produtividade dos países capacitando a força de trabalho local, 
gerando novos conhecimentos e adaptando conhecimentos globais ao uso 
local, além de aumentar as oportunidades de emprego e ascensão para 
estudantes com menos recurso. Ou seja, fica claro o duplo objetivo: formar 

                                                           
19 Novo direcionamento para política educacional também esteve presente no documento “The 
financing ande management of higher education: a status report n worldwide reforms” (O 
financiamento e gestão do ensino superior:  
um relatório do status das reformas em todo o mundo), elaborado em 1998 pelo Banco Mundial. 
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força de trabalho qualificada de acordo com as necessidades do modelo de 
acumulação e ao mesmo tempo buscar coesão social, ampliando as 
possibilidades de acesso ao ensino superior, mesmo que menos 
qualificadas (CISLAGHI, 2012, p. 268- 269).  
 

Essas tendências externas ao Brasil que orientaram (e orientam) a construção 

da política educacional, bem como a política econômica, na entrada do novo século 

são marcadas por novas configurações da luta de classes e a disputa de projetos 

antagônicos para educação pública e sociedade, que tiveram seu ápice na eleição 

presidencial de Luís Inácio Lula da Silva. Lima (2007) identifica esse momento como 

terceira fase da contrarrevolução neoliberal no país. 

No entanto, vale mencionar que os elementos que fundam o PT20 ocorrem no 

processo efervescente das lutas sociais pela redemocratização nos anos 80 e a 

construção de um partido da classe trabalhadora que pudesse atuar na criação de 

uma democracia aos trabalhadores, abrir a ordem social existente para reformas de 

interesses dos de baixo, contribuindo para formar os elementos históricos de uma 

revolução socialista (FERNANDES, 1991).  

A crise do capital e a reação burguesa a crise e a construção de sua 

recomposição, refletiram no direcionamento no partido, principalmente com a crise 

do socialismo real e o projeto neoliberal sendo identificado como única saída da 

crise. Por isso, embora tenha na sua gênese a revolução socialista como horizonte, 

no final dos anos 80, o PT passa por uma série de reordenamentos internos que se 

expressaram nas vitórias eleitorais, no trabalho do partido na assembléia constituinte 

e a possibilidade de chegar a presidência da república (LIMA, 2007). 

Nessa direção, o partido reduziu o programa partidário à ocupação do poder 

na representação eleitoral, retirando a organização da classe trabalhadora com 

vistas á construção da revolução socialista de sua pauta política. Essa guinada a 

institucionalidade e a partido da ordem burguesa se concretizou nas administrações 

petistas municipais sob o lema “o modo petista de governar”; na profissionalização 

da militância se afastando do trabalho de base de cunho classista; no esvaziamento 

das instâncias democráticas do partido; e a redução da luta á ocupação de poder e 

da legalidade burguesa, fazendo com que o socialismo e as lutas antiimperialistas 

oferecessem lugar a conciliação de classe (LIMA, 2007). 

                                                           
20 Não iremos fazer uma analise detalhada do processo de fundação e transformismo do PT a partido 
da ordem.  Para compreender de maneira mais profunda essa questão sugerimos a leitura de: IASI, 
M. As metamorfoses da consciência de classe: O PT entre a negação e o consentimento. São Paulo: 
Expressão popular, 2006. 
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A metamorfose, ou transformismo, se preferem, se dá no processo pelo 
qual acabam por se chocar dois interesses que até então formavam uma 
unidade: os interesses da classe trabalhadora retomando seu processo de 
luta com a crise da autocracia e os interesses de uma camada burocrática 
que se especializou na gestão dos espaços institucionais (partido, 
sindicatos, espaços governamentais ou parlamentares). Tal contradição se 
materializa na questão das eleições presidenciais e nas sucessivas derrotas 
de Lula (em 1989, 1994 e 1998), o que leva um setor do PT a defender a 
tese segundo a qual seria necessário ampliar as alianças, o que implicaria 
uma moderação programática, para que fosse possível ganhar as eleições 
(IASI, 2012, p. 312). 
 

Desta feita, a chegada ao poder do PT nas eleições presidências de 2002 

compôs uma estratégia política do partido construída ao longo dos anos 90. 

Consolidou o estabelecimento de alianças com as frações burguesas do Brasil sob a 

direção ideopolítica do pacto de classe, seguida de uma democracia de cooptação, 

ao trazer para o centro do governo as lideranças dos movimentos sociais e da 

direção sindical. 

Para Lima (2007) a “Coligação Lula Presidente” não representou a vitória da 

classe trabalhadora e uma ruptura com as políticas neoliberais, pelo contrário, o PT 

apresentou uma política de transformação do partido a ordem burguesa, com um 

projeto que possuía diretrizes afinadas aos pressupostos teóricos do social 

liberalismo, que se expressaram na construção de uma agenda possível de 

humanização do capitalismo; deslocamento da concepção da classe trabalhadora 

como potência revolucionária e a participação dos indivíduos no capitalismo 

humanizado; a construção de um novo contrato social com base na aliança entre 

capital e trabalho; aprofundamento da agenda neoliberal, sob orientação do Banco 

Mundial, através de ajustes fiscais e execução de contrarreformas; políticas sociais 

focalizadas  no alivio da pobreza e inclusão social, conferindo a educação estratégia 

de harmonização social; reafirma a necessidade de Estado regulador e que estimule 

ações da sociedade civil; e o estabelecimento de parceria público privada e 

construção do setor público não estatal como estratégia de democratização dos 

serviços públicos. 

Esse acordo (pacto) de classe apresentado pelo PT nos termos de uma 

democracia de cooptação, para Iasi (2012), além de permitir disciplinar a luta de 

classe, sustenta os interesses fundamentais da acumulação capitalista, através das 

contrarreformas e ajustes estruturais. 

A condição política para que esse “ajuste estrutural” ocorra é o desarmar da 
classe trabalhadora, mas isso não pode ser conseguido pelos meios 
clássicos da social-democracia, pelo contrário, será a camada melhor 



98  

remunerada do proletariado que terá que pagar pelo ajuste. A forma 
encontrada é a viabilizada pelo pacto com a pequena burguesia política, 
[...], que negocia em nome da classe para implementar uma política contra 
seus verdadeiros interesses (IASI, 2012, p. 315). 

 

Os acordos palacianos estabelecidos pelo PT demonstraram adesão a 

agenda neoliberal no contexto Pós Consenso de Washington, fundamentado no 

social-liberalismo. 

A recepção do social-liberalismo no Brasil tem seu marco ainda no governo 

FHC, sobretudo nas diretrizes que fundamentaram a PDRE, que partia da agenda 

neoliberal internacional, quais sejam: i) crise da dívida externa e fiscal e ii) governos 

populista e alto gastos com políticas sociais, que significava a necessária 

refundação do Estado brasileiro. 

Ao Estado cabe um papel coordenador suplementar. Se a crise se localiza 
na insolvência fiscal do Estado, no excesso de regulação e na rigidez e 
ineficiência do serviço público, há que reformar o Estado, tendo em vista 
recuperar a governabilidade (legitimidade) e a governance (capacidade 
financeira e administrativa de governar). [...] O lugar da política social no 
Estado social-liberal é deslocado: os serviços de saúde e educação, dentre 
outros, serão contratados e executados por organizações públicas não-
estatais competitivas (BEHRING, 2008, p. 173). 

Acompanhando essa direção política, o governo do PT legitima e confirma a 

continuidade da agenda neoliberal. A manifestação social-liberal no governo de Lula 

se concretiza no chamado projeto neodesenvolvimentista ou novo 

desenvolvimentismo. 

Motta (2012) aponta que duas ideias centrais embasam o ideário do novo 

desenvolvimentismo petista, quais sejam: i) o crescimento econômico mediado pelo 

Estado seria capaz de enfrentar o neoliberalismo; e ii) o crescimento econômico 

como consequência do desenvolvimento social. 

 Para Sampaio Jr (2012) o neodesenvolvimentismo assume como tarefa 

apresentar uma terceira via ao projeto neoliberal apontando os aspectos positivos no 

neoliberalismo. 

O chamado neodesenvolvimentismo é um fenômeno recente e localizado, 
indissociável das particularidades da economia e da política brasileira na 
segunda metade dos anos 2000. [...] Mais do que uma nova tendência do 
pensamento econômico com fôlego para se expandir a outras praças e 
resistir à prova do tempo, a onda neodesenvolvimentista está diretamente 
relacionada às intrigas e conspirações palacianas entre as duas facções 
que disputam o controle da política econômica brasileira: a monetarista – 
braço direito do neoliberalismo - e a autoproclamada “desenvolvimentista” -  
braço esquerdo da ordem (SAMPAIO JR., 2012, p. 678). 
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Coadunamos com as posições de Castelo (2012) e Sampaio Jr. (2012), que o 

neodesenvolvimentismo cumpre a função ideologica de diferenciar o governo petista 

do governo FHC, colocando na conta do último o legado ou herança maldita do 

neoliberalismo, do que de fato uma proposta de mudança estrutural do Estado. 

De acordo com a trajetória político-ideológica de PT e PSDB, pode-se 
depreender que na atualidade essas forças político-partidárias não mais 
representam ideologias antagônicas no cenário político nacional; ao 
contrário, disputam entre si a direção do projeto neoliberal da Terceira Via. 
O primeiro, dando maior ênfase, por meio de uma ideologia nacionalista, ao 
capital produtivo, em especial o setor exportador, e o segundo, cultuando o 
processo de internacionalização econômica e político-social, sob a direção 
do capital financeiro (NEVES, 2005, p. 115). 

A condução do projeto neodesenvolvimentista, como bem sinaliza Mota 

(2012), se materializou na proposta inicial de conciliação do projeto neoliberal e a 

pauta de desenvolvimento. E aliado ao papel do Estado na mediação entre mercado 

e crescimento econômico, expressaram num primeiro momento do governo do PT: a 

expansão da assistência social, com o aumento de consumo via crédito e 

empréstimo; e as contrarreformas da educação e da previdência. Resultado: o 

Estado atendeu algumas pautas dos trabalhadores, mas assegurou a hegemonia da 

classe dominante. 

Fato é que a partir do governo Lula da Silva, o atendimento de parte das 
reivindicações e necessidades das classes subalternizadas se fez afastando 
dos referenciais classistas de socialização da riqueza socialmente 
produzida. Por isso, as repostas à luta social e histórica contra a miséria e a 
desigualdade social se deram com estratégias que negam o antagonismo 
das classes, obtendo, assim, o consentimento ativo e passivo de grande 
parte dos “trabalhadores” e do “lupem” (MOTA, 2012, p. 37). 

Podemos afirmar, nesses termos analíticos, que a relação do ideário do 

Estado neodesenvolvimentista e os governos petistas não são mera coincidência, 

pelo contrário. Foi construída uma ideologia mistificadora de um novo ciclo de 

desenvolvimento/crescimento econômico e desenvolvimento social como 

consequência, mas na realidade o novo desenvolvimentismo é uma face do projeto 

neoliberal de gestão da pobreza, ou nas palavras de Sampio Jr., “[...] uma espécie 

de versão ultra light da estratégia de ajuste da economia brasileira aos impactos 

imperativos do capital financeiro (2012, p. 680)”. 

O fato é que a proposição neodesenvolvimentista precisa ser compreendida 

nos marcos da reação burguesa ao primeiro ciclo das diretrizes neoliberais que 

foram revisados a partir da premissa social liberal, influenciando as orientações dos 
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organismos internacionais ao Brasil e demais países da América Latina na 

construção de política social focalizada na pobreza e na reconfiguração do papel do 

Estado. O que explica a permanente dupla articulação (nos termos de Florestan 

Fernandes) da política econômica brasileira, marcada pela dialética imperialismo e 

capitalismo dependente, conforme analisamos nos capítulos anteriores desta 

dissertação. 

Nos marcos da política educacional, temos uma crescente 

desresponsabilização do Estado com a educação superior, sob orientação do PDRE 

que prevê a educação como serviço não exclusivo do Estado e a aliança ao setor 

privado para ampliação das IES, estimulando o processo de empresariamento da 

educação, através de alocação de recurso público ao setor privado. Presente na 

reformulação da educação superior no governo FHC e aprofundado no governo 

Lula, uma série de contrarreformas atinge a política educacional, quais sejam: 

[...] a) o estabelecimento de parcerias público-privadas para o financiamento 
e a execução da política educacional brasileira: do combate ao 
analfabetismo à implementação da educação fundamental, do ensino médio 
e da educação superior e b) a abertura do setor educacional, especialmente 
da educação superior, para a participação das empresas e grupos 
estrangeiros, estimulando a utilização da educação superior à distância 
(LIMA, 2007, p. 152- 153). 

 A tabela a seguir demonstra que o processo de expansão da educação 

superior na primeira década do século XXI possui maior inclinação ao setor privado 

e confirma a direção do PDRE as políticas sociais, nesse caso a educação superior, 

e atesta que a ampliação das IES privadas foi mantida pelo governo Lula, nos 

marcos do PNE 2001- 2011. 
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Tabela 2: Número de Instituições de Ensino Superior, por Categoria 
Administrativa no Brasil de 2000 a 2010. 

Ano Total de IES IES Pública IES Privada 

2000 1.180 176 1.004 

2001 1.391 183 1.208 

2002 1.637 195 1.442 

2003 1.859 207 1.652 

2004 2.013 224 1.789 

2005 2.165 231 1.934 

2006 2.270 248 2.022 

2007 2.281 249 2.032 

2008 2.252 236 2.016 

2009 2.314 245 2.069 

2010 2.378 278 2.100 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na sinopse da educação do INEP. 

Os dados acima expressam que a mercantilização da educação superior, 

embora não seja uma novidade no neoliberalismo, é aprofundado nesse momento 

histórico, assim como, o privilegiamento do investimento público ao setor privado, 

através da transferência do fundo público. Ademais, as expectativas em relação à 

mudança de direção da política privatista da educação superior brasileira no inicio do 

governo Lula não se realizaram quando analisamos, ao fim do seu governo em 

2010, as diversas ações que reforçaram tanto a privatização interna, quanto o 

estimulo a expansão das IES privadas, o que atestam a supremacia e continuidade 

do projeto educacional privatista nos governos do PT. 

Ao avaliar o governo Lula (2003 - 2010), Leher (2010), menciona que as 

alianças construídas pelo transformismo do PT, contaram com a direção de setores 

da burguesia, que conduziram uma política educacional nos marcos do governo 

Cardoso, vide as medidas jurídicas política, como por exemplo, o PNE 2001- 2010. 

A agenda de Cardoso foi radicalizada nas isenções tributárias para o 
setor empresarial (ProUni), na expansão de rede de educação 
tecnológica de curta duração [...], no grau de massificação do uso da 
educação a distância [...], na expansão das matrículas das 
universidade federais por meio de contrato de gestão [...] e no 
aprofundamento do deslocamento do par ciência e tecnologia como 
pesquisa e desenvolvimento (inovação), ressignificando a 
universidade como lócus de venda de serviços de baixa relevância 
tecnológica e científica (LEHER, 2010, p. 410). 
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O processo de contrarreforma da educação superior nos governos de Lula 

contou com amplo arcabouço jurídico político, que merece destaque dentre elas a 

aprovação: da lei nº 10.861/2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES); a instituição do Programa Universidade para Todos 

(ProUni) através da lei nº 11.096/2005 regulamentando a ampliação de isenção 

fiscal e realocação de verba pública ao setor privado; a lei de inovação tecnológica 

nº 10.973/04, que regulamenta a parceria entre universidade públicas e empresas; a 

lei de parceria público privada nº 11.079/04, que trata das diretrizes gerais da 

parceira público-privado na administração pública; o decreto 5.800/06 e 5622/05 que 

regula o EaD e cria a Universidade Aberta do Brasil (UAB), respectivamente, para 

oferta de cursos a distância; o decreto º 6.069/07 que cria o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); e a 

medida provisória 520/10 que autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), empresa pública de direito privado vinculada ao MEC. 

Essas medidas jurídicas foram implementadas durantes os dois mandatos do 

governo de Lula e materializam a continuidade, embora com algumas 

descontinuidades, da política educacional de FHC. Legitimaram as diretrizes 

presentes do PDRE e no PNE (2001- 2011), como as parcerias público privadas, 

sob o discurso de ampliação e democratização do acesso ao ensino superior no 

Brasil.  

A tabela a seguir demonstra o processo de ampliação de vagas na educação 

superior brasileira - presente nos discursos oficiais do governo federal como 

democratização do acesso - mas com ampla expansão ao setor privado de ensino, 

reafirmando mais uma vez que a privatização da educação superior do Brasil é o 

eixo condutor da política educacional. 
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Tabela 3: Número de vagas ofertadas nas Instituições de Ensino Superior de 
2000 a 2010. 

Ano Vagas de IES Vagas Públicas Vagas Privadas 

2000 1.100.224 237.982 862.242 

2001 1.408.492 256.498 1.151.994 

2002 1.773.087 295.354 1.477.733 

2003 2.002.733 281.213 1.721.520 

2004 2.320.421 308.492 2.011.929 

2005 2.435.987 313.368 2.122.619 

2006 2.629.598 331.105 2.298.493 

2007 2.823.942 329.260 2.494.682 

2008 2.985.137 344.038 2.641.099 

2009 3.164.679 393.882 2.770.797 

2010 3.120.192 445.337 2.674.855 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na sinopse da educação do INEP. 

Lima (2013) aponta que as ações que fundamentam a reestruturação da 

educação superior nos governos de Lula compõem um conjunto de medidas 

oriundas do processo de contrarreforma do Estado e expressa uma nova fase da 

expansão da política educacional superior que pode se caracterizada em dois eixos. 

O primeiro eixo consiste na privatização e mercantilização da educação 

superior e se desdobra em três frentes: a) o aumento da IES privadas (conforme 

demonstramos na tabelas 2), principalmente focadas no ensino, e financiamento 

público ao setor privado através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e do 

ProUni; b) a privatização interna das universidade públicas através dos vendas de 

“serviços educacionais”, como os cursos pagos, fundações de direito privado, a lei 

de inovação tecnológicas e a lei de parceria público privadas.; e c) o produtivismo 

que atravessa a política de pesquisa a pós graduação via CAPES e CNPq (LIMA, 

2013). 

 A certificação em larga escala ou massificação da formação, segundo Lima 

(2013), caracteriza o segundo eixo, e podem ser identificadas nas políticas de 

expansão como EaD, REUNI e ProUni, causando intensificação no trabalho docente 

e a reconfiguração, principalmente,  da universidade pública, visto que o REUNI 

impôs uma lógica de expansão centrada no ensino, fragmentando o tripé 

universitário de ensino, pesquisa e extensão. 
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Um importante fator no processo de certificação em larga escala nas 

universidades públicas federais, o REUNI tinha como objetivo: aumentar o número 

de vagas e da relação professor aluno; diversificar as modalidades dos cursos de 

graduação, através da flexibilização dos currículos, da educação á distância, cursos 

de curta duração, dos ciclos básicos e profissional, bacharelados interdisciplinares; 

elevar a taxa de conclusão da graduação; e estimular a mobilidade estudantil, num 

prazo de cinco anos (LIMA, 2013). 

Esses objetivos do REUNI e das políticas privatista dos governos Lula 

expressa a relação da política educacional brasileira com a concepção de educação 

terciária do Banco Mundial, que além de reivindicar a diversificação das IES e das 

suas fontes de financiamento, assume uma nova direção na medida em que 

qualquer curso pós-médio, seja público ou privado, curto ou longo, presencial ou à 

distância, é considerado de nível “terciário”, seja por meio certificados ou emissão de 

diplomas (LIMA, 2013). 

Também podemos observar a influência do Protocolo de Bolonha21, cujo 

objeto era uniformizar o ensino superior na Europa visando a mobilidade e 

empregabilidade, nos objetivos no REUNI. Os objetivos de Bolonha, além de 

recuperar diretrizes do Banco Mundial, pautam adoção de um sistema baseado 

essencialmente em dois ciclos, pré e pós-graduado, legibilidade e comparabilidade 

dos diferentes graus acadêmicos (graduação e pós-graduação) atribuídos pelas 

universidades européias, incluindo diplomas complementares; estabelecimento de 

um sistema de créditos passível de ser validado em todos os países da União 

Europeia; incentivo a mobilidade dos estudantes, professores e investigadores; e 

garantia de dimensão européia de ensino superior (BOSCHETTI, 2015; LIMA, 2007). 

O ProUni, REUNI e as fundações de apoio formam um conjunto de ações, 

que para Cislaghi (2012), são os três principais mecanismos na privatização do 

fundo público as políticas para educação superior. Ao passo que, o ProUni concede 

                                                           
21 O Protocolo de Bolonha foi criado a partir da Declaração de Sorbonne para criação do Espaço 
Europeu do Ensino Superior, em 1998. Mas tarde, em 1999, esta proposta foi retomada, quando 
ministros de diversos países da Europa elaboraram a Declaração de Bolonha, com objeto de 
padronizar o sistema de ensino superior na Europa. Esse documento foi sendo avaliado pelos países 
europeus com conferências bianuais a fim de acompanhar o processo de implementação. Mais tarde, 
em 2009, 20 países incluindo o Brasil, foram convidados à compor o Fórum Político de Bolonha, e no 
ano de 2010 realizam o segundo fórum com ministros da educação de diversos países com vista a 
consolidar e mundializar o Protocolo de Bolonha (BOSCHETTI, 2015; LIMA, 2007). Por isso 
indicamos a influência de Bolonha ao REUNI. 
 



105  

bolsas pelo Estado via isenções fiscais as IES de setor privado; o REUNI que se 

caracteriza por contrato de gestão com metas de desempenho a serem cumpridas 

através de contrapartida financeira; e as fundações de apoio são um mecanismo de 

privatização interna das universidades, via fundações de direito privado com o 

objetivo de apoios as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.  

Vale ressaltar que o FIES, criado no governo FHC, passa por modificações no 

governo do PT, com facilidade de acesso e a criação, em 2010, do Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGeduc) que funciona como 

garantidor dos empréstimos contraídos, com juros 3,4% por ano, carência de 18 

meses e o prazo para a quitação passou para três vezes o tempo financiado, e o 

estudante com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo 

passaram a poder acessar o programa sem necessidade de fiador (CISLAGHI, 

2018). Concretizando mais uma ação de mercantilização da educação superior. 

A contrarreforma universitária recente, ao mesmo tempo que guarda 
continuidade com a reforma da ditadura, que pretendia adequar o ensino 
superior às necessidades do capital monopolista num país de capitalismo 
dependente, tem também em relação a ela rupturas. Agora, a 
contrarreforma universitária pretende atender não só aos interesses do 
capitalismo central imperialista, mas ao capitalismo neoliberal que avança 
sobre os direitos dos trabalhadores e sobre o fundo público dos países para 
garantir sua sobrevida em meio a crises estruturais cada vez mais 
frequentes (CISLAGHI, 2012, p. 282). 

 

Rodrigues (2007) traça uma importante argumentação ao mencionar que 

tanto a burguesia quanto o Estado compreendem a importância da educação ao 

processo produtivo. Na medida em que para os empresários industriais a produção 

de conhecimento na universidade é vista como importante insumo produtivo, ou 

seja, mercadoria-educação, já os empresários educacionais, enxergam os serviços 

educacionais como produto final, a mercadoria a ser vendida e consumida, isto é, 

educação-mercadoria. E o Estado atua legitimando esse processo com 

investimentos e isenções fiscais. 

[...] pode-se afirmar, por um lado, que há uma convergência específica entre 
o capital industrial e o governo em submeter a educação superior brasileira, 
em particular as universidade públicas, à lógica de produção de valor, 
particularmente, atrelando a produção de conhecimento às demandas de 
uma economia competitiva. Por outro lado, também existem uma 
convergência específica entre os interesses da nova burguesia de serviços 
educacionais e os dos governos, posto que a submissão da universidade 
pública á racionalidade burguesa e às práticas mercantis acabaria por tornar 
mais “equânime” a concorrência entre as instituições privadas e públicas 
(RODRIGUES, 2007, p. 85- 86). 
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As analises do conjunto de medidas da contrarreforma dos dois mandatos 

presidenciais do Lula (2003- 2010) demonstram que o processo de expansão da 

educação superior manteve sua maior inclinação ao setor privado. Ao fim do seu 

mandato em 2010, tínhamos um total de 2.370 IES, sendo 278 públicas e 2.100 

privadas. Havia também 445.337 vagas ofertadas nas IES públicas e 2.674.855 nas 

privadas, totalizando 3.120.192 vagas disponíveis nas IES brasileiras. Esses dados 

representam a concretização da condução de um projeto educacional que carrega 

traços fundamentais da política educacional brasileira: a privatização, a heteronomia 

e a massificação, a serviço das necessidades do capitalismo dependente. 

A conjuntura que se abre aos governos do PT com a liderança de Dilma 

Rosseff (2011- 2016), ainda que com a continuidade dos governos Lula são 

marcados por tensões políticas e econômicas que esgotam, de maneira drástica, o 

ciclo o petista. 

Iasi (2017) comenta que o processo de esgarçamento do clico petista tem 

raízes na manifestação mais recente e evidente da crise econômica mundial do 

capitalismo a partir de 2008. Contraditoriamente o impacto da crise no Brasil 

ofereceu ao PT, nos governos de Lula, a articulação entre o primeiro movimento da 

crise, que foi a fuga de investimentos do centro do capital que beneficiou abertura de 

investimento na periferia do capital, e possibilitou produzir uma aparência de 

estabilidade com um crescimento precário, formando a base para o pacto social e o 

governo de conciliação de classe. E o segundo momento de aprofundamento da 

crise com as queimas de capitais e a necessidade de Dilma administrar o pacto 

social sob o efeito de uma reversão econômica.  

As analises de Sampaio Jr. (2017) indicam que a crise economia mundial 

inicia em meados de 2007 e aprofundada em 2008, decorrente do colapso da 

especulação imobiliária norte americana e pela quebra em cadeia de bancos que 

aparentavam ser inabaláveis, 

[...] desencadeou uma virulenta crise de crédito que desorganizou 
rapidamente as relações de produção e circulação que sustentavam a 
expansão da economia mundial. Ao expor a extraordinária fragilidade do 
sistema monetário internacional e os precários fundamentos que sustentam 
a globalização dos negócios, a crise pôs por terra os parâmetros que 
balizavam os cálculos econômicos, deixando o sistema capitalista sob a 
ameaça de uma depressão sem precedentes.  

Ao levar ao paroxismo da liberdade de movimentação dos capitais e a 
desregulamentação dos mercados, o processo de liberalização liderado 
pelos Estados Unidos, sob a batuta dos organismos financeiros 
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internacionais, criou as condições ideais para o pleno desenvolvimento da 
especulação financeira, mercantil e produtiva em escala global. O resultado 
era previsível. A valorização do capital fictício descolou-se completamente 
da valorização produtiva e a acumulação produtiva desgarrou-se 
completamente da capacidade de consumo da sociedade. Em poucas 
palavras, a farra especulativa transformou-se em uma clássica crise de 
superprodução, cuja solução demandará uma brutal queima de capital 
produtivo, comercial e financeiro, com tudo o que isso implica: destruição de 
forças produtivas, fechamento de empresas, nova rodada de concentração 
e centralização de capitais, escalada do desemprego, aumento da pobreza 
e da desigualdade social, crise social e instabilidade política (SAMPIO JR., 
2017, p. 97- 98). 

Ao compreender os efeitos da crise sobre o Brasil, próximo da reflexão de Iasi 

(2017), Sampaio Jr. (2017) aponta que a crise na economia mundial e sua tendência 

recessiva nas economias centrais, paradoxalmente é um incentivo ao crescimento 

econômico nas periferias do capital. A partir do movimento especulativo de fuga, as 

grandes massas de capitais se deslocam do centro á periferia do capital na busca de 

negócios que recuperassem sua economia, principalmente a partir de exportações 

de produtos primários e minerais. 

Entretanto, o recrudescimento da crise a partir de 2011 e o esgarçamento das 

ações anticíclicas com base na elevação de gastos públicos, com socorro 

econômico e financeiro aos grandes grupos econômicos internacionais, na tentativa 

de controlar o desmoronamento do mercado, demonstraram que a economia 

mundial não constrói ação reguladora, perante a anarquia da iniciativa privada, 

imersa no processo de desregulamentação e liberalização dos mercados financeiros 

(SAMPAIO JR., 2017). 

A estratégia de combate à crise do liberalismo com mais liberalismo está 
conduzindo o mundo a um caminho tão irracional e absurdo quanto seria 
combater a raiva mordendo o cão que a transmite. A incontrolabilidade do 
capital em escala global leva ao paroxismo os efeitos perversos da crise. O 
aumento do desemprego estrutural e o aprofundamento da precarização do 
trabalho acirram a crise social. A política de ajuste fiscal permanente 
compromete a capacidade do Estado de fazer política anticíclica e de 
financiar o gasto social. Ainda que os efeitos destrutivos da crise exacerbem 
a rivalidades nacionais, o compromisso estratégico de todas as burguesias 
com a ordem global obriga-as a resignar-se aos ditames da solução 
americana. Nessas condições, só lhes resta o recurso à força bruta como 
meio de enfrentar a convulsão social e impor à classe trabalhadora 
condições ainda mais draconianas de exploração (SAMPAIO JR., 2017, p. 
131). 

Esses elementos atestam os fatos e mitos que sustentaram a falácia 

neodesenvolvimentista do PT durante o período que estivem a frente do planalto. 

Mito porque que se construiu um discurso que o Brasil vivenciava um processo de 

desenvolvimento que iria possibilitar a superação da pobreza e da dependência 
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externa, ignorando o fato de que o frágil ciclo expansivo do período petista reforçou 

o eixo condutor da particularidade do capitalismo monopolista brasileiro, que é a 

dupla articulação entre o desenvolvimento desigual interno e a subordinação 

consentida ao capital internacional (SAMPAIO JR., 2017). Que são identificados na 

conversão dos governos de Lula e Dilma, assim como os anteriores, a política 

compensatória do Banco Mundial, com ajustes fiscais permanentes que demarcam 

uma política econômica nacional que gasta mais com o pagamento da divida pública 

do que com direitos sociais. 

Podemos observar na tabela 4 que o período que marca o fim do mandato de 

FCH e os mandatos de Lula e Dilma, as maiores despesas da União são com a 

dívida pública, registrando 70,5% em 2000, 56,6% em 2009 e 56,7% em 2015, 

referente aos três governos citados, respectivamente. No que tange a educação as 

despesas giram em torno de 1,7% no ano 2000, 2% em 2009 e 3,5% em 2015. 

 

Tabela 4: Consolidação das Contas Públicas e Despesas da União de 2000 a 2015, 

por função. 

Função 00 

(%) 

02 

(%) 

04 

(%) 

06 

(%) 

08 

(%) 

09 

(%) 

11 

(%) 

13 

(%) 

14 

(%) 

15 

(%) 

Assistência 

Social 

0,7 1,0 1,5 1,8 2,4 2,3 2,9 3,7 3,3 3,1 

Ciência e 

Tecnologia 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 

Educação 1,7 2,0 1,6 1,5 1,8 2,0 2,8 3,7 3,6 3,5 

Habitação 0,3 0,02 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Previdência 

Social 

15,2 18,3 18,2 18,1 21,5 20,4 22,8 26,3 24,2 23,2 

Saúde 3,3 3,8 3,6 3,4 3,7 3,4 4,0 4,5 4,2 4,2 

Encargos 

Especiais* 

70,5 64,4 66,4 66,3 61,3 56,6 58,0 50,3 54,5 56,7 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados sistematizado por DRUCK; FILGUEIRAS; 
MOREIRA (2017). 

*Refinanciamento da Dívida Interna e Dívida Externa e Serviço da Dívida Externa e Interna. 

 A opção dos governos do PT, em aliança ao capital internacional, de atender 

as exigências dos donos do poder econômico e a contenção do descontentamento 
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da classe trabalhadora, articulado, principalmente no governo Dilma, com a 

exaustão do ciclo de crescimento e das condições concretas de manter a “paz 

social”, num contexto de recrudescimento da crise econômica mundial com a 

necessidade de um novo pacote de ajustes fiscais, colocou no centro da luta de 

classes uma conjuntura de instabilidade política e crescente conflitos sociais, como 

as revoltas de 2013 (SAMPAIO JR., 2017). 

A mudança do cenário econômico mundial, interessantemente não a crise 
propriamente dita, mas a retomada do crescimento no centro do sistema e o 
consequente agravamento da crise da periferia do sistema do capital 
imperialista, faz com que as bases da democracia de cooptação e do 
governo de pacto social deterioram rapidamente. O primeiro e mais evidente 
sintoma desse fato foram às manifestações de 2013, que indicavam 
problemas em um dos principais trunfos do PT na relação com a ordem 
burguesa, ou seja, a eficiência do apassivamento (IASI, 2017, p. 427). 

Entre o período de 2012 e 2014, durante os governos de Dilma, sob os 

desgastes da crise econômica mundial, a insatisfação da população com 

desperdício de recurso público em projetos faraônicos dos mega eventos 

esportivos22, colocou em decadência a euforia neodesenvolvimentista e a ideia que 

o Brasil superaria o subdesenvolvimento, evidenciando um cenário de que 

voltaríamos a viver um período de estagnação política e econômica no país. 

Ademais, sem ter confrontado e resolvidos os fundamentos dos problemas do povo 

e a opção de enfrentar a crise com ajuste neoliberal de receituário ortodoxo, 

comprometeu não só o segundo mandato de Dilma, como encaminhou o desfecho 

decadente e melancólico do ciclo petista (SAMPAIO JR., 2017). 

Ao subordinar as condições de vida dos trabalhadores às exigências do 
capital em tempos de crise, o governo do PT tirou a mascara e revelou seu 
verdadeiro papel como agente dissimulado da burguesia. A imagem de 
políticos corruptos em situação vexatória por terem urdido tenebrosas 
transações para beneficiar empresas poderosíssimas, posando – de punhos 
cerrados - como guerreiros do povo brasileiro, é metáfora perfeita do novo 
PT (SAMPAIO JR., 2017, p. 220). 

 Iasi (2017) argumenta que o pragmatismo, a aliança com a burguesia 

monopolista e o abandono dos eixos centrais do programa democrático popular em 

nome da democracia burguesa e a institucionalização partidária, são os elementos 

                                                           
22 Os mega eventos esportivos como os jogos Pan Americanos, em 2007, a Copa do Mundo, em 
2014 e os jogos Olímpicos de 2018, aconteceram no país durante os governos do PT. Inclusive fora 
motivos de diversos descontentamentos das manifestações de junho de 2013, expresso nos dizeres: 
“Queremos educação e saúde no padrão FIFA”, “Copa e Olimpíadas pra quem?”, “Da copa eu abro 
mão, eu quero mais dinheiro pra saúde e educação”, dentre outros. 
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para compreender o rebaixamento da radicalidade programática do PT e escolha de 

governabilidade pelo alto. 

A opção pela governabilidade pelo alto se dá não como uma peça fora da 
estratégia, mas como um elemento plenamente coerente com o seu 
desenho geral. O projeto democrático deveria respeitar as regras do jogo e 
a comprovação da seriedade dessa opção começaria pelo respeito às 
instituições e seu funcionamento dito “normal”. O respeito às regras do jogo 
não se limita ao ordenamento político e jurídico existente, mas também aos 
fundamentos econômicos da ordem burguesa, desde aqueles conjunturais 
que se manifestam no compromisso de manter no essencial as chamadas 
medidas macroeconômicas (estabilidade orçamentária, política de superávit 
primários, manutenção de contratos, estabilidade monetária e fiscal etc.) até 
dimensões mais fundamentais, como a propriedade privada e a economia 
de mercado (IAIS, 2017, p.425). 

No contexto de encerramento do ciclo petista expresso nos governos de 

Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016, a política educacional superior, continua a 

travessia do projeto petista para educação, marcado por ajuste fiscal, pagamento e 

amortização da dívida pública em detrimento dos gastos com políticas sociais, 

conforme apresentamos na tabela 4, e o privilegiamento do setor educacional 

privado, que pode ser observado na tabela abaixo, onde em 2011 do total de 2.365 

IES, 284 eram públicas e 2.081 privadas, já em 2016, 296 são públicas e 2.111 

privadas, de um total de 2.407 IES. 

Tabela 5: Número de Instituições de Ensino Superior, por Categoria 
Administrativa no Brasil de 2011 a 2017. 

Ano Total de IES IES Pública IES Privada 
2011 2.365 284 2.081 
2012 2.416 304 2.112 
2013 2.391 301 2.090 
2014 2.368 298 2.070 
2015 2.364 295 2.069 
2016 2.407 296 2.111 
2017 2.448 296 2.152 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na sinopse da educação do INEP. 

A principal ação do governo de Dilma para política educacional é a construção 

do novo Plano Nacional de Educação (2014- 2024), que tem como principal tarefa 

legitimar as ações do PT ao longo dos seus governos e da política educacional 

privatista, inclusive recuperando elementos e metas do último PNE que teve vigência 

até 2011, e fora construído no governo FHC. Mais um elemento que evidência a 

solidez do projeto educacional hegemônico da burguesia brasileira, que embora com 
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diferença entres os últimos governos, ele atravessa e direciona a política de 

educação do país. 

A formulação do novo PNE ocorre a partir de diversos debates e mudanças 

no projeto original encaminhado no âmbito da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE) em 2010, e posteriormente no documento referência do CONAE realizado 

em 2014. Dessa forma, a Lei nº 13.005 de 2014, que aprovou o PNE 2014- 2014 é 

uma ferramenta de planejamento do Estado na execução política de educação 

brasileira e trazem diretrizes de como a erradicação do analfabetismo, melhorias na 

educação e valorização dos profissionais. O seu cumprimento é objeto de 

monitoramento e avaliações realizadas pelo MEC, pelas comissões de educação da 

Câmara e do Senado, pelo CNE e pelo Fórum Nacional de Educação (BRASIL, 

2014). 

Para Minto (2018) quando na elaboração do PNE, as ações que envolvem 

principalmente a previsão de ampliação de recurso orçamentário e 

responsabilização do Estado no financiamento são que dão concretude à política 

educacional. Segue dizendo, que a disputa na construção do PNE abre as 

possibilidades de alterar as diretrizes de implementação da política de educação, e 

para o setor privado um momento estratégico de reorganizar seus interesses junto 

ao Estado e elaborar novas formas de captura do fundo público. 

A implementação do PNE 2014- 2024 prevêem uma variedade de metas que 

devem ser atingidas ao longo dos 10 anos de vigência do plano. No que tange as 

políticas para educação superior, temos nas metas 12, 13 e 14, ações estratégicas 

diretas para construção e consolidação das metas do PNE. Além disso, a meta 20 

que diz respeito do financiamento e a própria lei em si, deixa em aberto o aspecto do 

financiamento, mas que aparece nas estratégias das metas, como expansão de 

programas já realizados pelo governo, por exemplo o FIES. 

A meta 12 diz respeito a elevação de taxa de matriculas na educação 

superior; a meta 13 elevação da qualidade da educação superior e da qualificação 

do corpo docente; e a meta 14 aumento de vagas na pós graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado). As estratégias para alcançar as metas do PNE são: 

ampliação da interiorização da rede federal de ensino superior; ampliação da 

expansão do financiamento do FIES; estimular a expansão e reestruturação das 

instituições de educação superiores, estaduais e municipais cujo ensino seja 

gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do governo federal, mediante termo 
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de adesão a programa de reestruturação (ou seja, um novo REUNI); aperfeiçoar a 

SIANES; ampliar a cobertura do ENADE; expandir o FIES a pós graduação, 

incluindo o EaD; e a ampliação EaD através da UAB (BRASIL, 2014; LIMA, 2015). 

Lima (2015) aponta que o novo PNE representa uma nova face do privatismo 

e da massificação da formação ao realizar dois movimentos: aprofundamento da 

certificação em larga escala que foi operado pelo REUNI e o  fortalecimento ao 

empresariamento da educação com ampliação vagas no setor privado; e a 

ampliação da isenção fiscal e investimento aos empresários da educação pelo FIES, 

na modalidade presencial e EaD, agora também no ensino pós graduado. 

Na analise de Minto (2018) as metas e estratégias do PNE ocultam alguns 

elementos que evidenciam os conflitos de interesses e expressam o privilegiamento 

ao setor privado. Para o autor há omissões no PNE, no que diz respeito: as 

fundações de apoio que exercem o papel de canalizar recursos públicos as 

atividades privadas, e estão atreladas ao tipo de pesquisa que a meta 14 estimula; a 

expansão e a reestruturação ao moldes do REUNI; e permanece sem alteração a 

política de avaliação da educação superior, seja no controle o trabalho docente ou 

na lógica de financiamento de pesquisa por agência de pesquisa, que além de 

privilegiar algumas áreas de conhecimento, possuí forte inclinação ao setor privado. 

A direção privatista da política educacional no Brasil expressa nas ações de 

diversificação de financiamento e de IES e nas parcerias público privadas, que se 

materializaram nos dois últimos PNE, obtiveram uma grande crescente no século 

XXI, acarretando o fortalecimento do setor privado, sobretudo o empresariado de 

serviços educacionais, que ampliaram absurdamente seus lucros nesse período. 

Podemos observar esse movimento na oferta de vagas nas IES, que apresentamos 

na tabela 3, e agora mostraremos na tabela 6. 

Tabela 6: Número de vagas ofertadas nas Instituições de Ensino Superior de 
2011 a 2017. 

Ano Total de vagas Vagas Públicas Vagas Privadas 

2011 3.228.671 484.943 2.743.728 

2012 3.324.407 539.648 2.784.759 

2013 3.429.715 525.933 2.903.782 

2014 3.545.294 533.018 3.012.276 

2015 3.754.284 530.552 3.223.732 

2016 3.937.129 529.239 3.407.890 

2017 3.857.572 526.169 3.331.403 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base na sinopse da educação do INEP. 
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No ano de 2011 obtivemos um total de 2.743.728 vagas ao setor privado, já 

em 2017 o total foi de 3.331.403, sendo que ao setor publico foram ofertadas 

484.943 e 526.169, respectivamente. Ao final, temos um aumento de mais de 1 

milhão de vagas em 6 anos. 

A consequência desse processo é o fortalecimento econômico e político das 

IES privadas, sobretudo seus grupos econômicos, com forte presença no capital 

internacional, que passam a comprar IES de pequeno porte, provocando ao setor 

privado um crescente processo de internacionalização e centralização de capitais 

(DRUCK; FILGUEIRA; MOREIRA, 2017) 

No complexo movimento de expansão do ensino superior privado, 
observam‑se dois processos que caracterizam a reestruturação capitalista: 
de concentração das atividades em grandes grupos empresariais — que, 
entre outras coisas, compram as IES menores; e de diversificação das 
atividades, atrelando-se ao capital financeiro internacional e tendo nas 
atividades de ensino (e, cada vez mais, na pesquisa) apenas meios para 
realização de lucros. (MINTO, 2018, p.15) 

 

Em recente publicação, Druck; Filgueiras e Moreira (2017) apontam que 

atualmente quatro empresas brasileiras são negociadas na BMF&BOVESPA: 

Anhanguera Educacional; Estácio Participações; Kroton; e Sistema Educacional 

Brasileiro (SEB). As três primeiras, por suas capacidades de capitalização, se 

consolidaram entre as maiores IES privadas do país, e movimentam bilhões no 

mercado financeiro. Vale ressaltar que em 2013 ocorreu a fusão entre Anhanguera 

Educacional e Kroton, avaliada em 13 bilhões.  

Como se pode constatar, o ensino superior no Brasil é um “GRANDE 
NEGÓCIO” (os grandes grupos internacionais perceberam isso), no qual o 
Estado financiou, a juros subsidiados, a implantação e/ou ampliação das 
instalações físicas (capital fixo) dos grandes grupos econômicos privados. 
Além disso, não há riscos para o investimento nem a possibilidade de 
descasamento entre oferta e demanda: a compra da mercadoria-ensino 
também está garantida antecipadamente pelo Estado.  
Os recursos do FIES e do PROUNI são transferidos diretamente para as 
corporações do ensino superior; a inadimplência dos estudantes 
“beneficiados” é zero e os valores cobrados pelas matrículas e 
mensalidades exorbitantes - principalmente nas chamadas “ciências duras”. 
Esse é o “liberalismo” e o “menos Estado” do BIRD, do capital financeiro e 
da direita liberal brasileira; na verdade, sem a transferência de recursos 
públicos (orçamentários), agora também para grandes grupos 
internacionais, esse negócio não poderia sobreviver, pelo menos na enorme 
dimensão que assumiu no Brasil (DRUCK; FILGUEIRA; MOREIRA, 2017, p. 
620). 

 

Portanto, as políticas para educação superior dos governos de Lula e Dilma, 

expressam a forma pela qual o PT direcionou o projeto de educação e político 
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econômico do país, em nome da governabilidade e sustentado em acordo pelo alto, 

que favorecem a manutenção da heteronomia brasileira, em detrimento de um 

desenvolvimento que atenda as reais demandas e necessidades da classe 

trabalhadora. Ao fim, essa aliança com a burguesia, sob a democracia de cooptação 

e pacto de classe, foi à base que influenciou e determinou a construção e execução 

do golpe das frações burguesas brasileira, expresso no impeachment da presidente 

Dilma Rousseff em 2016. 

Para Lima (2017) o período que marca os governos do PT (2003- a 2016) 

representou, inicialmente: um processo histórico de aburguesamento da política 

petista que substitui na sua pauta de ação política a revolução contra a ordem, pela 

ocupação do poder, via acordo pelo alto, sustentando pela coalização de classe e 

que operou uma política que privilegiou o pagamento e amortização da dívida 

externa, num permanente processo de tributo colonial da dívida pública. No entanto, 

o caráter ultraconservador da burguesia brasileira impôs limites ao pacto de classe e 

demonstrou que em contexto de crise do capital, não há possibilidade de atender as 

demandas da classe trabalhadora.  

Nesse caminho, Sampaio Jr. (2017), disserta que num contexto de 

recrudescimento da crise econômica mundial, crise política e econômica no Brasil e 

uma crescente mobilização social desde 2013, acenou um sinal de alerta a classe 

dominante em relação ao risco de revolta dos pobres. E por isso, as concessões 

feitas a classe trabalhadora chegou ao seu limite, fazendo com que a política da 

ordem do dia é minar com urgência as reivindicações e estabelecer outro pacto 

social. 

As frações da burguesia brasileira reivindicaram de acordo com Lima (2017) a 

construção de novo pacto de dominação de classe, retirando do acordo pelo alto o 

PT e sua política de pacto de classe. Dessa forma, em 2016, o projeto petista para o 

Brasil chega ao limite, marcando o fim do seu ciclo. A burguesia representada, 

principalmente, pelo agronegócio e pelas empreiteiras, direcionada pelo capitalismo 

internacional, conduziu um golpe parlamentar, sem provas, na então presidente 

Dilma, através do impeachment, e minou qualquer possibilidade de reapactuação 

com o PT. 

A disputa entre os setores governistas, conduzidos pelo Partido dos 
Trabalhadores e frações da burguesia expressando os interesses da alta 
burguesia financeira, agroexportadora, industrial, comercial e de serviços e 
os setores ultraconservadores desta mesma burguesia brasileira estava em 
curso. Não se tratava, como ainda não se trata, de uma disputa entre 
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projetos antagônicos de sociedade, mas das disputas entre frações da 
classe burguesa do poder para garantia de seus interesses econômicos e 
político. 
A política de coalizão de classes abriu as portas da antessala para a 
ofensiva ultraconservadora, que busca restaurar, de forma mais profunda e 
ágil, a sua pauta de ação política e, assim, garantir o enfrentamento da 
queda das taxas de lucro. Estas frações não necessitam mais das 
negociações conduzidas na fase anterior da contrarrevolução: cooptação 
das lideranças da classe trabalhadora e seu aburguesamento (LIMA, 2017, 
p. 101). 

 

Nas reflexões de Iasi (2017), o desfecho desse processo, que culminou no 

impedimento de Dilma, também se deu no alinhamento entre as frações burguesas e 

sua capacidade de oposição e de manter sucessivas ações de desestabilização do 

governo como manifestações políticas, iniciativas midiáticas, jurídicas e 

parlamentares, que criou um clima de instabilidade que convenceram a burguesia 

monopolista que a permanência do PT no governo seria a garantia de instabilidade 

política. 

Por fim, Sampio Jr. (2017) nos alerta para um importante elemento, que 

dialoga com as reflexões de Lima (2017), 

A narrativa de que a presidente foi vítima de um “golpe” não e falsa, mas 
omite o fato de que o primeiro golpe - o estelionato eleitoral – foi cometido 
pela própria Dilma ao jurar na campanha eleitoral que não faria o ajuste 
fiscal “nem que a vaca tossisse”. Denunciar o segundo golpe, ocultando o 
primeiro, deixa na penumbra o fato de que a verdadeira vítima dos 
atentados contra a democracia é a classe trabalhadora, que votou de 
maneira inequívoca contra o ajuste neoliberal. Na conspiração contra os 
direitos dos trabalhadores, Dilma e Temer são cúmplices, pois o segundo 
golpe apenas arrematou o primeiro. Mais ainda, sem a devida ponderação 
sobre o caráter restrito da democracia brasileira, a denúncia do golpe 
parlamentar como um atentado à democracia não permite perceber a 
essência da crise que abala o sistema representativo; a impermeabilidade 
do Estado brasileiro às demandas populares. Supervalorizar os aspectos 
formais da democracia brasileira sem a devida explicitação sobre o seu 
conteúdo real é uma forma capciosa de esconder os atentados perpetrados 
pelo PT contra a classe trabalhadora e manter o debate político 
hermeticamente enquadrado na lógica fechada do cretinismo parlamentar 
(SAMPAIO JR, 2017, p. 250). 
  

A rápida decomposição do governo Dilma e o caráter espúrio do seu 

sucessor, o golpista Michel Temer, expressaram o antagonismo entre a vontade 

políticas inconciliáveis, de um lado a exigência nas ruas e nas urnas dos 

trabalhadores e de outro as exigências do mercado e a necessidade de ajustes 

fiscais em nome da retomada de crescimento (SAMPAIO JR, 2017) 

 E é nesse caminho que segundo Iasi (2017), o governo golpista e usurpador 

de Temer, tem início. E mais, é um governo descartável, e representa uma “ponte 

para o futuro” e não o futuro. Sua tarefa é impor um ajuste estrutural que aprofunde 
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as medidas do grande capital, que podem ser identificadas em três frentes: ajuste 

econômico, medidas de caráter ideológico e medidas jurídicas políticas. 

As medidas econômicas são ajustes que atacam os trabalhadores em 

detrimento da acumulação de capital e se manifestam nos cortes orçamentários nas 

políticas sociais, como na saúde, na educação, na assistência social e a reforma da 

previdência; a flexibilização das leis trabalhistas, ambientais e a desvinculação das 

receitas da União. No campo ideológico temos medidas de caráter obscurantista e 

irracionalista para firmar o compromisso como o fundamentalismo religioso em nome 

da governabilidade, onde são atacados direitos como o uso de nome social da 

população trans, da união homoafetiva, perseguição as religiões de matriz africana, 

ataques a dita “ideologia de gênero” e a ofensiva a liberdade de pensamento com 

proposta da “Escola Sem Partido”. E por fim as medidas jurídicas políticas para 

garantir a “lei da ordem”, que vai da ofensiva a liberdade de organização até a 

perseguição e criminalização dos movimentos sociais e lideranças políticas (IASI, 

2017). 

As medidas de austeridade, bem como a direção geral dos ajustes, são 

nítidas nesse contexto, e embora carreguem particularidades do governo Temer, 

começam ainda nos governos Dilma, como sua proposta de ajuste nos primeiros 

meses de governos e aprovação da lei antiterrorismo, por exemplo. Mas como 

mencionamos, a tarefa do Temer é de acelerar um conjunto de ajuste, num 

momento mais ortodoxo do neoliberalismo, e a classe trabalhadora é a principal 

vitimada desse processo. 

Outro importante elemento que marca as continuidade e descontinuidade 

entre o PT e Temer foi o estudo encomendo ao Banco Mundial, ainda no segundo 

governo Dilma, um material previamente destinado para justificar os ajustes em 

curso no Brasil. O documento que caiu como uma luva ao governo Temer que já 

vinha operando medidas de austeridades como o congelamento das despesas 

públicas por 20 anos, a liberação da terceirização para qualquer setor da atividade 

das empresas e uma reforma trabalhista que retrocede os direitos da classe 

trabalhadora (DRUCK; FILGUEIRA; MOREIRA, 2017). 

Depois de décadas esse novo documento especialmente publicado pelo 

Banco Mundial para o Brasil, intitulado “Um Ajuste Justo: Análise da Eficiência e 

Equidade do Gasto Público no Brasil”, não deixa margem para outra interpretação, 
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do que uma orientação para os ajustes fiscais, sob a histórica direção dos 

organismos internacionais. 

Esse documento representou a principal ação do Governo Temer á política 

educacional. Nele constam apenas quatro páginas sobre a educação superior, que 

são o suficiente para compreendermos a continuidade da política educacional 

privatista. As diretrizes recuperam os documentos anteriores e apresenta as 

seguintes orientações e medidas as IES públicas federais, que foi o foco do estudo: 

redução dos recursos destinados; introdução do ensino pago; financiamento aos 

estudantes que não puderam pagar as mensalidades, aos moldes do FIES; e bolsa 

de estudos aos estudantes mais pobres, via PROUNI (DRUCK; FILGUEIRA; 

MOREIRA, 2017). 

Essas diretrizes do novo documento do Banco Mundial recupera elementos 

da própria política educacional do Brasil (que já é norteada pelos organismos 

internacional), para elaborar o direcionamento do ensino superior do país, que revela 

um processo de descaracterização do caráter público da universidade pública e a 

nítida manifestação a política social focalizada na pobreza (social liberalismo) aos 

moldes dos organismos internacionais nas ultimas décadas. 

O fato é que esse velho-novo documento do Banco Mundial é instrumento 

político de legitimação aos ajustes conduzidos no país sob o Governo Temer. Essa 

nova ofensiva do neoliberalismo as Universidades Públicas no Brasil, traz a tona que 

os interesses do capital financeiro são prioridades. E nessa direção o argumento dos 

organismos internacionais retoma a velha premissa que o Estado gasta muito e de 

forma ineficiente com políticas sociais, e por isso os ajustes precisam ser realizados, 

além de possuírem caráter permanente. 

Ao longo do capítulo debatemos sobre a conjuntura da Universidade no 

século XXI e o intenso processo de privatização que acomete as IES públicas 

brasileiras, que faz parte da ofensiva do capital as políticas sociais, nesse caso a 

educação, expresso na sua agenda política privatista à política educacional 

brasileira. 

Nessa direção, há no Brasil um nítido processo de disputa de projetos 

antagônicos na direção da educação superior. De um lado a burguesia, que avança 

com seu projeto privatista, e de outro os movimentos sociais da educação e da 
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classe trabalhadora na resistência por um projeto classista e democrática para 

educação. 

Isso posto, a agenda do capital para educação superior no Brasil se expressa 

na maneira como as frações burguesas se organizam para operar a direção e a 

disputa do projeto educacional no país. Leher (2018) aponta que medidas 

educacionais privatistas tomadas pelas frações burguesas dos serviços 

educacionais e articulado com o Estado, no terreno das lutas educacionais, 

demonstram que 

 

A prioridade conferida pelo governo Federal a tais opções mostra a 
preocupação com o “mercado de trabalho” e, em conexão com este, com o 
aprofundamento das contradições do capital (Exército Industrial de Reserva, 
precarização, desemprego dos jovens) e seus reflexos na governabilidade. 
Conjugando a busca da governabilidade dos “de baixo” com sopros de 
democratização do acesso (por meio do Programa Universidade para Todos 
– ProUni e do Programa de Financiamento Estudantil - FIES) e com os 
interesses do setor financeiro, os governos Lula da Silva e Dilma Roussef 
efetivamente ampliaram as matriculas da educação superior – corroborando 
a crença de que seus governos tinham compromisso com a democratização 
do acesso ao ensino superior. No entanto, não pelo acesso prioritário às 
instituições universitárias e tecnológicas públicas, mas, principalmente, por 
meio do repasse de verbas públicas para corporações do setor educacional 
(sobretudo, organizações financeiras) por meio dos referidos FIES e ProUni 
[...] (LEHER, 2018, p. 24). 

Destarte, a que se consideram o papel das Instituições burguesas na direção 

estratégica da política educacional. Para Leher (2018) as empresas que hoje 

compõe o rol dos grupos econômicos do Brasil são a manifestação nítida da difusão 

da agenda do capital para educação do país, operadas pelos aparelhos privados de 

hegemonia23. Dentre as ações política no âmbito da educação superior, podemos 

destacar na tabela abaixo:  

 

 

 

                                                           
23 Coutinho (1996), a partir de Gramsci, vai compreender que aparelhos privados de hegemonia: “[...] 
são organismos sociais “privados”, o que significa que a adesão aos mesmos é voluntária e não 
coercitiva, tornando-os assim relativamente autônomos em face do Estado em sentido estrito; mas 
deve-se observar que Gramsci põe o adjetivo “privado” entre aspas, querendo com isso significar que 
— apesar desse seu caráter voluntário ou “contratual” — eles têm uma indiscutível dimensão pública, 
na medida em que são parte integrante das relações de poder em dada sociedade (p. 54- 55)”. Ou 
seja, são entidades privadas que cumprem a tarefa de produzir e reproduzir ideais na busca de 
hegemonia do seu projeto de sociabilidade. 
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Tabela 7: Aparelhos Privados de Hegemonia (APH) atrelados à educação 

superior. 

APH Área de atuação prioritária Frações burguesas mais 

proeminentes 

 

 

 

 

 

 

Fundação Lemann 

 

 

 

 

 

 

Educação Básica e Superior 

Ambev, Google, Itaú BBA, 

Intituto Credit Suisse, 

Hedging- Griffo, Fundação 

Telefônica Vivo, Instituto 

Península, Instituto Natural, 

Instituto Sonho Grande; 

Instituto Arapyaú, Rede de 

Ação Política pela 

Sustentabilidade, Vetor 

Brasil, Associação de 

Jornalistas de Educação, 

Instituto ProA e  MGov Brasil. 

Fundação Educar Ensino Superior Fundação Lemann, Ambev, 

Itaú e Stone. 

 

 

Centro de Liderança 

Pública (CLP) 

 

 

Empoderar lídereas/ Cursos, 

Pós-Graduação/ WS 

BM&F Bovespa, Bolsa de 

Valores de São Paulo, 

Agência de Publicidade 

DPZ&T, Visagio Consultoria 

de Gestão, Itaú Unibanco, 

BTG Pactual, Credit Suisse, 

Iguatemi, Instituto Semeia, 

Casa do Saber, Escola de 

Coaches, Moreau 

Advogados, Ecosocial. 

 

 

 

 

 

Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), Federação 

das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP). 

Sistema S (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial, 

Serviço Social do Comércio, 

Serviço Social da Indústria e 

Serviço Nacional de 

Aprendizado do Comércio), 

Educação Básica, Técnica, 

Tecnológica e Superior. 

Logrou importante influência 

em todo o capítulo da 

educação profissional do 

Compreende as entidades 

patronais da Indústria do 

Brasil, abrangendo a 

Confederação e a Federação 

das Indústrias do Estado de 

São Paulo constituída por 

mais de 133 sindicatos 

patronais. 
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Plano Nacional de Educação. 

Confederação Nacional da 

Agricultura, Sociedade 

Nacional da Agricultura, 

Associação Brasileira do 

Agronegócio. 

 

 

Educação Básica, 

Profissional e Superior 

Abrangem o agronegócio – 

inclusive os setores mais 

tradicionais e os mais 

modernos e 

internacionalizados. 

 

Movimento Brasil 

Competitivo 

Educação Profissional e 

Superior 

Ciência, Tecnologia, 

Inovação (competitividade) 

Gerdau,Odebrecht, Camargo 

Corrêa, Natura, Riograndese, 

Embraer, Grupo Globo, Fiat, 

Unimed Seguros, Suzano, 

Motorola Solutions, General 

Electric, Microsoft Brasil, 

Grupo FarmaBrasil, Celulose 

3M, Acciona, Biolab 

Farmaceutica, SPFL Energia, 

Ericsson, Eurofarma, IBM, 

Infraero, Qualcomm, Paypal, 

Souza Cruz, CNI, UNESCO, 

CNPq, Governo Federal, 

CUT, Força Sindical. 

 

Think Tanks (Casa das 

Garças, Millenium, 

Fundação Getúlio Vargas, 

Núcleo de Estudos da 

Violência, Fórum da 

Liberdade) 

 

Política educacional atua na 

disputa pelas concepções de 

educação, em prol do dito 

livre mercado 

São financiados por Bancos 

ou possuem dirigentes que 

são banqueiros (Casa das 

Garças). Outros são 

auspiciados por fundações 

congêneres estrangeiras. 

Meios de Comunicação 

(Organizações Globo, Folha 

de São Paulo, O Estado de 

São Paulo, Grupo Cívita/ 

Abril) 

Atuam em todas as frentes 

da educação, produzem 

material didático e sistemas 

de ensino.  

Articulam diversos 

segmentos: jornais, revistas, 

editoras, TV aberta, TV a 

cabo, rede de internet, 

agronegócio, bancos, 

seguros, previdência privada. 

Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES),  

Associação Brasileira para 

o Desenvolvimento da 

Educação Superior 

(ABRAES),  

Representam as entidades 

corporativas patronais, como 

Centro Universitários, 

Universidades particulares e 

organizações com ações 

negociadas na bolsa de 

valores. Todas atuaram em 

Em geral, comportam 

alianças com o setor 

financeiro por meio de fundos 

de investimentos. 

Kroton, Estácio participações. 
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Federação Nacional das 

Escolas Particulares 

(FENEP),  

Associação Nacional dos 

Centros Universitários 

(ANACEU), Associação 

Nacional das Universidades 

Particulares (ANUP). 

conjunto em prol do FIES e 

ProUni, arrancando diversas 

concessões do governo. 

Influenciaram na construção 

do PNE. 

Igrejas: Conferência 

Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), Confissões 

Pentecostais e 

Neopentecostais. 

Atuam em todas as frentes, 

muitas possuem redes 

próprias de escolas e 

universidade, outras atuam 

predominantemente na 

defesa dos valores de suas 

confissões 

Em geral, estão vinculadas 

diretamente às suas 

congregações religiosas, a 

forças partidárias e também 

podem possuir associações 

com fundos de investimentos. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados sistematizados por LEHER (2018). 

A tabela expressa a articulação de diversos setores da burguesia brasileira, 

que através de suas instituições, difundem seu projeto hegemônico de educação e 

sociabilidade. Ademais, demonstra o processo de financeirização da educação 

superior que articula empresas do ramo educacional e o Estado. 

Dialogando com esses elementos, Leher (2018), traz duas importantes 

reflexões para o debate. Primeiro que a financeirização da educação superior só é 

possível com o crescente incentivo do Estado às organizações privadas, via redução 

da participação pública no fornecimento da educação superior pública; isenção 

tributária às IES privadas com fins lucrativos, através do ProUni; e indução estatal ao 

setor mercantil por meio do FIES, criado no governo FHC e ampliado no governo 

Lula. Segundo, é a atuação do capital na disputa da educação direcionando, 

inclusive, as verbas públicas para seus próprios negócios. 

As reflexões e dados expostos acima revelam não são a organização da 

burguesia para disputa do projeto educacional brasileiro, mas o importante papel do 

Estado nesse processo, principalmente, com os investimentos e isenções fiscais, 

legitimadas por série de medidas jurídico políticas, conforme demonstramos ao 

longo da pesquisa. 

Se observarmos a direção da PNE 2001- 2001 e 2014- 2014, iremos perceber 

o eixo condutor da política educacional hegemônica brasileira, que além de 

favorecer, é parceira fiel do setor privado e dos direcionamentos dos organismos 
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internacionais, vide os documentos do Banco, sobretudo o último, que mencionamos 

nesse capitulo.  

A tabela abaixo, de maneira sintética, expressa a identidade política entre os 

dois PNE que direcionam a política da educação no século XXI. 

 

Tabela 8: Relação na direção política entre o PNE 2001- 2011 e o PNE 2014- 

2024. 

PNE 2001- 2011 (Lei nº 10. 172) PNE 2014- 2024 (Lei nº 13.005) 

Política de Educação Superior: 

Constata o baixo índice de acesso à 

educação superior, indicando que a expansão 

do ensino superior privado constitui-se em 

estratégia fundamental de ampliação desse 

acesso;  

 

Garante a diversificação do sistema, 

afirmando que “como estratégia de 

diversificação, há que se pensar na expansão 

do pós-secundário, isto é, na formação de 

qualificação em áreas técnicas e 

profissionais”; 

 

“O sistema de educação superior deve contar 

com um conjunto diversificado de instituições 

que atendam a diferentes demandas e 

funções. Seu núcleo estratégico há de ser 

composto pelas universidades, que exercem 

as funções que lhe foram atribuídas pela. 

Constituição: ensino, pesquisa e extensão. 

Esse núcleo estratégico tem como missão 

contribuir para o desenvolvimento do País e a 

redução dos desequilíbrios regionais, nos 

marcos de um projeto nacional. Por esse 

motivo, estas instituições devem ter estreita 

articulação com as instituições de ciência e 

tecnologia – como, aliás, está indicado na 

LDB (art. 86)”; 

 

Política de Educação Superior: 

Com base nas metas do PNE: 

Ampliar a oferta de vagas, por meio da 

expansão e interiorização da rede federal de 

Educação Superior, da rede federal de 

Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do sistema Universidade 

Aberta do Brasil, considerando a densidade 

populacional, a oferta de vagas públicas em 

relação à população na idade de referência e 

observadas as características regionais das 

micro e mesorregiões definidas pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), uniformizando a expansão 

no território nacional (Características do 

REUNI); 

Ampliar as políticas de inclusão e de 

assistência estudantil dirigidas aos(às) 

estudantes de instituições públicas, bolsistas 

de instituições privadas de educação superior 

e beneficiários do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies), de que trata a Lei nº 10.260, 

de 12 de julho de 2001, na educação 

superior, de modo a reduzir as desigualdades 

étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 

permanência na educação superior de 

estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes e indígenas e de 

estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 
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“Deve-se ressaltar, também, que as 

instituições não vocacionadas para a 

pesquisa, mas que praticam ensino de 

qualidade e, eventualmente, extensão, têm 

um importante papel a cumprir no sistema de 

educação superior e sua expansão, devendo 

exercer inclusive prerrogativas da autonomia. 

É o caso dos centros universitários”; 

 

Diversificar o sistema superior de ensino, 

favorecendo e valorizando estabelecimentos 

não-universitários que ofereçam ensino de 

qualidade e que atendam clientelas com 

demandas específicas de formação: 

tecnológica, profissional liberal, em novas 

profissões, para exercício do magistério ou de 

formação geral; 

 

Defende a diminuição de gastos públicos com 

as instituições públicas de ensino superior, 

especialmente dos gastos com os estudantes 

das IES públicas (assistência estudantil), com 

aposentadorias e pensões dos servidores 

inativos. Sugere que estas despesas sejam 

custeadas pela União, mas desligadas do 

orçamento das Instituições Federais de 

Ensino Superior – IFES; 

 

Estabelece um amplo sistema interativo de 

educação à distância, utilizando-o, inclusive, 

para ampliar as possibilidades de 

atendimento nos cursos presenciais, 

regulares ou de educação continuada; 

 

Assegurar efetiva autonomia didática, 

científica, administrativa e de gestão 

financeira para as universidades públicas. 

Institucionalizar um amplo e diversificado 

sistema de avaliação interna e externa que 

englobe os setores público e privado, e 

habilidades ou superdotação, de forma a 

apoiar seu sucesso acadêmico; 

 

Expandir o financiamento estudantil por meio 

do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 

de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho 

de 2001, com a constituição de fundo 

garantidor do financiamento, de forma a 

dispensar progressivamente a exigência de 

fiador; 

 

Estimular a expansão e reestruturação das 

instituições de educação superior estaduais e 

municipais cujo ensino seja gratuito, por meio 

de apoio técnico e financeiro do governo 

federal, mediante termo de adesão a 

programa de reestruturação, na forma de 

regulamento, que considere a sua 

contribuição para a ampliação de vagas, a 

capacidade fiscal e as necessidades dos 

sistemas de ensino dos entes mantenedores 

na oferta e qualidade da educação básica 

(Características do REUNI); 

 

Ampliar, no âmbito do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (Fies), de que trata a Lei nº 10.260, 

de 12 de julho de 2001, e do Programa 

Universidade para Todos (Prouni), de que 

trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, os benefícios destinados à concessão 

de financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores 

presenciais ou a distância, com avaliação 

positiva, de acordo com regulamentação 

própria, nos processos conduzidos pelo 

Ministério da Educação; 

 

Fomentar a formação de consórcios entre 

instituições públicas de educação superior, 
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promova a melhoria da qualidade do ensino, 

da pesquisa, da extensão e da gestão 

acadêmica. Estender, com base no sistema 

de avaliação, diferentes prerrogativas de 

autonomia às instituições não-universitárias 

públicas e privadas; 

 

Ampliar o programa de crédito educativo, 

associando-o ao processo de avaliação das 

instituições privadas e agregando 

contribuições federais e estaduais, e, tanto 

quanto possível, das próprias instituições 

beneficiadas, de modo a atender a, no 

mínimo, 30% da população matriculada no 

setor particular, com prioridade para os 

estudantes de menor renda. 

com vistas a potencializar a atuação regional, 

inclusive por meio de plano de 

desenvolvimento institucional integrado, 

assegurando maior visibilidade nacional e 

internacional às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Não há um definição 

sobre o que são esses consórcios, podendo 

ser um aprofundamentos das fundações de 

apoios; 

 

Expandir o financiamento estudantil por meio 

do Fies à pós-graduação stricto sensu; 

 

Expandir a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de 

educação a distância; 

 

Ampliar o investimento em pesquisas com 

foco em desenvolvimento e estímulo à 

inovação, bem como incrementar a formação 

de recursos humanos para a inovação, de 

modo a buscar o aumento da competitividade 

das empresas de base tecnológica; (direção 

da lei de Inovação tecnologia); 

 

Ampliar o investimento público em educação 

pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de sete por cento do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência 

desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez 

por cento do PIB ao final do decênio. Não 

deixa claro sobre o setor privado, diminui a 

porcentagem pautada historicamente pelos 

movimentos sociais em 10% do PIB, além de 

ser uma aplicação a médio prazo. No entanto, 

prevê em a ampliação do FIES, expressando 

o investimento ao setor privado. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados sistematizados por Lima (2005) e Brasil (2014). 
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Extraindo os eixos centrais das ações citadas acima do PNE 2001- 2011 e 

2014- 2014 podemos perceber: a já mencionada direção do PDRE nas políticas 

sociais e educacionais; o aprofundamento dos investimentos nos setores privados 

via FIES; parceria público privados; limitação de investimento público a universidade 

pública e a ausência de exclusividade desse investimento, ampliação do EaD agora 

na pós graduação; e a diversificação das fontes de investimento. O que expressa 

que a política de transferência de recurso publico ao setor privado, sobretudo no 

PNE 2014-2024, é uma política de Estado, endossando a direção privatista da 

política educacional do Brasil. 

Por isso, não há possibilidade de pensar que o PNE (seja o anterior, mas 

principalmente o que estar em vigor) ira contribuir para alterar o modelo de 

educação superior que temos hoje: dependente, fragmentada e amplamente 

privatizada. Por isso, enfrentar os problemas do privatismo da educação superior 

brasileira, cada vez mais dominada pelos interesses do capital é um grande desafio 

para os movimentos sociais em defesa de um projeto classista e democrático para 

educação (MINTO, 2018). 

Nesse caminho reflexivo, podemos observar essa disputa entre os projetos 

antagônicos à política educacional no Brasil, principalmente no século XXI, se 

expressam na elaboração e aprovação do PNE 2001- 2011 e 2014- 2024 

representando a política educacional hegemônica, de um lado.  E de outro, na 

construção dos movimentos sociais do PNE da Sociedade Brasileira, na Proposta do 

ANDES-SN para Universidade Brasileira24, e nos documentos da CONEDEP/ENE 

de 2014 e 2016. 

Historicamente os movimentos sociais da educação se organizam para 

construção coletiva de um projeto para educação brasileira. Desde o processo da 

constituinte dos anos 1980, no âmbito do Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (FNDEP) e posteriormente nos de 1990 com a ofensiva neoliberal, com a 

aprovação da LDB de 1996 e do PNE 2001- 2001, os movimentos sociais se 

articulam na defesa da educação pública, vide a construção do Congresso Nacional 

de Educação (CONED) nos anos de 1990 e 2000. 

                                                           
24 A escolha de trazer para analise a “Proposta do ANDES-SN para Universidade Brasileira” é devido 
à profundidade do documento produzido pela entidade, à capacidade de formulação de um projeto de 
universidade a ser apresentando ao conjunto dos movimentos sociais da educação e da classe 
trabalhadora e o papel histórico que o ANDES-SN cumpre na defesa de um projeto de educação 
classista e democrático. 
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As resistências e lutas em prol da educação pública, nas ultimas décadas do 

século passado e no inicio do século XXI, sobretudo em torno do FNDEP e do 

CONED, para Leher (2018), expressou um importante saldo organizativo dos 

movimentos sindicais e estudantis, em relação a construção de ações políticas 

contra a agenda neoliberal, principalmente na construção coletiva em torno do PNE 

da sociedade brasileira, que representou um projeto educacional antagônico a LDB 

(1996) e o PNE (2001 - 2011) aprovados no governo de FHC.  

Leher (2018) aponta que nos períodos dos anos 2000 as correlações de 

forças nas lutas sociais são marcadas pela desorganização da classe trabalhadora, 

sobretudo com a política de pacto de classe do PT. Em linhas gerais, o PT, com 

suas diversas medidas ecléticas do campo educacional, favoreceu e estava em 

harmonia com a agenda do capital, como por exemplo, a aprovação do PNE 2014- 

2024. 

Outro elemento expresso nas correlações de forças e contradições foram os 

embates entre os setores da base do governo Lula e a oposição que se formava em 

torno das ações dos governos como a proposta de reforma da previdência de 2003 e 

das políticas educacionais como o REUNI, ProUni e FIES. Essas contradições se 

evidenciaram no CONED em 2004, principalmente com a adesão de parte das 

entidades do FNDEP às políticas econômicas, sociais e educacionais, de caráter 

regressivo, implementadas pelo novo governo e as tensões com as ações do PT 

para educação, sobretudo no processo de construção do PNE aprovado em 201425 

(ENE, 2019). 

Podemos considerar que o período que marca os governos do PT, além dos 

avanços subordinado a lógica do capital no âmbito da educação que provocou a 

ampliação do acesso à educação superior e as mais diversas ações políticas 

alinhados ao PNE 2001- 2011, (que demonstra o elemento de continuidade, 

conforme analisamos nesse capitulo), foram marcados por inúmeras resistências da 

classe trabalhadora, que construíram iniciativas de reorganização das lutas, com 

diversas greves, paralisações e jornadas de lutas em defesa da educação pública e 

contrárias a política educacional do PT, com forte liderança dos movimentos sindical 

e estudantil (ABEPSS, ANDES/SN, CSP Conlutas, CFESS, FASUBRA, SINASEFE, 

ANEL, Executivas de cursos, OE da UNE, dentre outras).  

                                                           
25 Uma analise mais detalhada sobre as contradições nas lutas educacionais nesse período 
sugerimos Leher (2018) e o blog do ENE disponível em: https://encontronacionaldeeducacao.org. 
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Consubstanciado nessas reflexões, concordamos com Leher (2018), que a 

construção do Encontro Nacional de Educação, a partir de 2014, marca um novo 

ponto de partida para as lutas educacionais, que obviamente recupera todos os 

saldos organizativos e lições históricas da organização dos movimentos sociais da 

educação. Mas por que um novo ponto de partida? 

As reflexões de Leher (2014) apontam um caminho para responder o 

questionamento. 

A urgência de um Congresso é justificada também pela necessidade de 
delinear outra perspectiva educacional para a educação pública. Houve uma 
severa descontinuidade temporal provocada pela repressão da ditadura 
empresarial-militar que pretendeu silenciar as contribuições da educação 
popular de Freire, em especial os nexos entre educação e conscientização, 
entre educação e práxis política, notadamente a partir dos seus trabalhos de 
1965, assim como interditar as proposições de Florestan Fernandes sobre a 
educação pública e sua formulação sobre a educação para e no socialismo. 
Com isso, é comum encontrar em movimentos sociais críticos o uso do 
léxico da pedagogia do capital, como competências, empoderamento, 
qualidade, tolerância, oportunidades e mesmo a naturalização do uso 
da avaliação como instrumento de política educacional. 
As propostas do Plano Nacional de Educação: Proposta da Sociedade 
Brasileira foram avançadas e justas para a conjuntura do período (1996, 
objetivando mitigar a derrota da Lei de Diretrizes e Bases), focalizando uma 
agenda liberal-democrática que, em virtude da ofensiva mercantil, já não 
responde às necessidades atuais da luta antimercantil, como, aliás, o MST 
já havia sinalizado com a sua Pedagogia do Movimento. As lutas em curso 
não lograram forjar uma outra perspectiva para a educação pública e essa é 
uma tarefa que terá de ser edificada pelos próprios protagonistas das lutas 
pela educação pública. Sem isso, a agenda econômico-corporativa seguirá 
servindo como um centro de gravidade que não possibilita outros caminhos 
(s/p.). 
 

O ENE26 expressou (e expressa) um importante marco da reorganização dos 

movimentos sociais da educação na construção de um projeto classista e 

democrático para educação. Um contexto marcado pelo profundo impacto da política 

de pacto de classe e democracia de cooptação, conduzida pelo PT, na organização 

da classe e sua política educacional afinado com os organismos internacionais do 

grande capital, aprofundo e consolidou sua guinada a partido da ordem, acirrou as 

contradições no campo das lutas da esquerda, provocando rachas em diversas 

entidades e instância do movimento, e apontou a necessidade histórica de uma 

alternativa política classista, autônoma e independente, que atendesse as 

necessidade da classe trabalhadora. Portanto, foi nessa direção que diversas 

                                                           
26 Que hoje é construído no âmbito da CONEDEP – Coordenação Nacional das Entidades em Defesa 
da Educação Pública, e realizou sua última edição em 2019, em Brasília, na UnB. 
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entidades e movimentos sociais vêm construindo desde 2014 o ENE, e por isso esse 

espaço representa um novo ponto de partida. 

Isso posto, podemos observar na tabela abaixo um nítido diálogo e nesse 

sentido, um eixo condutor, no PNE da Sociedade Brasileira, a Proposta do ANDES-

SN para Universidade Brasileira e os documentos da CONEDEP/ENE, à defesa de 

um projeto classista e democrático à educação pública brasileira.  

 

Tabela 9: Concepção de Educação/ Universidade dos Movimentos Sociais em 

defesa da Educação Pública. 

PNE da Sociedade 

Brasileira 

Proposta do ANDES-SN CONEDEP/ ENE 

“A educação superior, a ser 

majoritariamente oferecida 

pela União em universidades 

públicas, se organizará com 

base na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e 

extensão, e terá duração 

variável, de acordo com os 

requisitos de seus cursos de 

graduação e pós-graduação. 

Deve ela aprofundar a 

formação para a atividade 

cultural, entendida essa como 

científica, artística e 

tecnológica, originada e 

fundada no trabalho social, 

capacitando para o exercício 

profissional, para a reflexão 

crítica e a participação na 

produção, na sistematização e 

superação de saberes 

estabelecidos, na perspectiva 

de uma sociedade justa.” 

 

“Queremos uma universidade 

que interaja com toda a 

sociedade e uma educação 

que forme os sujeitos 

históricos para uma 

transformação radical, que 

liberte as potencialidades de 

construção de um espaço 

social pertencente a homens e 

mulheres de todas as origens, 

comprometidos tão somente 

com o produzir e o partilhar da 

arte e da cultura, da ciência e 

da técnica e de todos os 

saberes erigidos nos limites de 

sua finitude, mas de alcance 

universal.” 

 

“[...] o Encontro reafirmou, 

enfaticamente, a luta sem 

tréguas contra a 

mercantilização da 

educação, em defesa do 

financiamento pelo Estado, 

na ordem de 10% do PIB, 

Já! exclusivamente para a 

educação pública, que 

possibilite condições 

democráticas de acesso e 

permanência em todos os 

níveis de ensino; repudiou 

todas as formas de 

precarização das 

condições de trabalho que 

os setores financistas 

querem impor à educação, 

bem como a lógica da 

avaliação meritocrática e 

produtivista do ensino e do 

trabalho docente; 

posicionou-se contra todas 

as formas de desrespeito à 

autonomia universitária e a 

todas tentativas de 

submeter a educação a 
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parâmetros autoritários, 

impondo o individualismo e 

a competição, no lugar da 

elaboração solidária 

fundamento necessário 

para construção de uma 

sociedade realmente 

democrática 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no PNE da sociedade brasileira, no Cadernos Andes nº 2 
(2013) e nos documentos do ENE. 

O diálogo entre os documentos mencionados acima, fruto da construção de 

diversas entidades e movimentos sociais, representa o processo histórico de 

organização dos movimentos sociais da educação na elaboração de instrumentos 

políticos em defesa da educação pública. 

Na tabela a seguir sintetizamos, a partir dos documentos que representam 

projetos antagônicos da educação, algumas diretrizes contidas nos respectivos 

materiais analisados, quais sejam: PNE 2014- 2024 (Lei nº 13.005) e o relatório final 

do II ENE. 

 

Tabela 10: Comparativo entre PNE 2014- 2024 (Lei nº 13.005) e as ações 
políticas do CONEDEP/ENE para educação superior. 
 
PNE 2014- 2024 (Lei nº 13.005) CONEDEP/ENE 
Concepção de educação superior: pautado no 

Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 

13.005/2014, como instrumento de execução 

das políticas sociais para educação. 

Envolvimento de setores públicos e privados 

com objetivo de construir o plano à ser 

executados nos próximos dez anos.  

 

Avaliação: Aperfeiçoamento do 

SINAES/ENADE fortalecendo as ações de 

avaliação, regulação e supervisão. Avaliação 

focada no segmento estudantil ampliando a 

cobertura do ENADE a fim de 

quantitativamente o número de avaliados. 

 

Induzir processo contínuo de autoavaliação 

Concepção de educação superior: Defesa 

Universidade Pública, gratuita, universal e 

estatal. Investimento público exclusivamente 

para universidade pública. Avaliação 

democrática e horizontal. Gestão autônoma e 

democrática, garantindo a participação da 

comunidade acadêmica. Consubstanciado na 

construção de um projeto classista e 

democrático para educação pública brasileira. 

 

Avaliação: 

“ [...]é preciso aprofundar a análise e apontar 

caminhos para a garantia da autonomia 

institucional que deve servir para transformar 

a realidade educacional a partir do 

acompanhamento da situação objetiva das 
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das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões 

próprias de avaliação, bem como a aplicação 

de instrumentos de avaliação que orientem as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando-

se a qualificação e a dedicação do corpo 

docente; 

 

Gestão: assegurar condições, no prazo de 

dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

Financiamento: ampliar o investimento 

público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de sete por 

cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país 

no quinto ano de vigência desta lei e, no 

mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB 

ao final do decênio. 

 

Investimento público em educação será 

avaliada e condicionada aos cumprimentos 

da metas do PNE. 

 

“Expandir o financiamento estudantil por meio 

do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies)”; 

 

“Ampliar, no âmbito do Fundo de  

inanciamento ao Estudante do Ensino 

Superior (Fies), de que trata a Lei nº 10.260, 

de 12 de julho de 2001, e do Programa 

Universidade para Todos (Prouni), de que 

trata a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, os benefícios destinados à concessão 

de financiamento a estudantes regularmente 

precárias condições em que se encontram as 

instituições educacionais públicas, 

estabelecendo mecanismos que contribuam 

para a formação emancipatória na educação 

básica e no ensino superior. O processo de 

avaliação é fundamental e deve ser 

democrático, não punitivo e deve servir para 

apontar as falhas, mas também as soluções, 

inclusive viabilizando a sua implementação”. 

 

Gestão: 

“[...] é importante pautarmos a paridade na 

participação dos conselhos consultivos e 

deliberativos, e também na participação do 

peso da votação/consulta para eleição dos 

diretores de escola, assim como de reitorias. 

O debate de autonomia e democracia é 

fundamental, neste momento de 

aprofundamento dos ataques e cortes na 

educação para aceleração de implementação 

de um projeto de precarização, sucateamento 

e privatização da creche à pós-graduação. É 

preciso repudiar o método antidemocrático de 

eleição e participação nos espaços 

consultivos e deliberativos nas instituições 

públicas de educação que precisam ter 

autonomia e democracia interna para ampla e 

irrestrita participação da comunidade 

acadêmica dos três segmentos. 

Nesse sentido, para garantia da autonomia e 

a democracia interna nas instituições públicas 

de educação, é importante construir 

processos em que os setores de mulheres, 

LGBT e de negritude sejam contemplados, 

para se garantir uma democracia de fato nas 

instituições públicas de educação. Em tempos 

de ataques às liberdades democráticas, a 

exemplo da “escola sem partido”, a luta pela 

democracia e de uma gestão democrática nas 

instituições públicas de educação se coloca 
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matriculados em cursos superiores 

presenciais ou a distância, com avaliação 

positiva, de acordo com regulamentação 

própria, nos processos conduzidos pelo 

Ministério da Educação; 

 

Garantir os recursos aplicados nos programas 

de expansão da educação profissional e 

superior, inclusive na forma de incentivo e 

isenção fiscal. 

como central na luta por um projeto classista 

e democrática de educação”. 

Financiamento: Defesa de pelo menos 10% 

PIB para educação pública. Investimento 

público exclusivamente na escola pública. 

Repudio e posição contrária a todas as 

formas de privatização e mercantilização da 

educação; precarização das formas de 

trabalho nas IES e da terceirização. Política 

tributária que taxe as grandes fortunas, os 

lucros e demais ganhos de capital. 

Enfrentamento à maior sangria dos recursos 

públicos, que é a dívida pública e seus 

mecanismos de manipulação de toda a 

política econômica, que fazem do Estado o 

fiador e segurador do capital financeiro, com 

a defesa de uma auditoria pública já, com 

suspensão do seu pagamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no PNE 2014 – 2024 (BRASIL, 2014) e nos documentos do 
ENE. 

Os conteúdos em torno da concepção de educação superior, avaliação, 

gestão e financiamento, demonstram a diferença entre os documentos analisados e 

partir das reflexões sistematizadas nas tabelas 7, 8 9, podemos observar as 

diferenças entre os projetos que disputam o futuro da política da educação superior 

no Brasil. O projeto do atual PNE (2014 - 2024) é nitidamente o hegemônico. 

Demarca a continuidade do projeto burguês da educação brasileira e sua direção 

mercantilizada, que é aprofundada no contexto neoliberal, onde a educação torna-se 

um valioso nicho de mercado. É um projeto de educação do capital.  

Já os elementos presente no relatório final do II ENE, espaço construído pela 

CONEDEP, indica e representa um importante ponto de partida à construção de um 

projeto classista e democrático à educação brasileira, envolvendo a aglutinação dos 

movimentos sociais em defesa da educação pública 

Esses importantes apontamentos que apresentam os movimentos históricos e 

contraditórios na construção e disputa do projeto de educação no Brasil impõem 

uma série de desafios à classe trabalhadora. Minto (2014), apresentam uma 

interessante síntese que expõe os desafios que são necessários enfrentar.  
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Há segundo o autor três dimensões ou níveis de contrarreforma na política de 

educação superior brasileira. Primeira a dimensão da educação superior como 

sistema, que abrange o plano mais geral e as relações entre educação, Estado e 

sociedade, que se manifestam no contexto das transformações do capitalismo e os 

impactos que: alteram a relação do Estado com as políticas sociais e educacional, a 

partir de adoção de medidas de ajuste fiscal, abertura comercial acelerada e sem 

barreiras, liberalização do mercado interno e do mercado financeiro, privatização das 

empresas estatais, fomento a diversificação das IES, incentivo a diversificação da 

fonte de financiamento, vinculação do financiamento das IES públicas a política de 

resultados, adensamento da lógica privatista e empresarial nas IES e a construção 

de uma visão política antissistêmica (fragmentada) da educação. O segundo nível é 

o institucional, que articulado com a primeira, opera mudanças no processo de 

reorganização das instituições, que se materializa na relação Estado e IES pública e 

Estado IES privada, numa lógica de gestão empresarial em todas as dimensões, 

vide os programas e políticas de governo implementadas ao longo da história. A 

terceira e ultima dimensão, em articulação com as demais, diz respeito aos impactos 

diretos das contrarreformas no cotidiano das IES publicas e privadas, seja na força 

de trabalho ou na pesquisa, ensino e extensão (MINTO, 2014). 

“[...] parece-nos claro que para compreender a educação superior no Brasil 
é preciso fugir das idealizações sobre a universidade; sejam as críticas, que 
querem fazê-la cumprir funções para as quais ela nunca foi preparada, 
sejam as conservadoras, que a idealizam para destruí-las e construir outra 
universidade em seu lugar, igualmente idealizada, só que no sentido de 
adequar-se às orientações gerais das classes dominantes na formação 
social brasileira atual. Pode-se assim concluir que a educação superior, 
multifacetada, fragmentada, destituída de uma forma de organização 
sistêmica, amplamente privatizada (uma das maiores do mundo) e 
permeada por instrumentos eficazes de controles estatais e mercantis, 
atende a, pelo menos, um conjunto de ações hoje: [...] a) formação/ titulação 
da FT em diferentes níveis: da FT de baixo custo, formada precariamente, à 
preparação de quadros para gerir as atividades do capital [...]; b) função 
serviço (a “educação-mercadoria”) [...] na tentativa de justificar a 
mundialização dos negócios educacionais; c) modificação dos padrões 
históricos de “valorização” do ensino superior [...], ou seja, a expansão 
massificada do ensino superior funciona como mecanismo de controle do 
custo da FT no mercado; d) promoção do privatismo como critério da 
pesquisa científica realizada nas universidades estatais [...]; e) [...] 
atrelamento direto e indiscriminado das atividades mantidas pelo Estado 
com o capital privado [...] (MINTO, 2014, p. 364- 365). 

Postos os desafios, coadunamos com Leher (2018), que é necessário 

pensarmos não só os temas, mas agenda de lutas das Universidades brasileiras. 

Para o autor é necessário, inicialmente, debater a função social da universidade. 
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A democratização da universidade é indissociável da democratização do 
conhecimento critico, tecnológico, histórico social, artístico e cultural para 
todas e todos que possuem rosto humano, o que somente será uma 
realidade a partir da educação básica. A universidade pública é a parte do 
sistema de educação pública. Cabe a universidade forjar novas interações. 
Sem isso o futuro da universidade (e da nação) torna-se sombrio e áspero. 
Sem conferir centralidade à essa missão institucional, a universidade se 
afasta da juventude, do povo e da democracia (LEHER, 2018, p. 199). 

 

Por isso, para realizar a função social a universidade precisamos enfrentar 

três desafios, quais sejam: i) garantir um espaço vívido de pesquisa e de rica 

interação com os processos sociais, reconhecendo o trabalho com a pesquisa e a 

real apropriação critica das questões que envolvem a população, com objetivo de 

enfrentar esses dilemas e romper com a lógica de formação de especialista; ii) 

discussões que envolvem as reais demandas e necessidades do povo articulados 

com os movimento sociais; e iii) valorização dos espaços construído na universidade 

de maneira interdisciplinar com vistas a pensar as problemáticas futuras da 

sociedade (LEHER, 2018). 

Nossas reflexões de ações na universidade precisam estar conectadas a 

classe trabalhadora e suas demandas. A função social da Universidade é produzir 

conhecimento com e para o povo. A agenda das lutas sociais dos movimentos em 

defesa da educação pública dever estar em articulação com os trabalhadores, 

objetivando romper a heteronomia cultural e a tutelar exterior, que é articulada com a 

classe dominante nacional, construindo um fluxo de reconstrução social da 

universidade, sustentado por um projeto classista e democrático à escola pública do 

Brasil, bandeira histórica do saudoso intelectual militante Florestan Fernandes.  
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Considerações Finais 

 

“Que tempos são estes, em que temos que defender o óbvio? (Brecht)” 

 

“Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, 

estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas”. Essa frase do atual ministro 

da Educação, Abraham Weintraub, expressa a miséria do projeto hegemônico da 

política educacional brasileira. 

Não é um apelo à miséria como algo moralista. Assim como Minto (2014), 

acreditamos que a noção de miséria da política educacional brasileira é fruto dos 

problemas do desenvolvimento da universidade pública no país e da particularidade 

dependente da nossa formação social, articulado as transformações globais do 

capitalismo. 

A educação da miséria representa o horizonte histórico dentro do qual a 
educação pode se realizar numa formação social sobre a qual a irradiação 
do MPC impõe limites estruturais, que não permitem o desenvolvimento de 
experiências educacionais autônomas e emancipadoras para as maiorias. 
Com isso busca-se reforçar seu sentido enquanto educação da 
particularidade brasileira, com funções adequadas a esta realidade e não a 
qualquer “modelo” de interação educação superior-sociedade abstraído de 
outras experiências históricas, ainda que estes possam ajudar a entender 
nossas especificidades (MINTO, 2014, p. 17). 

A análise da particularidade da inserção do capitalismo dependente brasileiro 

na economia mundial foi à base que conduziu os debates que travamos ao longo 

dessa pesquisa. Por isso, a permanente dialética entre imperialismo e capitalismo 

dependente, caracterizado pelo que Florestan Fernandes (1975; 2005) denominou 

de padrão dual da expropriação do excedente econômico e padrão compósito de 

hegemonia burguesa, foi fundamental não só para analisarmos as fases e formas de 

dominação externas articulada a subalternidade consentida da elite nacional, mas 

para compreender a íntima relação da formação e consolidação da Universidade 

Pública Brasileira, bem como o papel que a educação cumpre, como projeto de 

sociabilidade burguesa. 

Esses fundamentos de análise permitiram identificarmos que apreender a 

totalidade das relações sociais é indispensável para o debate acerca da 

Universidade Pública. Dessa forma, identificamos num primeiro momento da 
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pesquisa que: i) o capitalismo se reproduz de maneira desigual e ampliada e a sua 

expansão a fase monopolista demonstrou que o desenvolvimento do MPC é 

atravessado pela relação de dominação dos países de capitalismo avançando, que 

abrigam os grandes grupos monopolistas, aos países de capitalismo dependente; ii) 

o papel do Estado nas mais diversas frentes para legitimar a da produção e 

reprodução do capitalismo; e iii) o processo de desenvolvimento do capitalismo 

dependente brasileiro e sua inserção da economia internacional e a forma como a 

Revolução Burguesa consolidou o modelo autocrático de dominação no Brasil, 

expressando a natureza conservadora e anti-nação da burguesia nacional. 

Nessa direção é possível compreender que a Universidade Brasileira é parte 

desse processo, tanto de importação de modelos europeus de ensino e instituição, 

de uma escola superior feita pela elite para a elite, quanto na fase monopolista onde 

o principal papel do ensino universitário é formar trabalhadores para universalizar o 

projeto burguês de sociabilidade (LIMA, 2007). 

Há que se considerar que as transformações contemporâneas do capitalismo, 

parte do processo de reestruturação do capital e acumulação flexível, alteraram 

sobremaneira as relações sociais de produção e reprodução. Sob esse conjunto de 

transformações, que tem como importante marco a crise do capital dos anos 1970, a 

reação burguesa ao seu projeto de dominação, expresso na formulação do 

neoliberalismo como resposta a crise, articulando um conjunto de ações que 

envolvem flexibilização do processo produtivo, desregulamentação do mercado e 

privatização da coisa pública, representam uma nova fase do capitalismo aos países 

dependentes. 

O Brasil, parte constitutiva e constituinte desse processo, tem nos anos de 

1990 o marco do neoliberalismo no país. As diversas ações conduzidas pelos 

governos Collor, Itamar Franco e FHC, demonstraram a afinidade da burguesia e do 

Estado brasileiro a ofensiva neoliberal que teve como uma importante referência o 

PDRE. 

No campo da Universidade, sob a direção da PDRE, que redirecionou o papel 

do Estado e da política social, ocorreu um processo de diversificação, tanto das 

fontes de financiamento da política educacional, como a diversificação das 

instituições de ensino superior, a legitimidade da parceria público privado e o 

deslocamento de verba pública ao setor privado, aprofundando o processo de 

privatização do ensino como um novo e importante nicho de mercado 
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A virada ao século XXI, nessa direção, demonstrou a capacidade da 

burguesia em manter vivo seu projeto de sociabilidade e educação superior no 

Brasil. Um projeto marcado por elementos de continuidade e descontinuidade, 

fazendo com que a Universidade Pública Brasileira entrasse numa nova fase da 

histórica disputa entre projetos educacionais. 

A ortodoxia neoliberal dos anos 90 direcionada pelas orientações do Banco 

Mundial no conhecido (e debatido nesse trabalho) Consenso de Washington, 

presenciou seus primeiros sinais de desgaste ao final dos anos 90. A reavaliação 

das duras medidas de ajuste se impôs como necessária para manutenção da ordem 

social burguesa. Consubstanciada pela ideologia social liberal, a nova geração de 

ajustes do Banco Mundial assume centralidade nas políticas sociais focalizadas na 

pobreza e na segurança e a educação superior cumpre um importante papel de 

legitimidade dessa direção, ao formar profissionais afinados com essa lógica. 

Na realidade brasileira, a conjuntura que se abre nos anos 2000 é marcada 

pela eleição do PT e a apresentação do neodenvolvimentismo como projeto político 

econômico para nação. Um projeto que tentou apresentar uma “face mais 

humanizada” do capitalismo neoliberal. A trajetória do PT, como percebemos ao logo 

desse trabalho, expressou continuidades do projeto privatista para Universidade 

Pública. Se nos anos 2000, ainda nos governos FHC tínhamos um total de 1.180 

IES, sendo 176 públicas e 1.004 privadas, em 2010, ao fim do governo Lula a soma 

foi de 278 IES públicas, 2.100 IES privadas, totalizando 2.378 IES. 

Os dados deixam nítido a maior inclinação ao setor privado, que ao longo dos 

governos do PT foram legitimados por uma séries de medidas jurídicas, indicam a 

direção da política educacional do partido, que foi marcado pela diversificação da 

fonte de financiamento, descolamento da verba pública para o setor privado, 

expansão de IES públicas sem qualidade, que se materializou no REUNI, FIES, 

ProUni, entre outras ações. 

Nossas análises também apontaram a falência do projeto 

neodesenvolvimentista do PT (uma fase do neoliberalismo), sob impacto da crise do 

capital de 2008, e o esgotamento da estratégica de pacto entre classes e de 

democracia de cooptação. 

A história foi a mesma, em momentos de crise do capital os cortes sempre 

recaem sobre a classe trabalhadora. As tramas palacianas e o esgarçamento da 

alternativa petista canalizaram ao processo de impedimento da Dilma Rousseff, e a 
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condução ilegítima de Temer ao palácio do planalto. Mais uma vez a reação 

burguesa demonstra a sua capacidade de organização ao seu projeto de 

dominação. 

A Universidade Pública nessa conjuntura permanece com sua inclinação ao 

setor privado, totalizando 2.081 IES privadas e 284 públicas, em 2011, e 2.152 IES 

privadas e 296 públicas em 2017, atestando o eixo condutor da política educacional 

brasileira, qual seja: privatista e marcada pela tutela do exterior. 

A influência externa na política educacional brasileira pode ser verificada ao 

longo da história pelos modelos externos que absorvemos de maneira incompleta e 

a orientação dos organismos internacionais. O último documento do Banco Mundial 

encomendado pelo governo Dilma e divulgado no governo Temer é a expressão da 

permanente e atual heteronomia educacional do país. O mencionado documento, 

conforme analisamos, indicou o processo de privatização, pelo aumento do número 

de IES privadas e a privatização interna da política educacional superior tomando 

como referência as próprias ações dos governos nas ultimas décadas. 

Dito isso, é inegável que a direção da Universidade Pública brasileira ao longo 

de sua história é permeada pela disputa entre projetos antagônicos, desde o Fórum 

da Educação no século passado ao CONEDEP na conjuntura atual. 

Na análise dessa pesquisa, onde datamos o século XXI como período de 

reflexão, podemos afirmar que as disputas entre projetos antagônicos se expressam 

principalmente na construção do PNE 2001- 2011e 2014 – 2024 e no PNE da 

Sociedade Brasileira e nos documentos produzidos pelo CONEDEP/ENE. 

Ambos definem a concepção da direção dos respectivos projetos de 

Universidade. De um lado, a burguesia e seu parceiro fiel o Estado e de outro, os 

movimentos sociais e as entidades da classe trabalhadora. 

Os desafios a construção de um projeto contra hegemônico, classista e 

democrático a educação são enormes. Como bem sinalizou Florestan Fernandes 

(1975) é preciso romper com o subdesenvolvimento e colocar os interesses da 

soberania nacional e da classe trabalhadora a frente da construção da Universidade 

Pública Brasileira. 

A realização do III ENE, na UnB, no primeiro semestre de 2019, expressou 

um importante passo organizativo dos movimentos sociais e entidades políticas na 

defesa da Universidade Pública, sobretudo numa conjuntura do governo Bolsonaro, 

que nos últimos dias torna público uma proposta de contrarreforma da Universidade 
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Pública Brasileira, que se manifesta no documento “Future-se”, que significa o 

aprofundamento irrestrito da privatização da educação superior pública. E 

certamente esse documento será objeto de analise e reflexão para o próximo 

período, que exigirá de nós muita luta e resistência.  

Por isso, a construção de um projeto classista e democrático de educação é 

tarefa da ordem do dia de todos os movimentos sociais e entidades da classe 

trabalhadora. É imperativa e necessária a “nossa balbúrdia” (tarefa) de construir uma 

Universidade pública, gratuita, presencial, estatal, universal, democrática, laica e 

socialmente referenciada nas necessidades da classe trabalhadora. Apesar de 

considerarmos que a nossa pesquisa não esgota a riqueza e complexidade da 

tarefa, apresentamos as nossas reflexões como forma de contribuir para as análises 

e para as ações políticas de defesa intransigente da universidade pública dos 

trabalhadores e para os trabalhadores. 
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