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RESUMO

O estudo ora apresentado objetiva analisar a política de educação superior
brasileira nos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luís Inácio Lula
da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014). Nossa discussão pauta-se na
questão do desenvolvimento combinado e desigual do modo de produção capitalista,
a fim de mostrar como esse processo se expressou nos países centrais e periféricos.
Em seguida, centramos os estudos no Brasil, um país capitalista dependente, a fim
de compreender os reflexos de sua formação nos sistemas educacionais brasileiros.
Partimos da análise de como essa inserção subordinada do país no circuito
internacional vai direcionar o tipo de trabalho e educação a ser estabelecido no país.
A partir desse debate, adentramos no período pós-1970, momento em que se
espraia mundialmente a crise do capital e demonstramos as estratégias burguesas –
reestruturação produtiva, neoliberalismo, mundialização e financerização da
economia - para recuperar a taxa de lucratividade do capital. No cenário brasileiro,
identificamos que a expressão máxima desse processo ocorreu a partir da
contrarreforma do Estado, que consequentemente vai direcionar a contrarreforma da
educação superior em curso. Destacamos legislações centrais que revelam essa
contrarreforma no nível superior. Fomentamos o debate a partir de literaturas
disponíveis acerca da temática estudada. Problematizamos eixos centrais à luz do
referencial teórico marxista a fim de apontarmos a tendência que a educação
superior no Brasil terá futuramente. Assim, compreendemos que o trabalho ora
apresentado nos proporciona uma rica reflexão acerca da política de educação
superior brasileira.
Palavras-chaves: Educação, trabalho, Estado, política social, educação superior.

ABSTRACT

The presented study aims at analyzing Brazilian higher education during the
governments Fernando Henrique Cardoso, (1995-2002), Luis Inacio Lula da Silva
(2003-2010) and Dilma Rousseff (2011-2014). Our discussion is guided by the issue
of .the unequal and combined development of the capitalist method of production, in
order to show how this process has manifested itself in central and peripheral
countries. Then, we focus the studies in Brazil, a capitalist dependent country, in
order to understand the impact of its development in Brazilian educational systems.
We start from the analysis of how this subordinated insertion of the country into the
international circuit will guide the kind of work and education to be established in the
country. Starting from this debate, we move into the period after 1970, when the
capital crisis spreads out worldwide, we demonstrate the bourgeois strategies –
productive restructuring, neoliberalism, globalization and financialisation of the
economy - to recover the profitability rate of the capital. In Brazilian stage, we identify
that the maxim expression of this process occurred after the State’s counter reform,
which will consequently guide the counter reform of ongoing higher education. We
stress central legislations which reveal this reform on higher level. We foster the
debate from available literatures concerning the studied thematic. We problematize
central axis in view of the Marxist theoretical framework in order to point out the
tendency which higher education in Brazil will have in the future. In this manner, we
understand that the presented work provides us with a deep reflection concerning
Brazilian higher education policy

Keywords: Education, work, State, social policy, higher education.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem, por objetivo, contribuir para ampliar o debate acerca
da política de educação superior brasileira a partir das análises das ações
governamentais de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luís Inácio Lula da
Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014). Partimos da análise do processo
de contrarreforma do Estado, mostrando os rebatimentos deste nas políticas de
educação superior em curso no Brasil.
As análises sobre a contrarreforma da educação superior, que ora exponho
em meu trabalho de Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social e Desenvolvimento Regional (PPGSSDR), são o resultado de quase
três anos de participação na condição de bolsista CAPES/REUNI (no mestrado) na
linha de pesquisa “Mercantilização da educação superior e a formação profissional
dos assistentes sociais brasileiros”1, vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em
Educação Superior (GEPES) na Escola de Serviço Social da Universidade Federal
Fluminense.
Durante esse tempo, tive o privilégio de vivenciar a prática da pesquisa,
elemento fundamental para qualquer formação profissional que pretenda desvendar
a realidade social. Sinto-me privilegiada, pois o acesso à pesquisa, mesmo em
universidades públicas, ainda é limitado a um número pequeno de estudantes; haja
vista que não há bolsa de auxilio à pesquisa suficiente para aqueles que desejam
desenvolver a pesquisa ao longo da trajetória acadêmica. A situação se agrava
ainda mais quando nos reportamos para o âmbito do mestrado: o acesso é tão
restrito, que fica condicionado à posição que o estudante conquista no processo
seletivo do mestrado acadêmico.
A aproximação com a pesquisa despertou o interesse em aprofundar os
estudos sobre a educação superior com foco na formação profissional em Serviço
Social. Essa minha trajetória, que se iniciou desde a graduação na condição de
1

O projeto de pesquisa é coordenado pela professora Larissa Dahmer Pereira. A referida linha de
pesquisa integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior (GEPES), sob a
coordenação da professora Kátia Regina de Souza Lima.
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bolsista de iniciação cientifica, deu origem ao Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), no qual me detive em compreender a contrarreforma da educação superior,
seus rebatimentos no trabalho docente e o impacto de todo esse processo na
formação profissional em Serviço Social. A partir daí, a proposta inicial da
dissertação era dar continuidade à pesquisa desenvolvida na graduação. No
entanto, com todas as intemperes da vida, não foi possível, nesse momento,
aprofundar esse debate. Mas, por outro lado, estava diante de uma conjuntura com
um grande arsenal das ações governamentais que têm precarizado ainda mais a
educação, particularmente no ensino superior. Além disso, por conta da participação
na pesquisa que fomenta esse debate, tinha uma considerável apropriação do
assunto, que, em suma, se concretizou no trabalho que se encontra em posse do
leitor.
Nesse sentido, com o conhecimento adquirido ao longo dos estudos no
projeto de pesquisa acerca da política de educação superior brasileira, a partir da
década de 1990, com o avanço neoliberal no país, nos deparamos com uma política
educacional voltada aos interesses do mercado e da lucratividade do capital (LIMA,
2012).

Tal

constatação

aponta

para

a

descaracterização

da

educação,

especialmente a do ensino superior, que, de direito constitucionalmente garantido,
passa a ser um serviço disponível no mercado e regulado por ações do mercado
(PEREIRA, L., 2012).
A análise exposta nesse trabalho é elaborada com base no materialismo
histórico dialético, matriz teórica que nos permite ir além da aparência dos fatos e
alcançar a essência, captando o movimento real da sua dinâmica e estrutura. Essa
matriz teórica nos mostra que a metodologia não se aplica como método de
pesquisa sobre os fatos, mas sim como uma forma própria de investigar, interpretar
e transformar a realidade (NETTO, 2009). Nas palavras de Kosík, no materialismo
histórico dialético

[...] A progressão do abstrato ao concreto é sempre, de início, um
movimento abstrato; sua dialética consiste na superação dessa
abstração. Portanto, em termos bastante gerais, trata-se de um
movimento das partes para o todo e do todo para as partes, da
aparência para a essência e da essência para a aparência, da
totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade, do
objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto (KOSÍK, 1976, p.31).
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Desta forma, a perspectiva teórica marxista nos permite compreender o
movimento real do objeto a ser estudado, buscando não somente identificar, mas,
também, desvendar o jogo de interesses e os antagonismos que perpassam essa
realidade. Isto permite a nós, pesquisadores, não conceber o nosso objeto como
algo acabado, mas como um conjunto de processos determinados socialmente.
Essa fundamentação teórica nos mostra como o conhecimento 2 não nasce pronto.
Ao contrário, ele está atravessado por transformações e reorientações da realidade.
Por isso, o nosso trabalho se pautou na teoria social crítica, matriz teórica
essencialmente crítica à sociabilidade burguesa que nos permite uma apreensão da
realidade a partir de suas determinações, do seu movimento em sua essência,
superando, assim, uma análise parcial dessa realidade (IANNI, 2011).
O materialismo histórico dialético nos possibilitou uma ampliação do nosso
campo de análise ao ter uma visão da totalidade histórica e de contradição da
realidade, o que nos possibilita ver o conflito de interesses presente na educação em
seus diversos níveis (KOSÍK, 1976). Com base nessa perspectiva, abordarmos a
contextualização histórico-social que permeia a realidade da política de educação
superior no Brasil. Nesse sentido, revelamos o antagonismo de interesses presentes
nessa política social setorial.
Desse modo, estruturamos a discussão do tema a partir de algumas
categorias3 e conceitos centrais: trabalho, educação, Estado e políticas sociais. Para
fundamentar nosso debate, recorreremos a autores de relevância no âmbito
acadêmico e profissional que nos deram subsídios para a construção da nossa
dissertação: Karl Marx, Antônio Gramsci, David Harvey, François Chesnais, Perry
Anderson, Florestan Fernandes, Gaudêncio Frigotto, Ricardo Antunes, José de
Paulo Netto, Roberto Leher, João dos Reis da Silva Júnior, Waldemar Sguissardi;
Kátia Lima, Larissa Dahmer, Deise Mancebo, Olgaíses Maués, dentre outros autores
que se pautam na perspectiva marxista.

2

Lefébvre (1975, p. 49-50) corrobora com este pensamento ao afirmar que o conhecimento é um “[...]
fato prático, social e histórico”. Por isso é necessário à interação dialética entre o sujeito e objeto, não
se trata de uma relação de externalidade, mas “indissoluvelmente” ligados entre si.
3
Netto, com base na perspectiva marxista, menciona que as categorias são historicamente
determinadas, a partir da articulação específica que tem nas distintas formas de organização da
produção. Segundo o autor, as categorias em Marx “[...] exprimem [...] formas de modos de ser,
determinações de existência, frequentemente aspectos isolados de [uma] sociedade determinada –
ou seja, elas são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são categorias ontológicas) [...]”
(NETTO, 2009,p.685).
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No que se refere aos procedimentos metodológicos de nossa pesquisa,
utilizamos como instrumento a pesquisa bibliográfica, que contribuiu para uma maior
apropriação de conteúdos sobre o tema educação superior. Para tanto, recorremos
principalmente às literaturas produzidas no âmbito da Educação, e também
utilizamos autores conceituados da área de Serviço Social que realizam essa
discussão. Outro instrumento utilizado foi a pesquisa documental, a fim de
identificar, através da legislação, as ações do Governo Federal - no mandato da
presidente Dilma Rousseff - destinadas à educação superior, a fim de apontar as
tendências contemporâneas nesse nível de ensino.
Consideramos a temática relevante à medida que as análises obtidas através
do levantamento bibliográfico e documental deram maior visibilidade às ações
concretas aplicadas na educação superior em curso. Esse esforço inicial nos permite
captar os atuais desafios presentes na condução da política contemporânea.
O nosso trabalho encontra-se estruturado em três capítulos. No primeiro, a
partir dos estudos acerca do período denominado imperialismo, fase expansionista
do capital, mostramos o movimento do capital em busca de novos territórios e novas
áreas

de

exploração

que

sejam

altamente

lucrativos.

Apresentamos

o

desenvolvimento desigual e combinado expresso no modo de produção capitalista
(LÊNIN, 2012; TROTSKY, 1977). Com base nesses elementos, particularizamos a
discussão acerca do padrão educacional e as condições de trabalho exercidas no
Brasil, país capitalista dependente, revelando como essa política é atravessada
pelos interesses antagônicos das classes burguesa e trabalhadora (FERNANDES,
1989, 2005, 2008, 2009).
No segundo capítulo, abordamos a crise capitalista desencadeada nos anos
1970 e suas repercussões nos países centrais e nos da periferia do capitalismo,
mostrando como a (re) configuração do trabalho e da política social se relaciona com
esse processo. Em seguida, adentramos no cenário latino-americano, focando na
discussão acerca da particularidade da crise capitalista no cenário brasileiro no pós1990, demonstrando as implicações de todo esse processo no mundo do trabalho e
na política social, trazendo para o centro do debate o papel que o Estado brasileiro
assume nessa conjuntura.
Já no terceiro capítulo, analisamos o impacto da ofensiva neoliberal na
política de educação superior brasileira, demonstrando as ações desse processo
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contrarreformista. Para tanto, iniciamos a nossa discussão a partir da contrarreforma
do aparelho do Estado, demonstrando como a reconfiguração desta instância
propiciou ações desastrosas para a educação, particularmente a superior. Na
sequência, abordamos a efetivação desta contrarreforma, cujas consequências
foram a mercantilização da educação superior e a intensa privatização interna das
universidades públicas, a partir de estudos referentes às ações governamentais dos
governos Cardoso (1995-2002), Lula (2003-2010) e Dilma (2011 aos dias atuais).
Para a construção das reflexões acerca da política de educação superior
recorremos à produção bibliográfica tanto do Serviço Social, como na área da
Educação. Assim, investimos na leitura de LIMA (2007, 2008, 2012); PEREIRA
(2008, 2010, 2012); LEHER (2006, 2010); LEHER, LOPES (2008); SHIROMA,
MORAES, EVANGELISTA (2004); SILVA (2005); ANDES-SN (2004, 2007, 2013);
FERREIRA (2012); INEP/MEC (1980, 1995, 2002, 2004, 2010, 2013); BELLONI
(2006); PDRA/MARE (1995); SGUISSARDI, SILVA JR (2001); JURUÁ (2004);
MANCEBO (2004); JÚNIOR (2012); (ADUFRJ-SSIND, 2014); FERNANDES (1989).
Também recorremos às legislações que consideramos relevantes, em destaque no
corpo principal do trabalho, para desvendar os meandros ardis do governo brasileiro.
Por fim, tecemos algumas considerações a respeito da temática analisada,
enfatizando que não são possíveis conclusões fechadas, haja vista que o processo,
outrora analisado, está em curso.
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CAPÍTULO

I

–

DESENVOLVIMENTO

DESIGUAL

E

COMBINADO

NO

CAPITALISMO E FORMAÇÃO BRASILEIRA: TRABALHO E EDUCAÇÃO EM UM
PAÍS CAPITALISTA DEPENDENTE

O presente capítulo refletirá acerca do desenvolvimento desigual e combinado
do capitalismo, com foco na dinâmica histórica das nações consideradas
“atrasadas”, a fim de compreender as condições sócio-históricas de formação do
Brasil enquanto país capitalista dependente.
Situamos

historicamente

o

nosso

estudo

no

período

denominado

imperialismo, fase expansionista do capital, mostrando como esse movimento global
na busca por ampliar sua atuação expande para novos territórios e novas áreas de
exploração que sejam altamente lucrativos (LÊNIN, 2012).
Com base nesses elementos, particularizamos a discussão acerca do padrão
educacional e das condições de trabalho exercidas no Brasil, país capitalista
dependente, revelando como essa política é atravessada pelas diferenças de acordo
com a história vivenciada pelas classes fundamentais – burguesia e trabalhadora desse modo de produção capitalista (FERNANDES, 2008).

1.1

Desenvolvimento desigual e combinado na fase imperialista do capital

O conceito de desenvolvimento desigual e combinado é imprescindível para
compreendermos as características que o capital assume na atualidade. Esse
conceito subsidiará nossa análise acerca do movimento expansionista do capital,
que, conforme veremos, se expressa de forma diferenciada em cada região do globo
terrestre. Tal noção apresenta elementos determinantes que contribuem para a
análise acerca da formação sócio-histórica dos países que se encontram na periferia
do sistema capitalista.
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Além disso, nos dá subsídios para compreendermos os tipos de educação e
trabalho que são estabelecidos nos países periféricos, particularmente no Brasil.
Para compreendermos o momento em que surge essa concepção,
consideramos importante a contextualização do período histórico designado como
imperialismo. Nesse sentido, recorreremos aos estudos de Lênin e Trotsky.
Destacamos, inicialmente, as reflexões de Lênin (2012) acerca do
desenvolvimento desigual do capital. Em sua obra Imperialismo, estágio superior do
capitalismo, o autor aponta a noção de desenvolvimento desigual para identificar o
momento histórico em que o capitalismo atinge sua fase monopolista. Tal processo
ocorre a partir de dois importantes fatores: do crescimento diferenciado da indústria
e da rápida concentração de produção.
Lênin (2012) identifica que o caráter desigual do capital se expressa
principalmente nas áreas econômica e política da sociedade russa. No entanto, é na
esfera econômica que o desenvolvimento desigual toma centralidade.
Segundo o autor, o desenvolvimento desigual do capital consiste numa
economia capitalista marcada pela presença de diversas economias nacionais que
se encontram em diferentes etapas históricas. Essas economias sofrem pressões
externas para ultrapassar estágios de sua evolução. Isso se dá mediante o uso de
técnicas cada vez mais desenvolvidas que estes países não possuem, e que, por
sua particularidade histórica, precisariam de um longo período para serem
desenvolvidas (LÊNIN, 2012).
Lênin (2012) assinala os núcleos centrais em que incidem seus estudos
acerca da fase imperialista do capital: (i) a concentração da produção e dos
monopólios; (ii) os bancos e o papel que estes assumem nessa conjuntura; (iii) o
capital financeiro e a oligarquia financeira; (iv) a exportação de capital, e, por último,
(v) a partilha do mundo entre as nações e empresas monopolistas. E é com base na
teoria marxista que o referido autor propõe revelar o modo pelo qual o capitalismo
atingiu essa fase, demonstrando que esse processo ocorre de forma desigual por
todo o globo terrestre.
Num primeiro momento de sua análise, Lênin (2012) salienta que no
imperialismo a expansão e a concentração monopólica de capitais ocorrem de
maneira muito incisiva. Para ele, os monopólios resultam da intensa concentração e
centralização do capital. Essa concentração tem como base a ampliação do capital
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na produção, nas maquinarias e nos equipamentos. Já a centralização, se refere ao
modo como ocorrem as fusões que formam os grandes blocos de capital, que ao se
organizarem, formam uma grande empresa capitalista.
Para Lênin (2012), a concentração da produção em elevado desenvolvimento
acaba por conduzir diretamente ao monopólio. E é a transformação da concorrência
em monopólio que se constitui um dos fenômenos mais importantes do capitalismo
na fase do imperialismo. Nesse ponto, o referido autor enriquece as análises
realizadas por Karl Marx, que, embora não tenha formulado diretamente o conceito
de imperialismo, identificou, em seus estudos, características da concentração e da
centralização de capital e a tendência do capital a expandir-se globalmente4.
Lênin (2012) amplia esse raciocínio ao mencionar que a livre concorrência característica básica do capitalismo concorrencial

- propicia uma intensa

concentração da produção que evolui de forma rápida, constituindo, assim, o
monopólio. Nesse aspecto, o autor sinaliza que essa concentração da produção
ocorre de forma desigual, pois varia de acordo com a particularidade histórica,
econômica e social de cada país.
A partir disso, o referido autor chega à conclusão de que ocorre uma
significativa alteração no capitalismo: o “velho”, como ele afirma, onde predomina a
livre concorrência abre caminho para o “novo”, que se expande sob o domínio dos
monopólios. Contudo, essa transição não faz com que o monopólio sucumba à livre
concorrência. Ao contrário, estas se misturam, conforme podemos observar na
explicação abaixo:

O capitalismo, em seu estágio imperialista, conduz praticamente à
socialização integral da produção, arrasta, por assim dizer, os
capitalistas contra sua vontade e sem que disso tenham consciência,
para uma nova ordem social, de transição entre a mais livre
concorrência e a completa socialização. A produção passa a ser
social, mas a apropriação continua a ser privada. Os meios sociais
de produção continuam a ser propriedade privada de um reduzido
número de indivíduos. Mantém-se o quadro geral da livre
4

Karl Marx (1985), em sua análise acerca da lei geral da acumulação capitalista menciona três
pontos básicos: (1) a acumulação que se dá através da apropriação da mais-valia. É essa extração
crescente que vai gerar uma acumulação ampliada do capital; (2) a concentração, pois à medida que
se amplia o capital, a riqueza acaba se concentrando nas mãos de determinados grupos capitalistas,
o que aumenta a concorrência entre estes; (3) a centralização é o resultado da acumulação e
concentração. Para se manter nesse campo onde a concorrência impera, os capitalistas pequenos
transferem seus capitais para alguns capitalistas grandes, utilizando essa estratégia como forma de
sobreviver no mercado competitivo.
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concorrência formalmente reconhecida e o jugo de uns quantos
monopolistas sobre o resto da população torna-se cem vezes mais
pesado, mais sensível, mais insuportável (LÊNIN, 2012, p. 47-48).

Avançando em suas análises, Lênin (2012) demonstra que nesse período
ocorre uma intensa concentração de matérias-primas que são apropriadas pelas
associações monopolistas. Estas, por sua vez, partilham o mercado através de
contratos, monopolizando não somente a mão de obra especializada, mas as vias e
os meios de comunicação, e, também partilham áreas consideradas rentáveis aos
capitalistas.
Desse modo, vemos como o processo de monopolização na fase imperialista
do capital abrange a área econômica da sociedade, e repercute de forma
significativa no campo político e social. Conforme observamos nas análises do autor,
esse movimento se amplia com a finalidade de dominar o mercado mundial. É neste
cenário que as grandes instituições e empresas se fundem para sobreviver no
mercado competitivo, principalmente os bancos (LÊNIN, 2012).
Nesse momento entramos no segundo núcleo de análise de Lênin (2012),
centrado no novo papel que os bancos assumem nessa conjuntura. Para ele, os
bancos, nesse novo estágio do capitalismo, passaram a ser monopolistas que detêm
não somente o controle do capital-dinheiro, como também da maior parte dos meios
de produção e das fontes de matérias-primas do conjunto dos capitalistas.
O aparecimento dos bancos como grande monopólio ocorreu mediante a
apropriação de pequenas empresas e indústrias que se encontravam em condições
de falência no mercado. Como último recurso, estas instituições entraram num
processo de fusão para obterem mais força no mercado nacional e internacional, e
sobreviverem nesse cenário de intensa competição e concorrência 5. No entanto,
esse processo não aconteceu de forma simples, mas sim, subordinada através,
principalmente, de compra e troca de ações e de créditos na praça (LÊNIN, 2012).
Nas análises do autor:

Os capitalistas dispersos acabam por constituir um capitalista
coletivo. Ao movimentar contas correntes de vários capitalistas, o
banco realiza, aparentemente, uma operação puramente técnica,
5

Mais adiante em nossa argumentação, mostraremos como isso se tornou uma peculiaridade no
campo educacional brasileiro, conforme veremos no segundo capítulo de nossa dissertação.
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unicamente auxiliar. Mas, quando esta operação cresce até atingir
proporções gigantescas, resulta que um punhado de monopolistas
subordina as operações comerciais e industriais de toda a sociedade
capitalista, colocando-se em condições – por meio das suas relações
bancárias, das contas correntes e de outras operações financeiras –
primeiro de conhecer com exatidão a situação dos diferentes
capitalistas, depois de controlá-los, exercer influência sobre eles
mediante a ampliação ou a restrição do crédito, facilitando-o ou
dificultando-o e, finalmente, de decidir inteiramente sobre o seu
destino, determinar a sua rentabilidade, privá-los de capital ou
permitir-lhes aumentá-lo rapidamente e em grandes proporções etc.
(LÊNIN, 2012, p. 60, grifo do autor).

Nesse período, houve um aumento significativo de concentrações bancárias,
e, consequentemente, uma diminuição do número de instituições às quais os
capitalistas industriais poderiam solicitar créditos no mercado.

Tal processo

demonstra a relação de dependência estabelecida entre as indústrias e um número
reduzido de bancos. Dessa forma, o processo de monopolização foi imprescindível
para que os bancos, em todos os países capitalistas, independentemente de suas
operações financeiras, conseguissem intensificar de forma rápida a concentração de
capital (LÊNIN, 2012).
O fato de terem restrição no mercado, não somente faz com que as indústrias
e empresas sejam cada vez mais dependentes das instituições bancárias, como
também contribui para o processo de unificação entre estas. É interessante
percebermos como a questão da dependência, no estágio dos monopólios, é uma
relação que se estabelece entre instituições e países. No que tange às instituições,
de acordo com Lênin (2012), os monopólios bancários mantiveram seu predomínio,
e, assim, tanto as indústrias como os comércios assumiram uma posição
subordinada nessa conjuntura. Sob esse aspecto o referido autor afirma que

Os bancos se tornam cada vez mais frequentes e mais sólidos, se o
banco “reúne” nas suas mãos capitais imensos, se as contas
correntes de uma empresa permitem ao banco – e é assim que
acontece – conhecer, de modo cada vez mais pormenorizado e
completo, a situação econômica do seu cliente, o resultado é uma
dependência cada vez mais completa do capitalista industrial em
relação ao banco. (LÊNIN, 2012, p. 68).
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No terceiro núcleo de sua análise, Lênin (2012) traz para o cerne do debate o
capital financeiro e a oligarquia financeira6 na fase imperialista do capital. Nesse
ponto, o autor trata das várias formas de capitais integrados em âmbito mundial,
com o destaque desempenhado pelo capital financeiro. Para ele, o capital financeiro
nada mais é do que a fusão do capital bancário com o capital industrial.
Lênin (2012, p. 75) se apropria da concepção de capital financeiro do marxista
austríaco Hilferding (1912), que o concebe como aquele “capital que os bancos
dispõem e que os industriais utilizam”. Embora recorra a esta concepção, o autor
ressalta que ela é incompleta, pois não sinaliza um dos aspectos mais importantes
desse processo, que é o aumento da concentração da produção e do capital, que,
como vimos anteriormente, tem conduzido o mundo à intensa monopolização.
Nesse cenário, as corporações financeiras conseguiram obter bons lucros,
independente da situação econômica vivenciada pelos países naquele momento.
Lênin (2012) explica que até mesmo nos períodos de depressão isso é possível,
pois os bancos aproveitam a queda de pequenas empresas, adquirem a preços
inferiores ao do mercado, investem pesado em sua estruturação, com um único
objetivo: obter lucros futuros. É no momento de depressão que os bancos e os
países

hegemônicos,

considerados

poderosos

financeiramente,

veem

a

oportunidade de colocar as sociedades necessitadas sob a sua dependência7.
Outro aspecto relevante que o autor destaca, nesse terceiro momento de sua
análise, é a mobilidade que o capital financeiro atinge na fase imperialista do capital.
Segundo ele, o capital financeiro passa a atuar em diversas áreas. Não fica restrito à
especulação financeira, mas tem uma forte atuação nas áreas de transporte,
comunicação e na especulação imobiliária. Dessa forma, obtém lucros elevados,
como podemos observar no seguinte trecho:

Uma das operações particularmente lucrativas do capital financeiro é
também a especulação com terrenos situados nos subúrbios das
6

Para Lênin (2012), a oligarquia financeira é um conjunto dos grandes bancos que detém todo o
poder na era dos monopólios. É a camada privilegiada de capitalistas, que são poderosos
financeiramente na sociedade nessa nova fase do capital.
7
Um exemplo emblemático são as guerras, período em que os países que se encontram nessa
condição necessitam se reestruturar física, econômica e politicamente. Por isso, recorrem aos países
que têm uma estabilidade financeira no cenário mundial, o que acaba consolidando uma relação de
dependência entre ambos. Para Harvey (2011, p. 167), os países hegemônicos investem na
reconstrução dos países destruídos, pois veem nestes a possibilidade de escoamento de excedente
“quando as condições em casa não forem favoráveis para a acumulação”.
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grandes cidades que crescem rapidamente. O monopólio dos bancos
funde-se neste caso com o monopólio da renda da terra e com o
monopólio das vias de comunicação, pois o aumento dos preços dos
terrenos, a possibilidade de vendê-los vantajosamente em parcelas
etc., dependem principalmente das boas vias de comunicação com a
parte central da cidade, que se encontram nas mãos de grandes
companhias, ligadas a esses mesmos bancos mediante o sistema de
participação e distribuição dos cargos diretivos (LÊNIN, 2012, p. 86).

Como podemos perceber, a monopolização atinge todos os aspectos da vida
social, como também todos os países do globo terrestre, e isto independe da
posição econômica e política que estes assumem no cenário mundial. Independe,
também, de acordo com o autor, de qualquer outra particularidade que possa existir.
No quarto momento de sua análise, Lênin (2012) focaliza a discussão acerca
do papel que a exportação de capitais desempenha na criação da rede internacional
de dependência e de relações do capital financeiro. É exatamente neste ponto que o
autor expõe, de forma explícita, a noção de desenvolvimento desigual, a partir da
constituição dos impérios monopolistas.
Em sua argumentação, afirma que a exportação de capital é uma
característica fundamental no imperialismo. Esse processo se desenvolve pelo fato
de alguns países terem alcançado um elevado nível de desenvolvimento do sistema
capitalista. Tais países são considerados como avançados na área tecnológica, nos
ramos industriais e comerciais, cuja base econômica não está diretamente vinculada
à renda da terra (LÊNIN, 2012).
Ao conseguirem alcançar grandes proporções no que tange à acumulação de
capitais, os países avançados acabam por constituir um enorme excedente de
capitais em seu interior. No entanto, é preciso assinalar que esse excedente não
ocorre somente pelo alto nível de desenvolvimento do país, mas também em
detrimento de investimentos em diversas áreas que beneficiariam a maioria da
população desses países (LÊNIN, 2012).
Com o intuito de obter lucratividade, os países avançados expandem esses
capitais para o estrangeiro. É nesse movimento de exportação de excedente que os
países avançados passam a centralizar suas ações, especificamente nos países
considerados atrasados, pois estes são vistos como um excelente campo lucrativo.
Para compreendermos melhor, vejamos o que Lênin diz a respeito:

26

Enquanto o capitalismo for capitalismo, o excedente de capital não é
consagrado à elevação do nível de vida das massas do país, pois
isso significaria a diminuição dos lucros dos capitalistas, mas ao
aumento desses lucros através da exportação de capitais para o
estrangeiro, para os países atrasados. Nestes, o lucro é em geral
elevado, pois os capitais são escassos, o preço da terra e os salários
relativamente baixos, e as matérias-primas baratas (LÊNIN, 2012, p.
94).

Outro elemento importante que Lênin (2012) salienta, é que esse movimento
de exportação de capitais, no imperialismo, acontece de forma crescente e
diferenciada; principalmente de acordo com a posição geográfica que os países
ocupam no cenário internacional8.
No que se refere aos países atrasados, estes recebem os investimentos,
aquecendo sua economia, promovendo um rápido desenvolvimento do capital em
seu interior. Contudo, importa assinalar que este investimento, na essência, se
traduz no controle do mercado e da produção dos referidos países pelas nações
hegemônicas (LÊNIN, 2012).
De acordo com as análises do autor, na exportação de capitais, os
monopólios - tanto o privado quanto o do Estado - se complementam. Embora o
Estado apareça na argumentação como um elemento complementar ao monopólio,
Lênin (2012) apresenta uma análise profunda no que tange ao desempenho deste
na fase imperialista do capital. Para o autor, o Estado9 cria, mediante sua atuação,
condições favoráveis para o acúmulo do capital. Tal ação ocorre, principalmente,
através da abertura de fronteiras para a movimentação do capital.
Lênin (2012, p. 140) ainda expõe a atuação do Estado e sua relação entre
nações a partir dos argumentos em torno dos Estados credores e dos devedores.
Para ele, o Estado industrial tornou-se credor à medida que conseguiu aumentar
grandemente seus lucros; o que fora possível mediante a exploração dos países

8

Harvey (2011) corrobora com essa assertiva ao mencionar que o capitalismo prospera na
heterogeneidade e na diferença. Em seus estudos acerca do desenvolvimento geográfico desigual do
capital, afirma que as diferenças socioculturais, econômicas e políticas têm desempenhado um papel
importante na história da evolução do capital.
9
Lênin parte da concepção de que o Estado é “restrito”. Sua essência se encontra nos aparelhos
coercitivo e repressivo de cada nação. Contudo, salienta que sua ação não se limita à forma militar,
mas também se expressa através de “aparelhos consensuais”, isto é, de uma “ação educadora”. Ele
afirma que este Estado está sob o domínio da classe dominante. Por isso, propõe uma revolução que
movimente a correlação de forças, no interior deste Estado, em favor do operariado, a fim de superar
o poder da classe dominante. A este processo, Lênin denominou de “assalto ao poder” (COUTINHO,
1996, p. 48).
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devedores, que, em tal condição, procuravam de todas as formas quitar as dívidas
pendentes. Esse aumento significativo de lucro dos monopólios promovia o
enriquecimento da classe dominante dos países credores.
É exatamente esse papel subalterno dos Estados devedores que amplia o
poder dos monopólios, conforme podemos observar na passagem destacada
abaixo:
[...] apesar do aumento absoluto da produção e da exportação
industriais, cresce a importância relativa para toda economia nacional
das receitas procedentes dos juros e dividendos, das emissões, das
comissões e da especulação. Em minha opinião, é precisamente isto
que constitui a base econômica do auge imperialista. O [Estado]
credor está mais solidamente ligado ao devedor do que o vendedor
ao comprador (LÊNIN, 2012, p. 140).

Para Lênin (2012), o Estado, na fase imperialista, gerencia a expansão dos
monopólios de forma a garantir as condições necessárias à acumulação do capital,
expressas principalmente através do papel subalterno que os países da periferia
assumiram nesse período. O que podemos constatar, nas análises do autor, é que o
Estado efetivamente pavimentou o solo para a disseminação do imperialismo no
cenário mundial.
Por último, Lênin (2012) menciona a luta imperialista travada por grandes
grupos e nações monopolistas pela partilha do mundo. Na concepção do autor, o
aumento da concentração de produção e de capitais se constitui fator determinante
para que se estabeleça uma luta pela divisão territorial do mundo. Com vistas a
obter lucros, estes grupos capitalistas saem em busca de territórios econômicos para
o seu investimento.
Nesse ponto de discussão, o autor traz explicações interessantes acerca da
política colonial. Com base nos estudos do geógrafo A. Supan, ele apresenta o
panorama da partilha territorial e das mudanças que aconteceram nesse período.
O primeiro aspecto salientado é que houve um aumento das posses coloniais
das grandes potências. No entanto, esse processo se deu de forma desigual. Para
ele, a desigualdade na expansão colonial não está relacionada somente com as
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condições econômicas, mas também estão em jogo as condições geográficas que
estas assumem no cenário internacional10 (LÊNIN, 2012).
Para Lênin (2012), as lutas entre os países capitalistas têm vários objetivos.
Primeiro, para retirar toda possibilidade de concorrência. Segundo, para obter maior
número de fontes de matérias-primas existentes, não somente estas, mas também
para obter outras formas de lucro. O autor ainda salienta o crescimento das guerras
pelo controle de território. Nesta luta travada, os países que perdem acabam por se
instituir como colônia dos países vencedores. Tornam-se, portanto, totalmente
dependentes econômica e politicamente, como podemos observar nessa passagem
de sua obra:

[...] é necessário notar que o capital financeiro e sua correspondente
política internacional, que se traduz na luta das grandes potências
pela partilha econômica e política do mundo, originam abundantes
formas transitórias de dependência estatal. Para esta época, são
típicos não só os dois grupos fundamentais de países - os que
possuem colônias e as colônias -, mas também as variadas formas
de países dependentes que, de um ponto de vista formal, são
politicamente independentes, mas que na realidade se encontram
enredados nas malhas da dependência financeira e diplomática
(LÊNIN, 2012, p. 119).

Importa salientar que essa dependência também se dá mediante o forte apoio
da burguesia local. Esse apoio acontece porque a burguesia dos países
dependentes vê nesse momento a oportunidade de obter vantagens comerciais. Por
este motivo, apoia as ações externas em troca de ter uma situação privilegiada no
cenário nacional, conforme veremos no próximo item deste capítulo (LÊNIN, 2012).
Lênin (2012), em suas análises, mostra com bastante propriedade que no
imperialismo o sistema capitalista se espraiou mais rápido do que nas fases
anteriores. Contudo, assinala que esse movimento do capital é cada vez mais
10

A respeito disso, Harvey (2011, p. 173) menciona que a posição geográfica é uma peça
fundamental no que tange à reprodução do capital; pois este precisa se desenvolver tanto
geoeconomicamente mediante as “relações comerciais, em geral gerenciadas por interesses
corporativos”, com o apoio do Estado, como geopoliticamente, através da “diplomacia do Estado e da
guerra”. Em sua análise, enfatiza a luta acirrada entre os países hegemônicos por busca de colônias.
Embora tenha ocorrido a descolonização, a colonização continua na medida em que o jugo das
nações imperialistas permanece intacto, de acordo com ele. Tal constatação dá base para que o
autor afirme que o processo de colonização é uma realidade no período dos impérios. Outro aspecto
relevante assinalado pelo autor é a questão da territorialização mundial, que, em sua concepção,
ocorre sob o jugo das grandes potências imperiais, que juntam o máximo de riquezas possíveis em
um determinado território e as gerenciam em benefício próprio.
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desigual nas áreas econômica e política. Essa desigualdade também se expressa
nas relações estabelecidas entre os países centrais e os periféricos. É uma relação
desigual na medida em que estes últimos acabam por se constituir como campos a
serem explorados, e, portanto, como um território imprescindível para a expansão do
capital financeiro e de grandes corporações11 (LÊNIN, 2012).
É interessante como Lênin expõe a noção de desenvolvimento desigual em
sua obra. Muitos dos aspectos assinalados por ele, dentre os quais destacamos a
forma desigual como se processou o capitalismo na Europa, são essenciais para a
compreensão das sociedades periféricas e dependentes.
Outra importante contribuição, que nos propicia elementos fundamentais para
entendermos a relação de desigualdade entre países e, consequentemente, os
desiguais padrões educacionais e de condições de trabalho na fase imperialista do
capital, vem da análise elaborada por Leon Trotsky (1977), a partir de seus estudos
acerca da lei do desenvolvimento combinado e desigual. Em seus escritos, o
referido autor aponta explicitamente a forma como ocorre o desenvolvimento do
capitalismo nos países periféricos, atrasados.
Para Trotsky a lei de desenvolvimento desigual e combinado é quando

[...] o capitalismo encontra as várias porções da humanidade em
diferentes estágios de desenvolvimento, cada uma com suas
próprias e profundas contradições internas. A extrema diversidade
nos níveis atingidos e a extraordinária desigualdade no ritmo de
desenvolvimento das diferentes parcelas do gênero humano, ao
longo de várias épocas, servem de ponto de partida ao capitalismo.
Só gradativamente é que este conquista a supremacia em relação à
desigualdade herdada, quebrando-a e alterando-a, passando a
empregar seus próprios recursos e métodos [...]. Assim o capitalismo
efetua o rapprochement dessas parcelas e equipara os níveis
econômico e cultural entre os países mais adiantados e os mais
atrasados [...], e, simultaneamente, dificultando ou fazendo
retroceder o desenvolvimento de outros (TROTSKY, 1970 apud
MANDEL, 1982, p.15).

Ao analisar a particularidade do desenvolvimento capitalista russo, Trotsky
(1977) enfatiza o caráter desigual de sua formação sócio-histórica, mostrando que
esse processo apresenta traços de um capitalismo moderno, combinando formas
11

Em nossa exposição retomaremos acerca da função das grandes corporações, mostrando como
estas se apropriam da área educacional, especificamente nos países que se encontram na periferia
do sistema capitalista.
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arcaicas no interior do país. É aí que se insere um dos aspectos importantes do seu
pensamento: a combinação.
O autor inicia a sua argumentação acerca do desenvolvimento desigual e
combinado afirmando que a desigualdade do ritmo do desenvolvimento do
capitalismo no plano internacional e nos locais considerados atrasados contribuiu
para a criação de uma história própria. História esta, que apresenta elementos mais
modernos que se adéquam e adaptam a condições materiais e culturais arcaicas.
Para ele, estes elementos produzidos e exportados pelos países avançados marcam
presença nas áreas atrasadas e se constituem na essência combinada do
desenvolvimento capitalista, como podemos observar no trecho abaixo:

O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz,
necessariamente, a uma combinação original das diversas fases do
processo histórico. A órbita descrita toma, em seu conjunto, um
caráter irregular, complexo, combinado. A possibilidade de superar
os degraus intermediários realmente está limitada pelas capacidades
econômicas e culturais do país. Um país atrasado frequentemente
rebaixa as realizações que toma de empréstimo ao exterior para
adaptá-las à sua própria cultura primitiva. O próprio processo de
assimilação apresenta, neste caso, um caráter contraditório. Foi este
o motivo pelo qual, na Rússia, a introdução de elementos da técnica
e do saber ocidentais e, sobretudo, da arte militar e da manufatura,
[...] agravou a lei da servidão, na medida em que representava a
forma essencial da organização do trabalho (TROTSKY, 1977, p. 25).

Um país atrasado12, de acordo com as análises do autor, absorve as
conquistas materiais e ideológicas dos países avançados13. Tais análises,
entretanto, enfatizam que a absorção destes elementos modernos, combinados aos
arcaicos, não anula as particularidades dos países atrasados. Ao contrário, a
condição de atrasados se constitui num instrumento primordial para mantê-los
submissos ao poderio dos países hegemônicos (TROTSKY, 1977).
Trotsky (1977) afirmava que as regiões coloniais e semi-coloniais não
poderiam desenvolver a sua história em separado dos países colonizadores, e,
12

O autor utiliza, ao longo dos seus estudos, a denominação de países atrasados para se referir
àqueles cuja base econômica é voltada para a agricultura, manufatura e trabalho artesanal; e de
países avançados para aqueles em que a industrialização, através do uso da tecnologia, imperou no
interior do país.
13
É no campo ideológico, cultural, econômico e político que esse processo permeia o campo
educacional; moldando e modificando toda a política destinada a essa área nos países periféricos.
Trataremos desse assunto no terceiro capítulo desta dissertação.
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portanto, não seria possível superar o atraso passando a um estágio superior nos
marcos do capital. Para ele,

O capitalismo [...] marca um progresso sobre tais condições.
Preparou e, em certo sentido, realizou a universalidade e a
permanência do desenvolvimento da humanidade. Fica, assim,
excluída a possibilidade de uma repetição das formas de
desenvolvimento em diversas nações. Na contingência de ser
rebocado pelos países adiantados, um país atrasado não se
conforma com a ordem de sucessão: o privilegio de uma situação
historicamente atrasada - e este privilégio existe - autoriza um povo
ou, mais exatamente, o força a assimilar todo o realizado, antes do
prazo previsto, passando por cima de uma série de etapas
intermediárias (TROTSKY, 1977, p. 25).

Outro aspecto relevante, presente nos estudos de Trotsky (1977), que se
relaciona com o pensamento de Lênin, é a questão das pressões externas dos
países capitalistas avançados sob os países atrasados. Essa pressão fez com que
os países localizados na periferia do sistema entrassem no circuito do capitalismo
dependente, tornando a dependência econômica, política e ideocultural mais
profunda.
A respeito disso, o autor aponta o papel da burguesia nacional em todo esse
processo. Para ele, a burguesia torna-se uma importante aliada no que tange à
inserção de elementos avançados nos países atrasados. Ao observar a realidade da
Rússia, ele identifica que a burguesia local no âmbito econômico ficava cada vez
mais poderosa, pois obtinha muitas vantagens em troca do apoio às intervenções
estrangeiras no país (TROTSKY, 1977).
Para Trotsky (1977, p. 29), o poder dessa classe está relacionado à intensa
concentração do pólo industrial e ao aumento do capital estrangeiro em território
russo. Os estabelecimentos das grandes indústrias, ao lado de construções
modernas no interior das cidades, passaram a ser uma realidade nesse período
analisado pelo autor. A concretização desse processo só fora possível através do
investimento direto do capital europeu, o que demonstra a subordinação do país aos
ditames do “mercado monetário da Europa Ocidental”.
É com base nessas argumentações que Trotsky (1977, p. 391) registra as
intervenções externas nos países periféricos, que ocorriam (e ainda ocorrem)
através da submissão do aparelho estatal. Essa submissão foi imprescindível para
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que se efetivasse a modernização do país, conservando traços que representam o
“estado primitivo” do mesmo.
Nas análises do autor, o Estado russo retinha uma parcela considerável da
riqueza produzida no país. Isso acarretava uma destituição de grande parte da
população, subalternizando-a cada vez mais em relação à elite local, que contava
com o apoio incondicional dessa instituição (TROTSKY, 1977).
Por isso que, para Trotsky, o Estado14 expressava a correlação de forças
existente entre classes. Ao chegar a essa conclusão, ele verifica a possibilidade de
uma revolução russa, combinando “tarefas democráticas” (derrubada do czarismo,
partilha das terras, democratização do Estado) e as “medidas socialistas
(expropriação do grande capital)” com vistas a manter um processo de “revolução
permanente”. Para ele, essa tarefa só poderia partir da ação do proletariado, que, na
direção do aparelho estatal, poderia estabelecer “sua ditadura”. Somente assim, as
“pendências democráticas” nos países atrasados se resolveriam. Portanto, a forma
combinada de como o capitalismo se desenvolveu “designaria o caráter da
revolução e dos sujeitos sociais revolucionários nos países atrasados” (DEMIER,
2007, p. 01-02).
Essas reflexões acerca do desenvolvimento desigual e combinado no
capitalismo, embora analisadas em países do continente europeu, dão base para
compreendermos as repercussões dessa dinâmica do capital nas sociedades
periféricas.
O panorama apresentado ao longo da nossa exposição mostrou que o capital,
na fase imperialista, conseguiu incorporar elementos avançados principalmente no
que tange à inserção de inovações às formas deixadas pelo período colonial e
feudal. Essa peculiaridade, a combinação, foi fundamental para a disseminação
acelerada do capital por todo o globo terrestre (RUMMERT; ALGEBAILE;
VENTURA, 2013).

14

Coutinho (1996, p. 37-38) menciona que Trotsky percebe que a “correlação de forças sociais”
influencia a política executada pelo Estado. Para ele, a existência dessas “classes antagônicas”
propicia uma intensa luta no interior do aparelho estatal. É por isso, que a classe que assumir a
direção desta instituição será a detentora do poder. Trotsky conclui que na sociedade é
imprescindível a “unidade de poder”. Para ele, essa é “condição absoluta para a estabilidade de
qualquer regime, que só pode subsistir enquanto a classe dominante conseguir impor à sociedade
inteira suas formas econômicas e politicas como as únicas possíveis”. Essa “unidade restrita” do
poder estatal se reflete na concepção trotskiana de revolução, onde esta é vista como um terreno de
uma “permanente e mutável correlação de forças”.
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Demonstramos que essa mudança “na organização econômica”, delineada no
imperialismo,

fez

com

que

houvesse

um

“aumento

de

empresas,

da

internacionalização do capital” através do monopólio de grandes corporações, as
quais se fundiam e empregavam “tecnologias” para sobreviver no mercado tão
competitivo (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 719). Esses aspectos
assinalados

[...] são permeados por uma necessidade imposta pelo atual estagio
do conhecimento científico e tecnológico, tal como apropriado pelas
forças dominantes e desigualmente disseminado de forma parcelar e
fragmentária no processo de desenvolvimento desigual e combinado
da socialização da produção. Defronta-se, assim, o capitalimperialismo com a necessidade de elevar o nível de subsistência da
força de trabalho, bem como de fazer frente às possibilidade de
desestabilização advindas dos processos de correlações de forças, o
que requer permanentes estratégias de controle social. É nesse
cenário [...] que a educação é chamada à cena, de forma recorrente,
como estratégia que visa enfrentar o estado de indeterminação da
contemporaneidade (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p.
720, grifo nosso).

Frigotto (2006, p. 126) corrobora com essa análise. Para o autor, a
escolaridade, que nos remete imediatamente à educação, é um fator contributivo
para o fomento da lógica capitalista, diga-se, à acumulação. Essa contribuição
ocorre sob dois aspectos: o preparo da força de trabalho e o consenso da classe
trabalhadora como forma de aquietar o protagonismo dessa classe no cenário
estabelecido. Segundo ele, essas “transformações estruturais” na esfera econômica
do capitalismo, que ocorreram de forma desigual, conforme expomos, têm
propiciado uma mudança, também, na função econômica atribuída à escola; o que,
obviamente, vai promover uma mudança no curso e na “natureza das políticas
educacionais”, conforme veremos no terceiro capítulo da nossa dissertação.
Segundo Frigotto, na fase imperialista deparamos com um cenário de
profunda dependência, onde os países atrasados (mencionados anteriormente)
assumem a condição de subdesenvolvidos 15. Condição esta, que não se remete
somente às relações de poder estabelecido, mas se trata, também, dessa
modernização disseminada no interior desses países. Ao empregar tecnologias

15

Dependência e subdesenvolvimento serão discutidos no próximo item deste capítulo.
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avançadas e modernas, o próprio sistema vai requerer recursos humanos
habilitados para tal função.
É nesse âmbito que a educação torna-se funcional ao sistema capitalista, na
medida em que assume um papel subordinado ao “desenvolvimento econômico”, e
fica, também, a serviço da classe dominante16; uma vez que, “qualificando a força de
trabalho”, propicia o “incremento da produção de mais-valia”, o que reforça as
relações de exploração no campo do trabalho (FRIGOTTO, 2006, p. 3).
Essa ênfase dada à área educacional, nessa fase capitalista, acontece devido
à necessidade de um aumento na produtividade da força de trabalho. Portanto, o
sistema capitalista vai exigir, cada vez mais, novas formas de intensificar o trabalho,
como também uma maior expropriação do trabalhador (FRIGOTTO, 2006).
Assim,

vemos

que

as

análises

realizadas

até

aqui,

acerca

do

desenvolvimento desigual e combinado na fase imperialista do capital, têm um
significado muito abrangente, principalmente quando observamos que estas são
imprescindíveis para compreendermos a formação sócio-histórica dos países
periféricos e dependentes. Tais argumentos são bases fundamentais para
entendermos a realidade brasileira, demonstrando como o capitalismo dependente
designa um padrão de educação e de trabalho, conforme veremos a seguir.

1.2

O desenvolvimento dos sistemas educacionais em países capitalistas

dependentes: análise do caso brasileiro à luz de Florestan Fernandes

Neste tópico, abordaremos acerca da configuração atual do desenvolvimento
do capitalismo na América Latina, mostrando como esse processo está
intrinsecamente relacionado aos padrões de dominação externa instituída na
periferia capitalista, com vistas a apontar as características particulares ao modelo
de desenvolvimento adotado no Brasil.
A partir dessa discussão, adentraremos no debate acerca do padrão de
educação instituído no Brasil, país capitalista dependente; tendo o desafio de
16

Importa salientar como a luta de classes também aponta para formas diferenciadas de educação. A
burguesia vai requerer uma educação com vistas a formar pessoas dirigentes que vão colaborar para
a disseminação do seu projeto de sociabilidade. Do outro lado, a classe trabalhadora, a qual será
destinada uma formação formal voltada para ocupar o mercado de trabalho.
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mostrar como o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro se vincula à
formação sócio-histórica do país.

Para tanto, recorreremos aos estudos de

Florestan Fernandes, que nos propiciam uma compreensão sobre os padrões de
desenvolvimento capitalista e da educação.
Para

fundamentar

sua

argumentação

em

torno

dos

padrões

do

desenvolvimento capitalista no continente latino americano, Fernandes (2009) parte
da percepção de que a formação social, política e econômica desses países estão
atreladas ao processo de expansão dos países ocidentais. Processo este, que os
instituíram como centros hegemônicos no cenário mundial através do crescimento
propiciado pelo acúmulo de riquezas e pelas grandes descobertas no continente
latino americano.
Essa expansão dos países ocidentais propiciou um rápido desenvolvimento
(desigual e combinado) do capitalismo, por meio das várias formas de dominação
externas. A cada mudança da natureza do capitalismo nos países hegemônicos,
particularmente na Europa e nos Estados Unidos, surgiam novas formas de
dominação. E são essas novas formas que vão ditar os modelos a serem adotados
nas áreas econômica, politica, social e cultural das sociedades dependentes
(FERNANDES, 2009).
No que tange a esse primeiro eixo, os padrões de dominação externa,
Florestan Fernandes demonstra, em seus escritos, que foram quatro tipos que se
desenvolveram nos países latino-americanos e aponta suas consequências nesse
cenário. São eles: (i) o antigo sistema colonial; (ii) neocolonialismo; (iii) imperialismo
e (iv) imperialismo total. Vejamos o que o autor diz a respeito de cada um deles.
O primeiro padrão de dominação que os países hegemônicos estabeleceram
sobre a América Latina foi o antigo sistema colonial. Nesse sistema, os países
colonizados ficavam submetidos ao poder das Coroas, que mantinham seus
interesses e seu enriquecimento por meio da “exploração ilimitada”. Exploração esta,
que se expressava através da apropriação do trabalho forçado e da escravidão da
população existente nas colônias. Essa exploração acontecia com um único objetivo:
fornecer privilégios aos países colonizadores (FERNANDES, 2009, p.23).
Contudo, um conjunto de diversos fatores contribuiu para a crise desse
padrão de dominação. Dentre estes, Fernandes (2009) menciona três que foram
decisivos: O primeiro deles foi a falta de uma boa base financeira para a
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manutenção das atividades mercantis, o que gerou um enfraquecimento na estrutura
econômica das Coroas de Portugal e Espanha, dificultando, assim, o crescimento
das colônias. Já o problema de segunda ordem, circunscreve-se no âmbito da luta
travada na Europa, especialmente pelos países Holanda, França e Inglaterra pelo
poder econômico das colônias latino-americanas. O terceiro fator que o autor
apontou foi o movimento por parte de setores da população que eram contra a
exploração e a favor da emancipação das colônias.
Com a queda do antigo sistema colonial, surgiu um novo padrão de
dominação, denominado pelo autor de neocolonialismo17. A característica peculiar
desse tipo de dominação era o controle dos mercados nos processos econômicos.
Nesse período, os países hegemônicos estavam com o interesse focado na politica
comercial, ao contrário do padrão anterior, cuja preocupação era em torno da
produção local. Esta mudança da produção local para a politica comercial trouxe
benefícios para os países colonizadores devido o incentivo ao surgimento dos
“mercados capitalistas modernos nos centros urbanos das ex-colônias”. Este
incentivo, nas análises do autor, contribuiu para a expansão de empresas
“comerciais e bancárias” no cenário latino-americano (FERNANDES, 2009, p. 24).
Para Fernandes (2009), foi nesse período neocolonial que se propagou o
processo de monopolização dos mercados dos países latino-americanos. Contudo,
nas análises do autor, tal fato aconteceu sem intenção, na medida em que os países
colonizados não tinham estrutura financeira para fomentar a produção local. Cabe
ressaltar que não foi somente a questão de recursos, mas o papel exercido pela
classe privilegiada, a qual tinha interesse em continuar a exportação, que contribuiu
muito para o espraiamento dos monopólios no continente latino-americano,
conforme o trecho abaixo:

A monopolização dos mercados latino-americanos foi mais um
produto do acaso que de imposição, pois as ex-colônias não
possuíam recursos necessários para produzir os bens importados e
seus setores sociais dominantes tinham grande interesse na
continuidade da exportação. De fato, os “produtores” de bens
primários podiam absorver pelo menos parte do quantum que antes
lhes era tirado através do antigo padrão de exploração colonial, e
suas “economias coloniais” recebiam o primeiro impulso para
internalização de um mercado capitalista moderno. Entretanto, a
17

Trata-se de uma ação em que “os países dominantes possuíam apenas o controle do mercado nos
processos econômicos” (FERNANDES, 2009, p. 24).
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dominação externa era uma realidade concreta e permanente, a
despeito de seu caráter como processo puramente econômico
(FERNANDES, 2009, p. 25).

Esse tipo de dominação não vingou no cenário latino-americano devido à
dificuldade que as elites locais encontraram para mudar a infraestrutura econômica.
Isso motivou os países periféricos a continuar assumindo, no contexto mundial, um
papel “econômico secundário e dependente”, baseado no antigo sistema colonial
(FERNANDES, 2009, p. 25).
O terceiro padrão de dominação sofrido pelos países latino-americanos foi o
imperialismo. Este surgiu a partir da mudança gerada pela revolução industrial na
Europa, que propiciou um novo arranjo na economia em âmbito mundial. Neste tipo
de dominação, os países da América Latina assumiram a função de propiciar
subsídios para aquecer a economia dos capitalistas avançados, conforme explica
Fernandes:
O controle financeiro das emergentes economias satélites tornou-se
tão complexo e profundo que o esquema exportação-importação foi
refundido para incluir a “integração” do comércio interno, a “proteção”
dos interesses rurais ou da modernização da produção rural, a
“introdução” das indústrias de bens de consumo, a “intensificação”
das operações bancárias etc. Em síntese, as economias
dependentes foram transformadas em mercadorias, negociáveis à
distância, sob condições seguras e ultra-lucrativas (FERNANDES,
2009, p. 26).

Para Fernandes (2009, p. 26), as influências externas dos países capitalistas
avançados abrangeram todas as esferas da vida social nas sociedades latinoamericanas, na fase imperialista do capital. Segundo o autor, isso ocorreu por duas
vias: a partir dos “processos básicos de crescimento econômico e desenvolvimento
sociocultural” e através de “mecanismos indiretos do mercado mundial”. Em sua
concepção, esses fatores foram imprescindíveis para que o domínio externo se
espraiasse no continente latino-americano; contribuindo, assim, para a consolidação
da dependência desses países.
No entanto, esse padrão de dominação trouxe prejuízos para os países latinoamericanos. Primeiro, porque suas economias continuaram a ter como base
primordial a produção de matérias-primas, o que contribuiu para a manutenção do
sistema “exportação-importação”. Ou seja, os países da periferia continuaram a
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enriquecer os países centrais tanto fornecendo a sua matéria-prima, como
exportando produtos que não possuíam. O segundo problema apresentado nessa
fase imperialista foi o apoio da burguesia local aos países hegemônicos. Esse apoio,
na visão do autor, traduziu-se num consentimento do repasse de toda a riqueza
produzida no interior dos países periféricos para os capitalistas avançados
(FERNANDES, 2009, p. 27).
Prosseguindo em suas análises, Fernandes (2009, p. 27) apresenta o quarto
padrão de dominação, denominado por ele de imperialismo total. O que distingue
essa fase da anterior é a expansão das empresas corporativas nos países latinoamericanos. Empresas estas que vão centralizar suas ações nas áreas “comerciais,
de serviços e financeiras, a maioria no campo das indústrias leve e pesada”. Nessa
fase do capital, o controle externo é compartilhado entre as grandes potências,
dentre as quais se destaca o poderio norte-americano18.
Uma característica que o autor salienta é de que a dominação externa passa
a se organizar “a partir de dentro [mediante a atuação da burguesia nacional] e em
todos os níveis da ordem social” nessa fase. Na visão do autor, isso ocorre porque
os interesses externos e internos se entrelaçam. Ou seja, os interesses dos países
hegemônicos passam a ser os da burguesia, que na busca incessante de se autoafirmar no cenário nacional, não limitam a ação dos países externos. Desse modo, é
com vistas a manter o prestígio e a estabilidade no cenário nacional que as
burguesias nacionais se aliam aos países centrais, aprofundando ainda mais a
exploração no continente latino-americano (FERNANDES, 2009, p. 27).
Outro aspecto relevante que Fernandes (2009, p. 30) ressalta, é que o
desenvolvimento dos países latino-americanos ficou limitado no imperialismo total.
Para ele, essa limitação ocorreu porque esses países não tinham bases sólidas para
promover o crescimento local19. Crescimento este, que só seria possível através de
uma "integração nacional da economia e de uma rápida industrialização”.
18

Fernandes (2009, p. 27) ressalta que no imperialismo total os Estados Unidos são a superpotência;
contudo, compartilham o domínio com a Europa e o Japão, “parceiros menores, mas dotado de poder
hegemônico”.
19
Convêm registrar que os países periféricos, em determinados momentos históricos, conseguiam o
crescimento interno de sua economia. Isso ocorria nos períodos de guerra e recessão econômica
sofrida pelos países capitalistas avançados. Esse crescimento estava atrelado à “absorção de meios
para a produção de produtos importados e à seleção estratégica de importação de bens e serviços”.
Todo esse processo contava com o incentivo do Estado, que atuava em função de abrir terreno para
que se estabelecesse e desenvolvesse cada vez mais o capital no interior desses países
(FERNANDES, 2009, p. 30).
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Em sua exposição, Fernandes (2009, p. 31) enfatiza a supremacia dos
Estados Unidos nesse padrão de dominação. É com base no discurso de
“segurança, fronteira econômica” e combate às ações radicais extremistas que a
nação americana se afirma no cenário mundial como país hegemônico. Todavia,
esse não é o único recurso. O Estado americano utiliza outras formas minuciosas,
que não traduzem o domínio diretamente. Contudo, prejudica ainda mais os países
da periférica capitalista, conforme destaca o autor na passagem abaixo:

Diversas instituições estão executando diferentes funções ligadas à
incorporação dos países latino-americanos ao espaço econômico e
sociocultural dos Estados Unidos. A empresa corporativa é a mais
visível dessas instituições; mas as menos visíveis são talvez ainda
mais prejudiciais. Elas abrangem instituições oficiais, semi-oficiais ou
privadas, encarregadas de conduzir a política de controle global das
finanças, da educação, da pesquisa científica da inovação
tecnológica, dos meios de comunicação de massa, do emprego
extranacional das políticas, das forças armadas e mesmo dos
governos (FERNANDES, 2009, p. 32, grifo nosso).

Como podemos observar, sob esse domínio, os países periféricos são
“forçados” a elaborar suas propostas no campo social, politico, econômico e cultural,
de acordo com o estabelecido pelos países hegemônicos. E isso não se difere na
área da educação, que, conforme exposto acima, se constitui num campo de
atuação hegemônica. Para Fernandes (2009) estas áreas, que, à primeira vista,
parecem insignificantes, desempenham uma função importante, no que tange a
afirmar (no caso da educação através do consenso) a condição subalterna desses
países no globo terrestre.
A respeito disso, cabe, aqui, um parêntese acerca da concepção de
hegemonia e sua relação com a educação no capitalismo. Primeiramente,
destacamos que a condição hegemônica (seja ela entre classes ou nações) se
expressa numa relação de poder e acontece de duas maneiras: através da força e
do consenso. Gramsci chega a afirmar que

O exercício normal da hegemonia [...] se caracteriza por uma
combinação de força e consenso, que se equilibram de diferentes
maneiras, sem que a força predomine demais sobre o consenso e
buscando que a força apareça apoiada na aprovação da maioria,
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expressa por meio dos chamados órgãos de opinião púbica
(GRAMSCI apud ACANDA, 2006, p. 174).

É no campo da hegemonia que se insere uma das mais importantes
contribuições do pensamento de Gramsci, que é a concepção ampliada do Estado
(sociedade civil e sociedade politica), onde o autor destaca que o poder não se
estabelece somente por meio de “instrumentos de coerção”, mas, também, através
dos “instrumentos de produção de liderança intelectual e consenso” (ACANDA,
2006, p. 174).
Para ele, a atuação do aparelho estatal não se restringe ao campo da força,
ou seja, da sociedade política (conjunto de mecanismos repressivos do Estado),
mas se alia à atuação da sociedade civil, responsável pela difusão das ideologias
(composta por igreja, partidos políticos, sindicatos e sistemas escolares). É com
base nessas afirmativas que o autor indica a escola como um dos aparelhos
privados de hegemonia, demonstrando a relevância dos sistemas educacionais na
formação de novos intelectuais20, isto é, pessoas que vão difundir uma concepção
de mundo. Concepção esta, que pode corroborar ou não com a ordem social vigente
(GRAMSCI, 2004).
Essa exposição, ainda que sucinta, sobre hegemonia e sua relação com a
escola, nos possibilita compreender os motivos pelos quais Florestan Fernandes fez
esse apontamento, destacando a educação (nosso objeto de estudo no terceiro
capitulo) como uma das formas mais prejudiciais dessa dominação. Essa influência
externa, que o autor vem demonstrando ao longo de sua análise, contribuiu para que
os países periféricos construam sua política educacional de forma alienante, não
questionando todo o processo estabelecido no solo latino-americano, mantendo,
assim, o papel subalterno desses países no cenário mundial.
Importa salientar que o imperialismo total trouxe problemas seríssimos para
as sociedades latino-americanas. Conforme vimos no decorrer de nossa exposição,
o forte domínio estrangeiro nos territórios nacionais impediu o desenvolvimento

20

Para o autor, intelectual é aquele que organiza e direciona ações em todos os setores da
sociedade, ou seja, tem uma função dirigente. Em sua análise, apresenta dois tipos de intelectuais:
(a) o orgânico, ligado diretamente à classe, seja ela burguesa ou trabalhadora; (b) tradicional,
herdado pelo grupo da velha ordem social. Tais argumentações são basilares para compreendermos
a forma como a burguesia (nacional e internacional) exerce o seu domínio na sociedade capitalista.
Essa classe, desde seus primórdios, conduz o desenvolvimento do sistema capitalista no interior dos
países (GRAMSCI, 2004).
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autônomo dos países periféricos. Também houve um grande empobrecimento por
parte da população desses países, já que as riquezas estavam sendo transferidas
para

os

países

centrais.

Observando

toda

essa

dinâmica

estabelecida,

principalmente no que tange aos problemas generalizados que a população estava
sofrendo, Fernandes aponta algumas saídas. Em suas palavras, a solução seria

[...] a implementação de um novo tipo de capitalismo de Estado,
capaz de ajustar a velocidade e a intensidade do desenvolvimento
econômico e da mudança sociocultural aos requisitos da “revolução
dentro da ordem social”. A outra alternativa só pode surgir de uma
rebelião popular e radical, de orientação socialista (FERNANDES,
2009, p. 39).

Como vimos até aqui, as análises de Florestan Fernandes mostraram que o
desenvolvimento do capitalismo na América Latina se expandiu com um único
objetivo: acumular capitais, e, portanto, a busca por novos campos de exploração
constitui um elemento fundamental em todo esse processo. Ao fazer um
comparativo de como esse processo se efetivou na periferia capitalista, verificamos
que a expansão se deu de duas formas: (i) desigual, na medida em que as
economias centrais funcionaram se apropriando dos recursos financeiros gerados
nos países periféricos e (ii) combinado a partir da articulação de elementos arcaicos
(de origem colonial) com os modernos (trabalho livre, industrialização e emprego de
tecnologias) na base econômica desses países, como vimos anteriormente.
Também demonstramos, através de nossa exposição, que o avanço do
capitalismo no continente latino-americano fortaleceu os laços de dependência e o
subdesenvolvimento. Esses eixos de análise do pensamento de Fernandes vão
subsidiar toda a discussão acerca da formação sócio-histórica brasileira e nos
fornecerão elementos para compreender, mais à frente, a política educacional
instituída nesse país.
Para Florestan Fernandes, o subdesenvolvimento é uma condição peculiar de
um país sob o capitalismo dependente21. Ele afirma que o subdesenvolvimento se
21

Para Fernandes, há possibilidade de os países periféricos superarem o subdesenvolvimento à
medida que consigam produzir um nível de “equilíbrio e de crescimento inerente ao capitalismo
autossuficiente e autônomo”. A este processo, o autor denominou de autonomização que “começa
por ser uma ruptura com os vínculos preexistentes no plano moral e na esfera política. [...] Sem
ignorar as conexões econômicas, seu desenvolvimento e efeitos, ele relaciona a superação de um
destino social “negativo” (por suas implicações residualmente coloniais e nacionais) com disposições
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expressa através da condição econômica, a partir da manutenção de formas antigas,
isto é, arcaicas (exploração da mão de obra e de matérias-primas, fundamentos da
ordem colonial) de obtenção de lucros. Atrelado a esse movimento, o autor reitera
que o subdesenvolvimento propicia o incentivo à modernização da “economia,
sociedade e da cultura”. Por fim, demonstra que a condição de um país
subdesenvolvido ultrapassa a esfera da pobreza e da economia “atrasada” do ponto
de vista do estabelecido nos países capitalistas avançados (FERNANDES, 2009, p.
68).
É no capitalismo dependente que ocorre essa interação entre os países
periféricos e os países imperialistas. Essa interação fez com que os países
periféricos assumissem uma posição econômica, politica e socialmente de forma a
atender aos interesses das nações hegemônicas. Todavia, essa relação
(subordinada) não foi imposta, mas se atrelou aos interesses de classe, favorecendo
a exploração no continente latino-americano (FERNANDES, 2009).
É baseado nessa argumentação que Fernandes (2008, p. 37) centraliza, em
sua análise, a situação heteronômica desses países. Para ele, essa situação se
estabelece “a partir de fora e a partir de dentro”, demonstrando como a relação de
dependência acontece mediante uma “associação especial”. Em suas palavras, a
situação heteronômica

Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para
operar, estrutural e dinamicamente: como uma entidade
especializada, no nível da integração do mercado capitalista mundial;
como uma entidade subsidiária e dependente, no nível das
aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades
desenvolvidas; e como uma entidade tributária, no nível do ciclo de
apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como uma
fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico
das economias capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 2008, p.
37).

No que tange à forma como o Brasil se inseriu no quadro assinalado acima,
Fernandes (2008) aponta alguns elementos para compreendermos o capitalismo
dependente no solo brasileiro. O primeiro aspecto levantado pelo autor é
entendermos o desenvolvimento do capitalismo no Brasil a partir da forma de
e ações fundamentalmente políticas, suscetíveis de mudar estruturas de poder nas relações entre
sociedades globais” (FERNANDES, 2008, p. 42).
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integração do país à economia internacional e da sua subordinação aos interesses
imperialistas.
Essa dominação dos países imperialistas no território brasileiro preservou
modelos econômicos anteriores, combinando formas “arcaicas” e “modernas” de
produção. Para o autor, esse “mix” na economia brasileira beneficiou a manutenção
da dependência do setor arcaico em relação ao capital externo, ao mesmo tempo
em que o setor moderno se desenvolveu em território nacional “associado” a esse
capital. Contudo, vale ressaltar que as formas arcaicas não ficam em segundo plano
nesse processo. Ao contrário, elas são tão necessárias quanto as modernas, pois
sua “exploração e combinação” fazem parte do “cálculo capitalista do agente
econômico privilegiado” (FERNANDES, 2008, p. 60). Por isso, o autor afirma que

O dinamismo da econômica capitalista dependente não conduzem à
autonomia, mesmo sob condições favoráveis de crescimento
econômico. Como a articulação se dá no nível dos interesses
estritamente lucrativos do capital, no qual a ação econômica adquire
significado e funções capitalistas independentemente das formas de
organização das relações de produção, tanto o setor arcaico
mantém, cronicamente, sua dependência diante do capital externo
quanto o setor moderno surge em clima de associação indireta com
esse capital [...]. Sob esse aspecto, o que aparece, de certa
perspectiva, produto autônomo do aumento da produção interna e do
crescimento do mercado interno, de outro ângulo mostra-se como
efeito dos mecanismos do capital financeiro externo (FERNANDES,
2008, p. 62).

Desse modo, o Brasil, em sua formação, não mudou a estrutura colonial,
baseada na grande plantação e no trabalho escravo, na medida em que manteve
essa arcaização da economia. Embora o Estado nacional, no período em questão
analisado pelo autor, tenha rompido com o antigo sistema colonial (visto
anteriormente), o país teve a capacidade de continuar com as “funções
extracapitalistas com base no poder econômico, social e politico dos grandes
proprietários rurais, mesmo após a queda do regime de castas e após tornar
universal o trabalho livre” (FERNANDES, 2008, p.62).
Segundo o autor, esses elementos arcaicos na economia brasileira se
mantiveram para
[...] a) servir de elo entre o mercado interno e o mercado externo na
captação de excedente econômico; b) alimentar uma pequena
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porção do mercado interno com alto poder de consumo; c) transferir
para o crescimento do “setor moderno”, indireta ou diretamente,
parcelas substanciais do excedente econômico gerado no “setor
arcaico” (e que não podem ser reinvestidos nele, de modo produtivo,
mantidas as condições de articulação do sistema econômico)
(FERNANDES, 2008, p. 62).

Outro aspecto relevante é a modernização no cenário brasileiro, que contou
com a participação ativa do Estado Nacional. Sua efetivação ocorreu mediante o
processo de industrialização, que propiciou um grande crescimento na produção
local por meio de máquinas e do emprego de tecnologias. Essa revolução industrial
no país provocou uma “forte concentração do crescimento econômico, acarretou a
intensificação da transferência de renda e de controles econômicos do setor arcaico
para o moderno22 localizado no meio urbano” (FERNANDES, 2008, p. 63).
Embora a modernização expressa no país tenha promovido o crescimento
econômico, o autor reitera que esse processo não foi capaz de alterar a função que
o Brasil assumiu no cenário internacional. Ao contrário, o aumento exponencial do
setor moderno aprofundou sua condição de depende e subdesenvolvido, conforme o
autor explica na passagem abaixo:

[...] De um lado, onde prevalecem formas arcaicas de produção, ela
absorve, orienta e regula o comportamento dos agentes e fatores
incorporados aos dinamismos no mercado mundial, na fase em que
se der a incorporação. Por aí, participam da ordem econômica os
elementos abrangidos pelas atividades de exportação (desenroladas
no nível da comercialização dos produtos) e de dinamização interna
do excedente econômico gerado (além do proprietário-exportador,
seus intermediários, os agentes dos negócios de exportação e de
importação, do comércio a varejo etc.). De outro lado, onde existem
formas modernas de produção, o mercado tende a incluir,
progressivamente, todos os fatores econômicos à ordem inerente ao
sistema global. Nesse sentido, elas operam como fulcro central
dinâmico da economia capitalista dependente, na medida em que
promovem a difusão e a intensificação de modelos capitalistas mais
ou menos consistentes de comportamento econômico e se impõem
como pólo hegemônico da economia interna controlada através dos
mecanismos de mercado. O importante, para nossa análise, é que a
ordem econômica assim constituída adapta-se, estrutural, funcional e
evolutivamente, ao padrão de equilíbrio econômico de uma economia
capitalista articulada e dependente (FERNANDES, 2008, p. 64).

22

Importa salientar que o setor moderno da sociedade brasileira conduziu a dinâmica do crescimento
econômico. Contudo, não modificou e nem suprimiu o setor arcaico, cf. Fernandes (2008).
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Importa salientar que a modernização aconteceu abrangendo diversos
setores da sociedade brasileira, como, também, os níveis das classes. E é neste
ponto que se insere um dos elementos importantes nas análises de Florestan
Fernandes – a classe social23. É sob essa ótica que o referido autor aprofunda sua
análise acerca da inserção do capitalismo subdesenvolvido nas sociedades latinoamericanas, particularmente o Brasil.
Fernandes (2008, p. 65) realiza uma caracterização da sociedade brasileira,
observando a disposição do regime de classe num país capitalista dependente, a
partir da distinção entre “possuidores de bens” e “não possuidores de bens”. O
primeiro grupo se classifica com base na ordem econômica, e isso independe da
forma como valorizam seus bens de produção e de mercado. Já o segundo grupo,
de acordo com o autor, pode ou não valorizar, pois se classifica na ordem
econômica através do seu trabalho.
O autor ainda sinaliza que os “não possuidores de bens” se destacam em
duas categorias centrais: (a) os que se assalariaram por meio da venda de sua força
de trabalho e estão “em via de proletarização”; (b) os que ainda sobrevivem através
do trabalho no campo e da renda da terra; sendo este último grupo, nas análises do
autor, a parcela da população que é marginalizada pelo sistema, não se
caracterizando um “exército industrial de reserva”, o que denominou de “condenados
do sistema” 24 (FERNANDES, 2008, p. 65-66).
Outro elemento importante são as reflexões acerca dos conceitos de
“interesse de classe” e “situação de classe”, a fim de apontar as implicações a um
estado de “consciência de classe”. Para ele,

O interesse de classe diz respeito às condições estruturais e
funcionais da ordem econômica que garantem a continuidade da
posição ocupada e das vantagens (ou desvantagens) dela
decorrentes. A situação de classe define-se, por sua vez, através do
grau de homogeneidade assegurado socialmente pela ordem

23

É “um grupo social sujeito a diversas variações de acordo com a intensidade dos contatos sociais,
a formação de padrões de vida e de aspirações sociais comuns, laços de solidariedade moral ou de
atuação política, formas de consciência peculiares, etc.”. Essas variações acontecem em três níveis
distintos através (1) das atitudes e do comportamento de classe; (2) dos conteúdos e orientações da
consciência e relações de classe; e por fim, (3) da articulação e oposição das classes sociais entre si
(FERNANDES, 2009, p.46).
24
São aqueles que carecem dos meios para vender seu trabalho como mercadoria e só podem fazer
isso de maneira muito precária, cf. Fernandes (2009).
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econômica à fruição (ou ausência dela) de interesses de classe
análogos (FERNANDES, 2008, p.66).

É com base nesses conceitos assinalados acima que o autor vai apontar que,
no Brasil, a única classe que tem uma clara consciência de seus interesses e de sua
situação, e que, portanto, exerce uma influência hegemônica, conduzindo todos os
setores (politico, econômico, social e cultural) no cenário nacional, é a classe alta 25.
Em troca de obter vantagens econômicas, esta acaba exercendo uma função que
visa tão somente manter um estado de dependência no país. Contudo, isso é
apenas um estado ilusório, e, por isso, acaba sendo vítima do próprio sistema,
conforme explica o autor abaixo:

[...] [as classes altas] são vítimas da ilusão de autonomia nacional em
nível político, ao mesmo tempo que não podem livrar-se das formas
de associação dependente com os agentes e os interesses
econômicos dos núcleos hegemônicos externos. Daí resulta uma
situação ambivalente no plano estrutural da junção da ordem
econômica vigente com a ordem social de classes. A existência de
um Estado Nacional independente e a parte tomada por essas
classes, com real autonomia, na condução da vida política interna,
levam-nas a identificarem-se com os símbolos econômicos, políticos
e sociais da soberania nacional e do liberalismo econômico
(FERNANDES, 2008, p. 68).

Prosseguindo em suas análises, Fernandes (2008) mencionou a chance que
as classes dominantes das sociedades subdesenvolvidas perderam de realizar uma
revolução burguesa26 em seus países.

25

Uma revolução com características

Fernandes (2008, p. 67 - 70) afirma que estas são compostas por uma classe alta urbana e uma
classe alta rural as quais são concebidas como burguesia. De acordo com o autor, a classe alta
urbana é formada por “industriais, banqueiros, grandes comerciantes, profissionais especializados em
serviços administrativos e elevada qualificação”. Já a classe alta rural, é uma “combinação de classeestamento”, que envolve “grupos de interesses relativamente heterogêneos como o grande e médio
proprietário, o padre, o pequeno industrial, assalariados descendentes de famílias tradicionais, etc”.
No que se refere às outras classes, Fernandes (2008, p. 71-72) registra dois movimentos
importantes: “as formas de consciência e de atuação da classe média que são condicionadas pela
associação com os ‘interesses do capital’ (nacional ou estrangeiro) e a classe baixa urbana, que
compartilha, aceita e valoriza os privilégios da ordem econômica vigente”. Na visão do autor, essa
falta de organização destas últimas classes fez com que elas assumissem um papel subordinado na
sociedade, se inserindo na dinâmica do país por “meio das relações de produção e de mercado”. Ou
seja, são as classes que carecem dos meios de produção para vender a sua força de trabalho como
mercadoria, e, só fazem isso de forma muito precária.
26
Revolução burguesa aqui é entendida como um momento de ruptura com “os vínculos de
dependência no exterior e contra coexistência de formas econômicas exclusivas”. Nesse nível
histórico, a burguesia de uma sociedade capitalista dependente não estaria lutando para se afirmar
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revolucionárias, contestatórias, com vistas a romper com a ordem estabelecida
mundialmente. Antes, ocorreu dentro dos limites coloniais, não rompendo assim,
com os laços de dependência existente. Assim, as sociedades capitalistas
dependentes, no nosso caso, o Brasil, não vislumbraram a atuação de uma
“burguesia capaz de realizar uma revolução democrática” 27.
Um aspecto relevante que o autor apresenta em sua análise é o padrão de
hegemonia

burguesa28,

que

se

estabeleceu

nas

sociedades

capitalistas

dependentes. Para adquirir força no cenário nacional, as oligarquias e as classes
altas da sociedade se uniram com o objetivo de manter os privilégios da classe
dominante. No entanto, não bastou somente se aliar, mas foi necessário, também,
que essa burguesia fortalecida estivesse em consonância com interesses requeridos
pelo sistema capitalista.

Tal processo fora denominado pelo autor de padrão

compósito de hegemonia burguesa, que se constitui numa

[...] espécie de hegemonia burguesa conglomerada, em que os
interesses e a concepção de mundo ou de poder dos setores mais
estáveis e consolidados aglutinaram a socialização econômica,
sociocultural e política dos grupos e subgrupos. [...] O que é
compartilhado em comum, e se erige em base do
superprivilegiamento de classe, que é o poder fundado na riqueza,
na disposição de bens e na capacidade de especular com o dinheiro
(ou com crédito) (FERNANDES, 2009, p. 106).

O controle interno do país por esta classe, que monopoliza o poder29, se
disseminou (e ainda dissemina) por todas as formas de dominação do capital. Essa

enquanto classe no cenário nacional, mas também contra as intervenções vindas do exterior, ou seja,
contra o “capitalismo dependente” (FERNANDES, 2008, p. 91).
27
O que de fato ocorreu foi uma democracia burguesa, uma “forma política da república democrática,
uma ditadura de classe dissimulada com fundamento na representação, na divisão de poderes e nos
direitos fundamentais dos cidadãos; como forma política dos regimes burgueses de exceção, uma
ditadura de classe explícita, pela qual o poder real da minoria se organiza e se impõe sem o
consentimento da maioria, garantindo pela força a eficácia da democracia restrita” (FERNANDES,
1980, p. 14).
28
Gramsci afirma a necessidade de atuação de um grupo social no domínio da sociedade. Para ele,
“uma classe ou grupo pode exercer seu domínio sobre o conjunto social porque não apenas é capaz
de impor esse domínio, mas também de fazer os demais grupos sociais aceitarem-no como legítimo.
Seu poder se fundamenta em sua capacidade de dirigir toda produção espiritual para consecução de
seus interesses” (ACANDA, 2006, p. 177).
29
Acanda (2006, p. 176) afirma que o “poder apóia, essencialmente, no controle das instituições que
conferem sentido: aquelas que definem e justificam o indivíduo, ensinam-no a pensar de certa
maneira e não de outra, indicam-lhe os valores que deve compartilhar, as aspirações permitidas e as
fobias imprescindíveis. A família, a igreja, a escola, o idioma, a arte, a moral sempre foram objetivos
do poder, que tentou instrumentalizá-los em benefício próprio”.
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dominação por parte da burguesia30 contribuiu para a continuidade da “transferência
do excedente econômico” nacional, com vistas a fomentar o processo de
acumulação capitalista. É com base nesses argumentos que o autor vai afirmar a
existência do caráter burguês na transformação capitalista, pois, em sua concepção,
a burguesia nacional é tida como uma “parceira sólida das nações hegemônicas”
(FERNANDES, 2005, p. 293).
Não é nosso interesse, neste trabalho, expor o debate sobre a Revolução
Burguesa no Brasil, mas sim, demonstrar como esta conseguiu atingir seu objetivo
no que tange ao desenvolvimento do capitalismo dependente no país. Isso só foi
possível mediante a aliança instituída entre a burguesia nacional, no nosso caso,
brasileira, com os países imperialistas. Esta aliança, como vimos anteriormente, não
ficou restrita ao exterior, mas contou com o apoio do Estado para a efetivação desse
processo no território brasileiro.
Ressaltamos que esta aliança foi firmada não somente para manter os
interesses da classe, mas também tinha como objetivo barrar a execução de uma
“revolução contra ordem” ou mesmo uma “revolução dentro da ordem”, a partir da
atuação da classe trabalhadora (FERNANDES, 2009, p. 15).
A respeito dos conceitos mencionados acima, o autor supracitado traz os
seguintes esclarecimentos: O primeiro, “revolução contra ordem”, é uma pressão
que pode ser feita pela classe trabalhadora ou pelas “massas destituídas”, com
vistas a superar a ordem social capitalista, tendo como norte a implementação do
socialismo31. Já o segundo conceito, sob a ótica do capital, permite ações que vão
preservar as estruturas capitalistas, e, portanto, legitimar a ordem estabelecida
(FERNANDES, 2009, p. 15).
O autor ainda assinala que na “revolução dentro da ordem”, em que não há
movimento contestatório em prol de uma revolução nacional, a burguesia consegue
fortalecer sua dominação, à medida que,
30

Para Fernandes (2009, p. 107), esse padrão de hegemonia burguesa beneficia a “racionalidade
capitalista”, em que pese o “intento de proteger a ordem, a propriedade individual, a iniciativa privada,
a livre-empresa, associação dependente”, com vistas a manter o seu privilégio em todos os setores
da sociedade.
31
Nesse aspecto, o autor salienta que “de fato, se ocorresse semelhante transformação política, a
burguesia perderia o controle do Estado. Vários processos políticos de ‘pressão dentro da ordem’ se
alterariam gradualmente, no seu inverso, convertendo-se em fatores de ‘revolução dentro da ordem’,
contra os quais as classes e os estratos de classe burgueses pouco ou nada poderiam, sem o ponto
de apoio institucional repressivo e opressivo que sempre encontraram no Estado. O poder burguês se
esvaziaria se perdesse o monopólio do poder estatal” (FERNANDES, 2005, p. 378).
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[...] O que entra em jogo, não 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 fossem “os interesses da
nação como um todo” (FERNANDES, 2005, p. 350).

Contudo, é na esfera da “revolução dentro da ordem”, sob o ponto de vista do
trabalho, que o autor identifica uma chance de se aumentar a participação dos
trabalhadores no cenário político, e, assim, conseguir superar o domínio burguês. Ao
finalizar sua análise acerca do projeto burguês brasileiro de dominação, salienta que
esta visou somente a responder aos anseios e “acompanhar os ritmos históricos das
economias capitalistas centrais e hegemônicas” (FERNANDES, 2005, p. 360).
É neste contexto que Fernandes aponta a função da burguesia nacional no
que diz respeito à execução da revolução burguesa no país. No Brasil, a revolução,
sob a direção desta classe, promoveu alterações modernas na sociedade,
principalmente nas áreas econômica e social. Como podemos observar, ao longo do
nosso estudo, a burguesia brasileira perdeu o seu caráter revolucionário, no sentido
de propor mudanças que alterem a ordem social estabelecida. Isso só fora possível
devido à passividade da classe trabalhadora no que tange ao desenvolvimento do
capitalismo dependente no país (FERNANDES, 2005).
Ao observar essa realidade no território brasileiro, o autor ainda destaca o
papel do Estado, o que, na sua concepção, é uma das expressões dessa aliança de
poder. O Estado brasileiro, sob o controle da burguesia nacional, foi capaz de
garantir o desenvolvimento capitalista no interior do país, articulando formas
arcaicas e modernas, favorecendo, assim, a ampliação do capital. Em outras
palavras, a execução do capitalismo dependente em nossa nação (FERNANDES,
2005).
Outro eixo analítico do pensamento de Fernandes (2008), que se dá no
âmbito das classes sociais, é a teoria da mercantilização do trabalho 32. Para o autor,

32

Nas análises de Fernandes (2008), a explicação da formação do capitalismo dependente acontece
sob a ótica de três pontos cruciais nos estudos marxianos: teoria da acumulação do capital, teoria da
mercantilização do trabalho e contradições entre força produtiva e organização da produção e
relações capitalistas. Consideramos importante trazer à tona esse debate, com foco na
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essa teoria nada mais é do que o desenvolvimento do trabalho sob a forma de
mercadoria nas sociedades. Após a queda do regime colonial, a força de trabalho
se tornou uma mercadoria, e, portanto, passou a ser vendida no mercado.
Fernandes ressalta três pontos importantes para entendermos essa
mercantilização do trabalho: Primeiro, a questão da universalização do trabalho livre,
o que, para o autor, significou um crescimento lento e precário do trabalho, em
âmbito “regional ou nacional”. Em segundo lugar, este processo se estabeleceu nas
áreas de ocupação e serviço, exigindo do trabalhador uma especialização para atuar
no mercado de trabalho. Por fim, essa teoria mostrou como a “inclusão do mercado
mundial também significou participação do mercado de trabalho externo”
(FERNANDES, 2008, p. 46-47).
O autor traz essa análise a fim de demonstrar como, no capitalismo
dependente, ocorre a espoliação da força de trabalho. Para ele, é no campo da
mercantilização do trabalho33 que podemos observar o nível intenso e elevado de
exploração da força de trabalho. Esta exploração ocorre mediante a apropriação da
mais-valia, que nada mais é do que o trabalho não pago ao trabalhador
(FERNANDES, 2008).
Salientamos que a força de trabalho é um fator primordial para o fomento da
acumulação capitalista. Esse excedente, não pago ao trabalhador, engendra no ciclo
da acumulação. Por isso, o autor traz esse debate para mostrar que, no capitalismo
dependente, os países subdesenvolvidos são vistos como um mercado a ser
explorado pelos países hegemônicos também no usufruto da mão de obra barata
encontrada nestes locais (FERNANDES, 2008).
Toda essa discussão acerca dos padrões de dominação e da importância que
as

classes

sociais

assumem

nesse

processo

fez-se

necessária

para

compreendermos como o desenvolvimento e a expansão do capitalismo nos países
latino-americanos,

e,

no

Brasil,

particularmente,

foram

determinados

pela

combinação das influências externas e internas como vimos até aqui.
Percebemos, em nossa exposição, que o desenvolvimento do capitalismo
dependente levou os países periféricos a serem controlados à distância, a sofrerem
mercantilização do trabalho, ainda que sucinto, pois este tema se relaciona com a discussão proposta
na nossa pesquisa de mestrado.
33
Para que o trabalho seja uma realidade na sociedade, são imprescindíveis duas classes no modo
de produção capitalista: a classe detentora dos meios de produção – a burguesia e a classe que
detém a força de trabalho – a trabalhadora.

51

uma exploração direta dos seus recursos naturais, humanos e de mercado. Esse
nível de exploração, como visualizamos nas argumentações de Florestan Fernandes
(2008), ocorre não só entre países, como também entre classes. Tal análise
demonstra como se efetiva a intensa espoliação e expropriação do trabalho nessa
conjuntura.
No campo do trabalho, essa dominação se reflete no controle exagerado de
poder e de exploração de boa parcela de trabalhadores e de despossuídos; o que
demonstra que o desenvolvimento do capital, além de ajustar formas espoliativas de
dominação econômica (interna e externa), também o faz elevando o nível de
exploração do trabalhador (FERNANDES, 2008).
Desse modo, na fase imperialista, sob a direção do capitalismo dependente, o
capital vai requerer a formação de mão de obra especializada, voltada para atender
aos interesses do sistema, com vistas a manter a ordem estabelecida mundialmente.
Neste ponto se insere um dos eixos de análise de nossa pesquisa – a educação,
que se volta para preparar intelectuais que conduzam essa hegemonia estabelecida
no globo terrestre.
Podemos nos perguntar como esta discussão realizada até aqui se relaciona
com a educação. Vejamos o que Florestan Fernandes diz a respeito do assunto.
Num primeiro momento, Fernandes (1989) afirma que a política educacional
constituída nos países periféricos se relaciona com a formação sócio-histórica do
país. Para ele, o processo de colonização impôs padrões dependentes não somente
nos campos econômico e político, mas também nos culturais e educacionais. Isso
ocorreu à medida que os países periféricos (constituídos majoritariamente como
colônias) se apropriaram da política educacional vinda do exterior. Política esta, que
estabelecia diretrizes para a educação em todos os níveis de ensino34.
No que tange à educação superior, que é o nosso foco de análise, Florestan
Fernandes (1989) afirma que as universidades localizadas na periferia capitalista, a
partir desse processo, passaram a assumir a tarefa de disseminar um tipo de
conhecimento voltado totalmente aos interesses dos países colonizadores, diga-se
de passagem, as grandes potências hegemônicas.

34

No terceiro capítulo de nossa dissertação mostraremos como esse processo estabelecido no
passado perdura até os dias de hoje na área educacional dos países periféricos, particularmente do
Brasil.
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As universidades localizadas nesses países foram “despojadas de suas
funções culturais criadoras para servir de elo entre a modernização e o progresso
cultural no exterior”. No entanto, para que essa modernização e esse progresso se
efetivassem, era preciso formar trabalhadores com uma escolaridade “técnicoprofissional para ocupar posições específicas” nas sociedades dependentes e
subdesenvolvidas. Não interessava às sociedades hegemônicas a qualidade da
formação. O que importava era que os trabalhadores, em posse de um diploma, se
inserissem no “circuito profissional”35. (FERNANDES 1989, p.98).
O modelo de universidade instaurado na periferia capitalista era atrasado em
relação ao dos países centrais. Entretanto, apresentava alguns elementos de
renovação que viam do exterior, mas que, em sua essência, expressavam a
subordinação desses países. O autor chega a essa conclusão, pois constata, em
seus estudos, que o padrão de universidade estabelecido na periferia capitalista
ocorreu sem romper com os laços de dependência em relação ao o exterior
(FERNANDES, 1989).
No segundo momento, o referido autor menciona como as transformações
estruturais da sociedade global, associadas ao regime de classes, repercutiram no
padrão de educação das sociedades periféricas.

Segundo ele, a instituição do

imperialismo dominou as economias capitalistas dependentes, promovendo um
“crescimento econômico orientado e controlado de fora”. Contudo, menciona que
essa orientação e esse controle externo também repercutiram no âmbito
sociocultural (FERNANDES, 1989, p.108).
Essas intervenções das nações hegemônicas nos países periféricos são
realizadas através dos organismos internacionais36. Estes organismos têm a tarefa
de definir o padrão de educação a ser instituído na periferia capitalista. Para
Fernandes (1989), esta intervenção se traduz em uma dependência educacional que
também ocorre com a permissão da burguesia nacional e dos governos. Do mesmo
modo que ocorre nas áreas econômica e política (como vimos anteriormente),
acontece na área da educação.

35

Por isso que Fernandes (1989, p. 102) menciona que a universidade está em crise, pois, em sua
análise, identifica que esta não estava voltada para a sua função original, “que é criação e produção
de conhecimento libertador”, e que poderia contribuir para a emancipação intelectual dos cidadãos
nos países periféricos, e, assim, romper com os laços coloniais.
36
Aprofundaremos o debate acerca do papel dos organismos internacionais na educação superior no
terceiro capitulo da nossa dissertação.
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Como podemos perceber, os elementos destacados nas análises de
Florestan Fernandes nos mostraram a influência do capital imperialista nos países
periféricos, particularmente na constituição do capitalismo dependente no Brasil. Sob
a ótica da dependência, vimos, ao longo da nossa exposição, como essa não se
refere somente à questão econômica, mas também repercute no campo ideocultural.
Tal processo se efetiva, de acordo com o autor, mediante a “importação de política
dos pacotes culturais”37 (FERNANDES, 1989, 84).
Esse padrão dependente também repercute no campo educacional dos
países periféricos, que se molda de acordo com o padrão de dominação dos países
centrais, da mesma forma como ocorre em outros setores da sociedade. Esse
processo acontece com uma única finalidade: atender aos interesses dos países
hegemônicos, e, consequentemente, do capital (FERNANDES, 1989).
Com vistas a problematizar o impacto de todo esse processo no campo do
trabalho e da politica social, faz-se necessário um estudo do influxo da crise
estrutural do capital, particularmente no Brasil na década de 1990.

37

Segundo Fernandes (1989), nesses pacotes culturais encontram-se ações destinadas paras as
áreas da ciência, da arte, da filosofia, da educação e da tecnologia.
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CAPÍTULO

II

–

ESTADO,

POLÍTICA

SOCIAL

E

TRABALHO

NA

PARTICULARIDADE BRASILEIRA DO PÓS-1990
O segundo capítulo de nossa dissertação apresenta uma análise da crise
capitalista no pós-1970, explicitando o modo como a burguesa reagiu em relação à
crise - com a reestruturação produtiva, o processo de mundialização do capital e a
ofensiva neoliberal/contrarreforma38 dos estados - e aprofundando o debate no
cenário latino-americano, com vistas a problematizar o impacto de todo esse
processo no campo do trabalho e da política social na particularidade brasileira.
No primeiro momento, abordamos a crise capitalista desencadeada nos anos
1970 e suas repercussões nos países centrais e nos da periferia do capitalismo,
mostrando como a (re) configuração do trabalho e da política social se relaciona com
esse processo.
Em seguida, adentramos no cenário latino-americano, focando na discussão
acerca da particularidade da crise capitalista no cenário brasileiro no pós-1990;
demonstrando as implicações de todo esse processo no mundo do trabalho e na
política social, trazendo, para o centro do debate, o papel que o Estado brasileiro
assume nessa conjuntura.
Essa discussão nos dará base para a problematização do terceiro capítulo,
que abordará a política educacional de nível superior a partir da década de 1990 até
os dias atuais. Traremos para o centro do debate a política destinada ao ensino
superior nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e
Dilma Rousseff, a fim de demonstrar suas repercussões no campo educacional.

38

No decorrer da dissertação, utilizaremos o conceito de contrarreforma ao invés de reforma.
Compartilharmos a mesma concepção de Coutinho (2007), que, ao fazer análise da “época
neoliberal”, concebe este período como de uma contrarreforma. Para ele, a reforma está ligada
intrinsecamente às lutas dos subalternos para transformar a sociedade, o que significou a ampliação
de direitos, proteção social, controle e limitação do mercado, no período de construção do Welfare
State. No período pós-1970, segundo o autor, não há espaço para o aprofundamento dos direitos
sociais, mas sim para a eliminação destes, o que destrói e nega as reformas já conquistadas pelas
classes subalternas.
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2.1 Reconfiguração do trabalho e da política social na periferia do sistema
capitalista no pós-197039

A partir dos anos 1970, a crise do padrão de acumulação capitalista fez com
que o capital elaborasse um vastíssimo processo de reestruturação, com o objetivo
de recuperar seu ciclo produtivo, ampliar o mercado e, ao mesmo tempo, repor seu
projeto de sociabilidade, abalado pelos conflitos inerentes ao mundo do trabalho. A
longa recessão que se inaugura nesse período é decorrente da queda da taxa de
lucro do capital e de um elevado índice inflacionário (HARVEY, 2008).
Neste cenário, presenciamos o esgotamento do padrão de regulação fordistakeynesiano40 e sua incapacidade de conter as crises inerentes ao modo de produção
capitalista. Propagava-se a ideia de que a crise era resultado do aumento dos
gastos sociais, o que provocava crescimento inflacionário nos países capitalistas
centrais, já que o Estado atendia às reivindicações da classe trabalhadora e dos
sindicatos, que exigiam melhorias nas condições de vida e trabalho. A situação se
agravou ainda mais devido à dificuldade que o capitalismo encontrava para escoar
em escala suficiente o consumo de bens - que fora a base do fordismo - para
diminuir a saturação do mercado (HARVEY, 2008).
É importante ressaltar que o modo de produção capitalista apresenta um
interminável problema, isto é, a crise de superprodução, conforme Marx e Engels
analisaram no século XIX:

Cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de
produtos já fabricados, mas também uma grande parte das forças
produtivas já desenvolvidas. Uma epidemia, que em qualquer outra
época teria parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade – a
epidemia de superprodução. Subitamente, a sociedade vê-se
reconduzida a um estado de barbárie momentânea; dir-se-ia que a
39

Neste capítulo, amadurecemos os estudos produzidos em nosso trabalho de conclusão de curso a
partir da apropriação de leituras e discussões realizadas em nosso mestrado acadêmico. Também
utilizamos parte do material apresentado no projeto de qualificação.
40
O padrão de regulação fordista-keynesiano surgiu após a crise que o capitalismo enfrentou na
década de 1930, instaurada fundamentalmente pela falta de demanda efetiva por produtos. Trata-se
de um conjunto de “práticas de controle, tecnologia, hábitos de consumo e configurações de poder
político-econômico”, visando restaurar a taxa de lucro do capital. Tal projeto proporcionou um
período próspero de crescimento de acumulação de capitais nos países capitalistas centrais ao longo
dos anos 1945 a 1973, pois contribuiu para a elevação dos padrões de vida, conteve a tendência da
crise capitalista e, além disso, foi primordial no que diz respeito à manutenção da hegemonia
burguesa (HARVEY, 2002, p.123).
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fome ou uma guerra de extermínio cortaram-lhe todos os meios de
subsistência; a indústria e o comércio parecem aniquilados. E por
quê? Porque a sociedade possui demasiada civilização, demasiados
meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As
forças produtivas de que dispõe não mais favorecem o
desenvolvimento das relações de propriedade burguesa; pelo
contrário, tornaram-se demais poderosas para essas condições, que
passam a entravá-las; e todas as vezes que as forças produtivas
sociais se libertam desses entraves, precipitam na desordem a
sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa.
O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as
riquezas criadas em seu seio. De que maneira consegue a burguesia
vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande
quantidade de forças produtivas; de outro lado, pela conquista de
novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos (MARX
E ENGELS, 1978, p. 26).

Assim, vemos que as crises são inerentes ao desenvolvimento do capitalismo,
que cria barreiras à sua própria expansão. E este processo é determinado pela
incessante busca de lucros, mediados por iniciativas econômicas e políticas do
Estado, que permitem, ao mesmo tempo, a existência alternada de destruição das
forças produtivas e da emergência de ciclos de prosperidade, conforme assinalam
Marx e Engels (1978).
Contudo, a crise que se inicia nos anos 1970, devido à sua extensão e
duração, apresenta particularidades que a diferencia da dinâmica de outras crises
capitalistas. As particularidades dessa crise, nas palavras de Mészaros (2002), seria
o seu caráter global, a extensão a todas as economias capitalistas e a longa
duração, sem possíveis saídas a curto prazo. O autor ainda afirma que o caráter
mundial dessa crise é dado pela própria estrutura mundializada do capitalismo, cujo
movimento de internacionalização é marcado pela concentração do capital e pela
descentralização da produção, o que lhe imprime uma característica planetária.
Nas análises de Harvey (2008), os fatores que impulsionaram o quadro crítico
do sistema capitalista no pós-1970 foram: (i) a tendência decrescente da taxa de
lucro decorrente do excesso de produção; (ii) a desvalorização do dólar, o que
ocasionou a ruptura do acordo de Bretton Woods41 e a intensificação da competição
41

Trata-se de um gerenciamento econômico internacional que institui regras para as relações
comerciais e financeiras entre os países industrializados do mundo. Tal acordo, firmado em 1944,
propunha: (a) adoção obrigatória de uma política monetária, o que permitiu ao dólar se transformar
em moeda mundial; (b) liberalização do mercado com mínimo de barreiras ao fluxo de comércio e
capital privado; (c) provisão de financiamento pelo FMI caso haja dificuldades de pagamento
(HARVEY, 2008).
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internacional da Europa Ocidental e do Japão, o que desafiou a hegemonia dos
Estados Unidos; (iii) o esgotamento do padrão de regulação fordista-keynesiano, o
que se tornou mais evidente no período de 1965 a 1973; (iv) a crise do Welfare
State, cuja difusão ideológica pelo pensamento neoliberal circunscreve-se no âmbito
de que o crescimento da inflação era decorrente do aumento com os gastos sociais;
(v) a intensificação das lutas sociais e as duas crises do petróleo em 1973 e 1979.
Frente a este processo, o capital procura enfrentar suas próprias
contradições, promovendo iniciativas que permitam a recomposição das suas taxas
de lucro. É neste sentido que as classes dominantes implementam o seu projeto
classista, através de uma direção restauradora por meio de novas iniciativas
(HARVEY, 2008).
Em meio à crise, a burguesia - para restaurar a taxa de lucratividade do
capital – utilizou, como estratégia, o processo de reestruturação produtiva lançada
nos anos 1980.

O processo de reestruturação produtiva é uma nova forma de

produção, gerenciamento e organização do processo de trabalho associada à
revolução tecnológica. Neste processo ocorre a passagem do padrão fordista de
produção (produção e consumo em massa) para o que Harvey denominou de
“acumulação flexível”, que promove a desregulamentação e flexibilização das
relações trabalhistas42, além de intensificar e precarizar as condições de trabalho
(HARVEY, 2002).
O autor utiliza esse termo para designar o atual estágio do sistema capitalista.
Essa forma de acumulação

[...] caracteriza-se pela inovação do surgimento de setores de
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de
serviços financeiros, novos mercados, e, sobretudo, taxas altamente
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional
[...]. Envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento
desigual, tanto entre setores como entre regiões gráficas, criando,
por exemplo, um vasto movimento no emprego do chamado “setor de
serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em
regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 2002, p. 140).

42

Para Alves e Tavares (2006), a flexibilização das relações trabalhistas trata-se de uma eficiente
modalidade de exploração do trabalho. Essa tendência vem acompanhada de uma necessidade cada
vez maior do aumento da polivalência do trabalhador de melhor remuneração, ao lado da redução do
número de trabalhadores empregados, o que leva a uma elevação dos padrões de extração de maisvalia relativa, via aumento da produtividade do trabalhador. A consequência de todo esse processo é
o aumento significativo da segmentação e polarização do mercado de trabalho.
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O modelo de produção que se destaca na “acumulação flexível”

43

é o

toyotismo, que desenvolve novas práticas gerenciais e empregatícias, tais como just
in time, controle de qualidade total e engajamento estimulado. A produção é
conduzida pela demanda e sustenta-se na existência do estoque mínimo devido à
articulação entre descentralização produtiva e avanço tecnológico. Neste novo
padrão de produção, os trabalhadores são polivalentes e necessitam de habilidades
para o manuseio das tecnologias empregadas (HARVEY, 2002).
Harvey (2002, p.143) enfatiza que o processo de reestruturação produtiva
prioriza o estabelecimento de contratos de trabalhos temporários, a subcontratação,
a terceirização da mão de obra, além da precarização do trabalho. Além disso,
promove uma grande reestruturação no mercado de trabalho, a partir do aumento da
competição e do “estreitamento dos lucros”. Foi um momento oportuno para os
empregadores, os quais se aproveitaram do enfraquecimento do poder sindical e da
grande quantidade de mão de obra excedente (desempregados ou subempregados)
para impor regime e contrato de trabalhos mais flexíveis.
Harvey (2002) identifica dois grupos de trabalhadores nessa nova
estruturação do mercado de trabalho. Em suas análises, destaca um grupo de
trabalhadores centrais, que têm maior estabilidade, perspectivas de promoção, bons
salários e se caracterizam por uma flexibilidade e mobilidade. Na periferia, ele
identifica outros dois grandes grupos de trabalhadores: O primeiro, que são os
empregados em tempo integral, com habilidades menos especializadas, que
possuem alta taxa de rotatividade e menos oportunidade que os trabalhadores
centrais. O segundo grupo (que mais tem crescido) são os trabalhadores em tempo
parcial, com contrato por tempo determinado e sem direitos assegurados: os
chamados subcontratados.
A tendência do mercado de trabalho, na “acumulação flexível”, tem como
premissa reduzir o número de trabalhadores centrais e empregar cada vez mais uma
força de trabalho que ingressa no mercado de forma rápida e, quando não houver
43

Harvey utiliza esse termo “acumulação flexível” para designar o atual estágio capitalista. Essa
forma de acumulação caracteriza-se pela inovação do surgimento de setores de produção
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, e,
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional [...].
Envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre
regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego do chamado “setor de
serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então
subdesenvolvidas (HARVEY, 2002, p. 140).
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mais necessidade, demiti-la sem custos. Para Antunes (1996), esta configuração do
mercado de trabalho revela um processo contraditório que impõe, respectivamente,
uma tendência à qualificação dos trabalhadores centrais e à desqualificação dos que
se encontram na periferia do capitalismo. Essa combinação é um dos aspectos
peculiares dessa nova forma produtiva.
Em suas análises, o autor supracitado menciona que todo esse processo tem
consequências terríveis para a classe trabalhadora, pois promove um índice
alarmante de desemprego estrutural, da rápida destruição e reconstrução das
habilidades, da perda salarial, da fragilização do poder do sindicato e de sua
mobilização enquanto classe. A reestruturação produtiva acaba minando a
solidariedade de classe e enfraquecendo a resistência dos trabalhadores, de acordo
com Antunes (1996).
Um elemento importante no processo de reestruturação produtiva, que se
torna primordial como medida anticrise, é a aceleração do tempo de giro do capital
mediante o deslocamento espacial e temporal da produção/circulação de
mercadorias. Esta medida contribui para a expansão do capital em busca de novos
mercados e novos postos de exploração. Essa mobilidade espacial e temporal do
capital é conseguida, principalmente, através de novas formas de controle de
trabalho, o que consequentemente, propaga altos níveis de desemprego num âmbito
estrutural (HARVEY, 2002).
Chesnais (1996, p. 306) também concorda com essa assertiva, pois, em sua
concepção, a mobilidade do capital promove a destruição dos postos de trabalho.
Para ele, os efeitos de destruição/reestruturação do emprego foram incentivados
não somente pelo avanço tecnológico44, mas, também, a partir do movimento de
liberalização e desregulamentação do mercado. Esse processo condena vários
assalariados e jovens ao desemprego, marginalizando, assim, esse segmento
populacional. Outro aspecto relevante que o autor assinala é que esse movimento
acentua no interior de cada país as diferenças profissionais e sociais 45.

44

Para Chesnais (1996), a tecnologia se constitui em uma oportunidade de destruir formas anteriores
de relações contratuais, ao mesmo tempo em que apaga os meios inventados pelos operários de
resistir à exploração no local de trabalho.
45
Em sua análise, Chesnais (1996, p. 300) mostra a “[...] incapacidade do modo de produção
dominante de gerir a existência do trabalho assalariado como forma predominante da inserção
social”, o que fora uma das consequências mais centrais da acumulação capitalista até o início dos
anos 1970, onde o sistema mediante a relação salarial fordista promovia um “[...] nível de emprego

60

Já Saviani (2005, p. 21), aponta que a apropriação desigual do tempo
mediante o avanço tecnológico, transforma-se em “[...] instrumento de maximização
da exploração da força de trabalho, ampliando a marginalização social através do
crescente desemprego mantido sob controle”. Desse modo, o desemprego deixa de
ser concebido como um fator de crise (como no período do fordismokeynesianismo), convertendo-se em um dos

Elementos do processo de controle das crises que aciona o
mecanismo de desaquecimento da economia como forma de mantêla ajustada às relações sociais vigentes, comandadas pelos
interesses do sistema financeiro internacional (SAVIANI, 2005, p.
22).

Antunes (2005, p. 42) corrobora com essa argumentação. De acordo com o
autor, essa tendência mantém as condições e relações de trabalho de forma
precária mediante, principalmente, a intensificação da exploração da mão de obra46
e a elevação da produtividade, faz parte do “[...] processo de restauração do capital
para viabilizar a acumulação capitalista”.
Assim, a tendência à crise estrutural do capitalismo, desencadeada nos anos
1970, impõe à classe trabalhadora uma situação muito desfavorável. Isto porque,
como forma de reação à crise, a classe capitalista vai operar cada vez mais com o
trabalho morto. Em contrapartida, o trabalho vivo é menos solicitado47. A
consequência é a propagação massiva do desemprego estrutural e o trabalho
precarizado, conforme as análises de Antunes (1996).
Alves (2013, p. 86) salienta que esse trabalho precarizado ocorre não
somente no âmbito da força de trabalho (mercadoria do trabalhador), mediante
novas formas de contratos salariais, da “desregulação da jornada de trabalho” e da
“remuneração flexível”; mas também acontece na dimensão do homem que trabalha,
assalariado alto e suficientemente bem pago” promovendo, assim, a estabilidade no campo social em
determinados países.
46
Rosso (2008, p. 20) afirma que a intensidade se expressa no ato do trabalho, a partir do dispêndio
de energia realizado pelos trabalhadores. Ela incide sobre a pessoa do trabalhador ou sobre o
coletivo de trabalhadores e não nos outros componentes do processo de trabalho. Com base nessa
conclusão, o autor reitera que a intensificação do trabalho parte da análise de quem trabalha, pois
deste sujeito é exigido um empenho maior (seja no âmbito físico, intelectual e psíquico),
demonstrando, assim, que, esse processo envolve todas as capacidades do trabalhador (corpo,
mente, afetividade e saberes adquiridos).
47
Vale ressaltar que, “[...] o capital não pode se reproduzir sem alguma forma de interação entre
trabalho vivo (força de trabalho) e trabalho morto (maquinarias), ambos necessários para a produção
de mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais” (ANTUNES, 2005, p. 33).

61

isto é, do homem enquanto “ser humano genérico capaz de dar resposta ao
movimento do capital”.
Essa novidade, presente nas argumentações do autor, mostra que a
precarização do trabalho atinge de tal modo a formação dos sujeitos, a ponto de
provocar uma “crise na subjetividade humana”. Crise esta, que repercute na vida
pessoal, social e até mesmo na referência pessoal do trabalhador. Para ele, a
passividade dos sujeitos sociais coletivos em resistir o movimento do capital só é
compreensível se observarmos como a precarização do trabalho afeta essa
dimensão (ALVES, 2013, p. 87).
Segundo Alves (2013, p. 199), o trabalho precarizado é destinado a uma
“camada social de trabalhadores jovens e adultos altamente escolarizados,
desempregados ou que possuem vínculos de trabalhos precários”, a qual
denominou de precariado48. Para o autor, a realização pessoal e profissional desse
grupo se efetiva através da “fusão do trinômio educação-como-capital- humano,
emprego-como-carreira-profissional

e

consumo-como-ethos-consumista”.

Tais

aspectos assinalados por ele demonstram como a individualidade é um valor
inestimável para o precariado, pois é através dela que o individuo se garante na
sociedade.
Para Alves (2013, p. 230), a apropriação da categoria precariado demonstra
com propriedade a forma pela qual o capital (embora seja um elemento abstrato)
aprisiona a “subjetividade do trabalhador” não somente para “controlar”, mas
também “expropriar/espoliar o talento singular da nova geração de trabalhadores
assalariados altamente escolarizados”. É nesse ponto que a reflexão do autor
corrobora com as análises de Antunes, na medida em que o trabalho precarizado
prejudica a organização da classe trabalhadora, de forma a questionar a ordem
estabelecida nessa conjuntura.
Outros aspectos da reação burguesa à crise cíclica do modo de produção
capitalista são o processo de globalização e financeirização do capital. O processo

48

O autor utiliza este conceito com vistas a demonstrar que nessa fase do capitalismo surgiu uma
“nova camada social do proletariado tardio que se amplia nas condições da precarização estrutural do
trabalho”. Essa nova categoria de trabalhadores se distingue: (i) da “camada social dos trabalhadores
assalariados ‘estáveis’, em sua maioria organizada em sindicatos ou organizações profissionais, e
que tem acesso à benefícios e direitos trabalhistas, além de perspectiva de carreira profissional e
consumo”; (ii) e também da camada social dos trabalhadores assalariados precários, de baixa
escolaridade e pouca qualificação profissional” ALVES, 2013, p. 199-200).
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de globalização49 rompe com os limites geográficos propiciando, assim, a expansão
do capitalismo por todo globo terrestre em busca da captação de superlucros, fator
importante na acumulação capitalista (CHESNAIS, 1996).
É nesta perspectiva que ocorre a reconfiguração do Estado no que tange ao
desenvolvimento econômico, tornando-se um agente incentivador na liberalização
dos mercados e da economia. Há, ainda, uma ampliação de investimento na área
financeira, cuja tendência é o direcionamento do capital para a esfera da
especulação em detrimento da esfera da produção (CHESNAIS, 1996).
Ao analisar a globalização, o autor supracitado menciona que este processo
se apresenta no discurso oficial corrente como algo necessário e benéfico aos
países. A argumentação oficial e midiática gira em torno de que a sociedade precisa
adaptar-se às novas exigências e obrigações para que as “[...] empresas tenham
absoluta liberdade de movimentos e que todos os campos da vida social, sem
exceção, sejam submetidos à valorização do capital privado” (CHESNAIS, 1996, p.
33).
Tal processo, nas análises do autor, mostra a força capitalista no que se
refere ao estabelecimento da concorrência e das diferenças no preço da força de
trabalho entre os países e, consequentemente, entre várias partes do mundo50. Para
Chesnais (1996), no entanto, a globalização expressa um movimento contraditório e
desigual, pois está longe de promover uma homogeneização do espaço econômico.
Ao invés de uma globalização homogeneizadora, o que se tem é um processo
de mundialização do capital, com uma “[...] reformulação das estratégias
empresariais e dos países no âmbito do mercado mundial, de mercadorias e
capitais”. A mundialização trata-se de uma verdadeira expansão do capital em
âmbito mundial, sempre focando na conservação da relação estabelecida
centro/periferia51. Este processo, de acordo com o autor, é uma fase específica da
49

Para Lima (2007), o processo de globalização é caracterizado como neocolonialismo; isto é, uma
nova forma de colonizar e explorar os países periféricos. Tal processo, na realidade, contribui para o
sustento da relação de dominação entre os países periféricos e centrais.
50
Tais argumentações nos demonstram como os países da periferia capitalista também se
constituem como fontes de trabalho barato. Grandes empresas dos países centrais transferem “parte
importante das atividades produtivas para regiões do globo onde a flexibilização ou
desregulamentação dos direitos trabalhistas e o baixo custo da força de trabalho permite ganhos de
produtividade”, mediante a redução de custos obtida pela “superexploração de homens e mulheres
em situações de trabalho informais e precárias” (ARAÚJO; FERREIRA, 2009, p. 130).
51
Para Chesnais (1996), o objetivo principal da mundialização do capital é a valorização do capital
financeiro em escala internacional. Nas concepções do autor, este processo aprofunda as relações
de hierarquização tanto na área política quanto na econômica entre países e regiões.
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internacionalização do capital e de sua valorização, abrangendo o conjunto das
regiões do mundo onde existem recursos e mercados, o que implica na quebra de
barreiras dos Estados Nacionais para facilitar a entrada do capital das corporações
em sua forma especulativa (CHESNAIS, 1996, p. 124).
Uma das características peculiares da mundialização do capital são as
mudanças estabelecidas nas relações entre “[...] o capital produtivo de valor e o
capital financeiro”. Em suas análises, o autor destaca que as formas assumidas pela
mundialização acabam exercendo um efeito depressivo sobre a acumulação
capitalista. Para ele, esse efeito é “[...] global, embora seu impacto sobre os países e
os conjuntos regionais (isto é, continentais) permaneça diferenciado” (CHESNAIS,
1996, p. 304).
O autor supracitado ainda destaca como esse processo contribuiu para
manter o lucro dos investimentos, em detrimento da forte pressão para o
rebaixamento tanto dos salários como dos preços das matérias-primas. Tal ação só
fora viável devido o aumento do desemprego e da estagnação do consumo nesse
contexto do capital mundializado.
Outra estratégia de reação do capital à crise instaurada foi a disseminação do
projeto neoliberal,52 que visa à desregulamentação da economia, à liberalização do
mercado e à privatização do patrimônio público.

Sua meta principal é a

estabilização econômica, o que, segundo o discurso neoliberal, só é possível
mediante a contenção orçamentária, a redução dos gastos sociais, as reformas
fiscais e a restauração da taxa “natural” de desemprego (ANDERSON, 1995).
Para os ideólogos neoliberais, a desigualdade é um valor positivo e essencial
para a prosperidade na sociedade. Mencionavam, ainda, que a intervenção do
Estado na promoção de melhorias nas condições de vida dos trabalhadores gerava
acomodação nos indivíduos; o que prejudicava o espírito competitivo, fator tão
necessário para o crescimento econômico (ANDERSON, 1995).

52

O autor Anderson (1995, p. 01) concebe o neoliberalismo como uma reação teórica e política
contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Segundo o autor, tal concepção surgiu com a
proposta de “[...] combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de um
outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro”. Segundo o autor, o neoliberalismo
surgiu no pós Segunda Guerra Mundial, nos países capitalistas avançados, mais precisamente na
Europa e na América do Norte. No entanto, não obteve êxito devido ao período próspero que o
sistema capitalista teve nos anos 1950 e 1960. Somente no pós-1970, devido à crise, é que o
neoliberalismo encontrou um cenário propício para sua efetivação.
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Os defensores neoliberais acreditavam que o retorno da estabilidade
econômica não ocorreria somente mediante a contenção orçamentária e os
incentivos dos agentes econômicos, mas o abandono da política de pleno emprego
também era um fator fundamental. Neste sentido, os neoliberais começaram a
defender a não intervenção estatal na regulação dos mercados e na vida social,
conforme analisa Anderson (1995).
Nessa conjuntura, a reorientação que o Estado assume se constitui numa
peça primordial para a disseminação dos preceitos neoliberais. O Estado neoliberal
se propõe a garantir a liberdade pessoal e individual do mercado, além de contribuir
para a livre mobilidade do capital entre setores, regiões e países. Nas palavras de
Harvey (2008, p. 77), os Estados devem se empenhar para reduzir e promover “[...]
a negociação de barreiras ao movimento do capital por suas fronteiras e para
abertura de mercados (tanto para mercadorias como para o capital) às trocas
globais”.
Uma das características do Estado neoliberal, assinalada por Harvey (2008),
é a recusa de toda forma de solidariedade social que impede restrições à
acumulação do capital. Por isso, tanto os sindicatos como os movimentos sociais
tendem a ser disciplinados ou até mesmo destruídos. Nas análises do autor, este
Estado promove ações que atacam as formas de organização do trabalho e os
direitos do trabalhador. Além disso, gera um intenso controle do trabalho e a
manutenção de um elevado grau de exploração do trabalhador.
Outro aspecto peculiar salientado pelo autor é que, no Estado neoliberal, o
indivíduo

é

posto

como

responsável

pelo

seu

próprio

bem-estar.

Esta

responsabilização ocorre através da redução dos recursos destinados à área social,
o

que

acaba

empobrecimento.

deixando

uma

grande

parcela

da

população

exposta

ao

Além desse papel, o Estado neoliberal exerce ações, quando

necessário, com o intuito de proteger interesses corporativos e de reprimir “formas
coletivas de oposição” a esse poder. Tais características do aparelho estatal são
componentes essenciais à neoliberalização (HARVEY, 2008, p. 87).
Em seus estudos, Harvey (2008) aponta os desenvolvimentos geográficos
desiguais do neoliberalismo no cenário mundial. O autor assinala que, nos países
capitalistas avançados, esse ideário foi implementado de forma diferenciada devido
à particularidade e à trajetória política de cada país. Destaca, ainda, que os efeitos
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redistributivos e a desigualdade crescente são características persistentes do
processo de neoliberalização, e conclui que, desde o início, esse projeto era voltado
para restaurar o poder da classe burguesa.
Ao fazer o balanço da política neoliberal nos países capitalistas avançados,
Anderson (1995) aponta resultados surpreendentes. Segundo o autor, na área
econômica o neoliberalismo fracassou porque não foi capaz de restaurar a taxa de
lucro do capital conforme era previsto pelos seus idealizadores, e os ajustes fiscais
foram ineficientes para o crescimento da acumulação capitalista. Harvey (2008)
corrobora com essa análise. O autor afirma que, no final dos anos 1980, os países
que haviam seguido o caminho neoliberal mais forte pareciam estar com dificuldades
econômicas.
Na área social, o neoliberalismo alcançou muitos dos seus objetivos, criando
sociedades mais desiguais53. No âmbito político e ideológico, sua hegemonia
demonstra o sucesso alcançado, isto porque todos os países aderiram aos
princípios desse ideário, acreditando que este era o meio possível de recuperar suas
economias da crise que perpassava todo o globo terrestre (ANDERSON, 1995).
Na América Latina, o ideário neoliberal teve como país precursor o Chile, sob
o governo de Pinochet, em 1979. As medidas políticas e econômicas desse ajuste
estrutural vieram associadas à ditadura militar, que foi uma das mais cruéis no
continente latino-americano. Tal proposta se expandiu por toda a América Latina na
entrada dos anos 1990, promovendo um verdadeiro desastre social devido às
implicações destas medidas na política social54 e nas condições de vida da classe
trabalhadora (SOARES, 2000).
No cenário latino-americano, os efeitos da crise - estagnação da economia,
que provocou a redução do índice de crescimento – fizeram com que os países
aplicassem o modelo proposto pelos organismos financeiros internacionais,
particularmente o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Tal
53

Para maior esclarecimento, indicamos a leitura da obra de Harvey (2008) “O neoliberalismo: história
e implicações”.
54
Desenvolvidas de forma significativa a partir do período depressivo que o sistema capitalista sofreu
entre 1914 a 1939, as políticas sociais se constituíram num mecanismo de intervenção estatal na
sociedade. Elas contribuem: (i) no processo de reprodução da força de trabalho através de
benefícios, proteção e serviços financiados por fundos; (ii) na criação de consenso, pois, atendendo
às exigências do operariado, o Estado acaba mantendo a estabilidade e o controle social; (iii) no
aquecimento da economia, imprescindível ao fomento do processo de acumulação capitalista, o que
só é possível mediante as isenções fiscais e a utilização do fundo público para o financiamento e
sustento do sistema (PEREIRA, L., 2010).
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modelo baseia-se nas diretrizes estabelecidas no Consenso de Washington55, que
propunha um “ajuste estrutural” mediante a execução de políticas liberalizantes,
privatizantes e de mercado, conforme análise de Soares (2000). Para Harvey (2008,
p. 98), esta ação na periferia capitalista configurou-se num verdadeiro “sistema de
colonialismo sem colônia”.
O ajuste neoliberal foi executado nesses países mediante a promessa de que
sua implementação promoveria a redução do déficit fiscal, tendo como prioridade a
liberalização do comércio exterior; a redução da regulação do Estado e,
consequentemente, a ampliação das ações do mercado; o investimento no setor
privado; a execução de uma política monetária restrita e reformas estruturais56. Sob
o argumento da estabilização da economia e da renegociação da dívida é que os
países latino-americanos aderiram ao projeto57.
Importa, aqui, sinalizar o papel da dívida da crise nessa conjuntura. Iniciada
no México, em 1982 (a dívida passou de 6,8 bilhões em 1972 para 58 bilhões nesse
referido ano), esta se espraiou para a América Latina, traduzindo-se numa intensa
redução de investimento e de produto. Só a título de informação, a autora Laidler
(2006), com base nos dados da CEPAL demonstra o impacto da crise da dívida a
partir da taxa anual de crescimento do PIB, conforme tabela abaixo:
Tabela 1 – Taxa anual de crescimento do PIB (1979-1983)
Países
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
55

1979
7,4
0,1
6,8
7,8
5,3

1980
3,1
-1,4
9,2
7,4
4,3

1981
-5,9
0,9
-4,2
5,8
2,3

1982
-3,1
-4,4
0,7
-12,6
1

1983
3,8
-4,5
-2,9
-2,6
1,9

Foi uma convenção que propôs um conjunto de regras e condicionalidades que os países da
periferia capitalista precisavam aplicar em sua economia para obter o apoio político e econômico,
tanto dos países centrais como dos organismos internacionais, principalmente no que se refere ao
pagamento dos juros da dívida. No centro dessas condicionalidades está o ajuste fiscal priorizado
pela política neoliberal, que impõe uma rígida restrição dos recursos públicos destinados à área social
(CARCANHOLO, 2010).
56
As reformas propostas pelo neoliberalismo centram-se na desregulamentação do mercado, na
abertura comercial e financeira, na privatização do setor público e na redução das ações do Estado
(SOARES, 2000).
57
Convém lembrar que a inserção dos países latino-americanos, nesse circuito, se articula aos
próprios interesses de classe em contribuir para a manutenção interna das relações de dominação
ideológica e de exploração econômica dos países imperialistas, conforme exposto no capítulo
anterior.
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Equador
México
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela

5,3
9,2
11,1
6
6,4
0,7

4,2
8,2
11,3
4,4
5,6
-5,4

4,4
8,8
8,8
4,3
1,9
-2

1,2
-0,6
-0,8
0,3
-9,5
-1,6

-2,5
-4,2
-3
-12
-5,9
-3,1

Fonte: BADEINSO, CEPAL. Percentagem calculada com base em valores em dólares a
preços de 1995. Elaboração: Laidler (2006).

Como podemos visualizar acima, os países Paraguai, Chile, Argentina e
Brasil, que em 1979 cresceram (11,1%), (7,8%), (7,4%), (6,8%) passaram para (3,0%), (-2,6%), (3,8%), (-2,9%) respectivamente no ano de 1983, o que demonstra a
diminuição do PIB nos referidos países. Essa redução drástica do produto interno
bruto demonstra como a crise da dívida promoveu um estrangulamento do fluxo de
capitais nos países latino-americanos, fazendo com que estes recorressem ao
Fundo Monetário Internacional (FMI) para saírem da situação calamitosa que
abrangia suas áreas econômicas. Assim, na década de 1980, os países da América
Latina registraram o aumento da dívida pública, do volume de pagamentos de juros
e a diminuição dos gastos públicos como forma de viabilizar esses pagamentos
(LAIDLER, 2006) 58.
Foi com o intuito de equilibrar a economia, de forma a promover o
crescimento econômico interno e controlar a dívida (que, como vimos, se propagou
ao longo dos anos), que os países latino-americanos implementaram o projeto
neoliberal. No entanto, esse processo foi diferenciado em cada país, de acordo com
sua trajetória histórica, da conjuntura estrutural e da correlação de forças presente
em cada um. Em sua maioria, esses países centraram as ações do ajuste neoliberal
na área econômica mediante a execução de elementos em comum: abertura da
economia; racionalização da participação do Estado nessa área; liberalização do
mercado e das atividades produtivas, estabilização dos preços e dos agentes
econômicos (HARVEY, 2008).
Além dessas ações, os organismos multilaterais propuseram, também, a
estes países, o ajuste exportador, o qual propunha uma contenção forçada da
demanda interna com estímulos à exportação. Os países endividados passaram a
58

Disponível
em:
<http://www.rj.anpuh.org/resources/rj/Anais/2006/conferencias/Christiane%20Laidler.pdf>. Acesso em
22/07/2014.
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gerar alguns saldos no comércio externo “capazes de prover recursos geralmente
compatíveis com o cronograma de pagamento gradual do estoque da dívida externa,
em conformidade com o receituário do FMI” (POCHMANN, 2010, p. 84).
No entanto, essa medida não foi benéfica, pois propiciou menor crescimento
do mercado interno dos países endividados em detrimento do comércio externo.
Além disso, houve uma queda real dos salários seguida de um número alto de
desemprego nesses países. Para Pochmann (2010, p. 85), esse processo implicou a
“[...]

perda

de

autonomia

nas

decisões

de

voltar

a

crescer

interna

e

sustentavelmente”. Desse modo, tanto o ajuste estrutural como o exportador
proposto pelos organismos multilaterais objetivaram tão somente o favorecimento
dos países capitalistas centrais.
Assim, sob a ótica da classe trabalhadora, o ajuste neoliberal no continente
latino-americano ampliou as formas de exploração além de ter expulsado vários
trabalhadores do mercado formal de trabalho, causando, assim, elevados índices de
desemprego. Outro aspecto peculiar é a própria precarização das condições de
trabalho, que se expressou mediante acordos que desrespeitavam os direitos
trabalhistas, além de promover uma intensificação da exploração da força de
trabalho (MARINI, 1973).
Esta exploração acontece de duas formas: maior utilização da força física do
trabalhador e o aumento exagerado da produtividade desse sujeito, principalmente a
partir da importação de tecnologias. Esse processo toma grandes proporções,
sobretudo, nos países periféricos, onde o desemprego estrutural acentua a prática
do subemprego, expressando, de forma visível, a superexploração da força de
trabalho59. Nesse cenário, uma parcela significativa de profissionais acaba se
inserindo em relações e condições de trabalho cada vez mais frágeis devido ao
elevado nível de desemprego. No entanto, isto não é somente uma particularidade
da América Latina, mas se encontra disseminado por todo o mundo (MARINI, 1973).

59

Marini (1973, p. 15-16) afirma que a “intensificação do trabalho, prolongação da jornada de trabalho
e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho” são as
três formas utilizadas pelos capitalistas para aumentar o nível de exploração desses trabalhadores.
Segundo o autor, a característica fundamental destas formas de superexploração está no fato de que
“são negadas ao trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua força de
trabalho”, seja através do consumo exaustivo desta força de trabalho ou pela baixa remuneração
destinada ao trabalho executado. Para aprofundar o debate: Ver Marini (1973), Disponível em <
https://www.marxists.org/portugues/marini/1973/mes/dialetica.htm. Dialética da Dependência - Ruy
Mauro Marini (1973)>. Acesso em 15.07.2014.
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Quanto às políticas sociais, nas análises de Soares (2000), as estratégias da
programática neoliberal para essa área foram:
(i)

Descentralização

dos

serviços:

caracterizada

pela

transferência

de

responsabilidade dos serviços sociais deteriorados e sem financiamento suficiente
para os níveis locais de governo. Vale ressaltar que essa transferência não é
somente para os entes da federação, como também para as instituições privadas;
(ii)

Privatização total ou parcial dos serviços: tal procedimento acompanha a

descentralização; já que, ao deteriorar os serviços públicos, abre-se caminho para a
participação privada na área social. Tal procedimento gera uma dualidade
discriminatória, isto é, serviços melhores para quem pode pagar e de pior qualidade
para os que demandam o acesso gratuito;
(iii)

Focalização: essa é a estratégia mais disseminada que acompanha as duas

anteriores. A ideia perpassada é a de que os serviços sociais públicos devem ser
direcionados exclusivamente aos segmentos pauperizados da população. Tal
medida demonstra que o acesso aos serviços sociais públicos e aos benefícios
estão atrelados à comprovação da pobreza60. É nesta direção que o ajuste
neoliberal para conter os efeitos da crise propõe a execução de políticas de combate
à pobreza, que possuem caráter emergencial, focalista e residual (SOARES, 2000).
As

ações

recomendadas

pelos

organismos

internacionais

para

o

enfrentamento da pobreza e da desigualdade nos países latino-americanos61
visaram tão somente à questão da seletividade e focalização. Sobre esse assunto,
os autores Druck e Filgueiras (2007) apresentam contribuições que merecem
destaque em nossa análise. A primeira delas é que a execução de políticas sociais
focalizadas de combate à pobreza na periferia capitalista estava atrelada aos
interesses dos organismos financeiros internacionais. Suas orientações eram para
60

Para Sen (2000), a pobreza é entendida enquanto privação de capacidades básicas, o que
demonstra que esta condição não está vinculada ao baixo nível de renda. Tal concepção se
contrapõe ao proposto pela teoria marxista que não relaciona a pobreza necessariamente com a
renda, mas com a expropriação no acesso aos frutos do trabalho socialmente produzido (MAURIEL,
2013). De acordo com Sen (2000), primeiro deve-se capacitar os indivíduos, pois o aumento da
capacidade conduziria a um maior poder de auferir renda. Nessa direção, defende que para reduzir a
pobreza, o Estado deve atuar no aumento das liberdades (individuais e comerciais), e, de acordo com
as orientações do Banco Mundial (BM) e dos organismos multilaterais, deve cuidar dos “pobres”
mediante a implementação de políticas sociais compensatórias e focalizadas.
61
Stein (2006, p. 84-85) demonstra, em seus estudos, que aproximadamente 40% (da população), o
que corresponde a 37 milhões de famílias latino-americanas, se encontravam na pobreza, e destes,
quase 20%, ou seja, 16.9 milhões, em situação de indigência nesse período. Esse cenário de
crescente desigualdade social na América Latina fez com que o enfrentamento à pobreza se tornasse
tema central na agenda social dos organismos internacionais.
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que os governos latino-americanos concentrassem ações em sua população
pobre62.
Tal ação, na crítica dos autores, não era benéfica para a maioria dos latinoamericanos. O interesse era que os países da América Latina economizassem
recursos financeiros (que deveriam ser destinados para a efetivação dos direitos dos
trabalhadores) para serem investidos no pagamento da dívida pública, de acordo
com a exigência estabelecida pelo FMI e pelo BM. Stein (2006) afirma que essa
estratégia estabelecida na periferia capitalista foi altamente lucrativa para os
organismos internacionais, pois os juros dos empréstimos foram rentáveis e
propiciaram grande poder a estes.
Outra crítica a respeito dessa política social focal de combate à pobreza está
em sua
[...] natureza mercantil, que concebe a redução da pobreza como um
“bom negócio” e que transforma o cidadão portador de direitos e
deveres sociais em consumidor tutelado, através da transferência
direta de renda, e cuja elegibilidade, como participante desses
programas, subordina-se a critérios “técnicos” definidos ad hoc a
depender do governo de plantão e do tamanho do ajuste fiscal –
numa operação ideológica de despolitização do conflito distributivo.
Uma política social que, pela sua própria origem e natureza, busca
se implementar e se tornar hegemônica a partir da negação dos
direitos das politicas sociais universais [...] (DRUCK; FILGUEIRAS,
2007, p. 26).

Tais aspectos assinalados acima demonstram que a aplicação do ajuste
neoliberal trouxe problemas seríssimos para as políticas sociais, devido à redução
dos gastos públicos e à alocação de recursos para outras finalidades, dentre elas, o
pagamento da dívida. Esta tendência é estabelecida mediante a execução de uma
série de contrarreformas que se traduz num verdadeiro incentivo ao processo de
privatização. Esses procedimentos, realizados na área social dos países periféricos,
interferem na cobertura e excluem aqueles que não podem pagar pelos serviços
(MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2010).
Outra contribuição importante que merece destaque em nossa análise é a
participação dos Estados latino-americanos na execução de políticas sociais focais

62

A autora Ugá (2004, p. 59) aponta que nos relatórios do Banco Mundial de 1990, 2000-2001 a
expressão pobre é utilizada para designar aqueles indivíduos que são “incapazes de atuar no
mercado, ou seja, não conseguem ser autônomos para competir com os outros”.
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no combate a pobreza. Ugá demonstra, em sua análise, que esses Estados, de
acordo com as diretrizes propostas nos relatórios do Banco Mundial63, devem

[...] complementar os mercados naqueles setores da produção de
bens e serviços em que ao setor privado não interessa entrar. Por
exemplo: na produção de bens públicos; em mercados que
apresentam falhas ou, ainda, em prestação de serviços sociais
àqueles que não conseguem pagar por eles. [...] Nesse sentido, o
Estado proposto pelo Banco Mundial ainda reserva algum papel no
âmbito econômico – complementar e garantidor do bom
funcionamento dos mercados -, no que tange à questão social, ou
seja, à sua atuação no mundo do trabalho, pode-se perceber que o
termo “Estado mínimo” é bastante adequado, uma vez que se
percebe a tendência a uma drástica retração do seu papel de
provedor de politicas sociais (UGÁ, 2004, p. 58).

Como podemos observar nos argumentos expressos nos documentos do
Banco Mundial, a única forma para enfrentar a pobreza disseminada no continente
latino-americano seria mediante a execução de politicas focais, como expomos
anteriormente. Para além disso, os relatórios ainda mencionam a necessidade do
Estado de criar oportunidades de forma que a população que se encontra
enquadrada como pobre possa ter rendimentos econômicos64. Esse direcionamento
indica que o Estado deva promover e estimular o desenvolvimento do capital
humano65. Para a autora, os documentos deixam evidente a relação estabelecida
entre a diminuição da pobreza e a prestação de serviços sociais (UGÁ, 2004).
Neste cenário de intensa pauperização, foi imprescindível a manutenção dos
programas sociais focalizados e emergenciais. A opção por políticas sociais
compensatórias gerou um quadro alarmante na América Latina na medida em que
causou uma intensa redução dos serviços sociais e dos benefícios concedidos pelo
Estado como também pela qualidade duvidosa destes (SOARES, 2000). A crítica em
63

A autora analisa os Relatórios sobre o desenvolvimento mundial de 1990 e de 2000-2001 do Banco
Mundial.
64
Stein (2006, p. 85) afirma que nesses períodos os salários reais baixaram: “Em 1983, diminuíram
em 11% no Chile; em 1980, 20% na Argentina, e em 1995-1996, 11% no México”. Houve, também,
uma desocupação dos postos de trabalho, o que gerou desemprego em massa da população latinoamericana. Esse movimento, na concepção da autora, contribuiu para a intensa pauperização da
classe trabalhadora.
65
Esse conceito desenvolvido por Theodore Schultz (1973) afirma que as “diferenças de rendas entre
os indivíduos são influenciadas” pelo conhecimento (leia-se educação), habilidades e técnicas. A isto,
o referido autor denominou de teoria do capital humano (UGÁ, 2004, p. 59). Retornaremos a essa
discussão no terceiro capitulo deste trabalho. Demonstraremos como o Brasil aderiu brilhantemente a
essa atuação no campo educacional.
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torno disso é que essas medidas não deram (e nem dão) conta de resolver os
problemas gerados pelo “alto nível de informalidade do trabalho e o aumento do
desemprego”. Ao contrário, propõe soluções paliativas que de nada resolvem o
quadro configurado na periferia capitalista (UGÁ, 2004, p. 58).
Foi com base nessas orientações que os governos latino-americanos
implementaram

políticas

sociais

incompatíveis

com

qualquer

iniciativa

de

universalização de direitos, pois executaram “[...] medidas de combate à pobreza
que não potencializam a organização e consciência classista, não afetam a dinâmica
de acumulação do grande capital e não atacam os determinantes das desigualdades
sociais” (MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2010, p. 61).
Assim, os impactos visíveis neste cenário são o aumento da desigualdade
social e da pobreza extrema em todo o continente latino-americano. Nas políticas
sociais, o impacto é motivado pelo estabelecimento de políticas focalizadas,
fragmentadas e compensatórias em detrimento das de caráter universal. E é na
fragilização/precarização de políticas públicas sociais que o setor privado encontra
espaço propício para sua atuação, o que consolida a mercantilização dos direitos
sociais66, que passam a ser adquiridos no mercado como serviços - para aqueles
que tiverem condições de pagar - deixando de ser concebidos como direitos de
cidadania67 (PEREIRA, L., 2006).
O quadro delineado acima mostrou com propriedade que o projeto neoliberal
no cenário latino-americano se traduziu na “[...] mercantilização de serviços públicos
e a redução dos benefícios da seguridade social, ao mesmo tempo em que
oportunizava a financeirização do capital” (MOTA, AMARAL e PERUZZO, 2010,
p.19).
A partir de tais constatações, podemos afirmar que no neoliberalismo a
política social assume um novo perfil. Perfil este, que afeta intensamente os serviços

66

Desenvolvidos ao longo do século XX, os direitos sociais - conforme os estudos de Marshall (1967)
- “[...] permitem ao cidadão uma participação mínima na riqueza material e espiritual criada pela
coletividade” e se constituem como resultado das lutas de classe (COUTINHO, 2005, p.12)
67
Entendemos por cidadania “[...] a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de
uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de
atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida social em cada
contexto, historicamente determinado” (COUTINHO, 2005, p. 02). Isto nos possibilita dizer que a
noção de cidadania está relacionada ao resultado de uma intensa luta travada na sociedade e que,
portanto, se constitui como fenômeno social, resultado da história e de lutas de classes. Cf. Coutinho
(2005).
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sociais periféricos, promove a precarização das políticas sociais e a destruição do
setor público devido ao escasso (ou quase nenhum) investimento (SOARES, 2000).
A apresentação de todo esse panorama torna-se relevante para entendermos
que o processo de contrarreforma nas políticas sociais brasileiras não é um fato
isolado, mas faz parte de um processo mais amplo de reações que a burguesia
internacional realizou para recuperar a taxa de lucro do capital que foi posta em
xeque na década de 1970. Tais ações interferiram de forma intensa em toda a
esfera da vida social, e provocou mudanças no mundo do trabalho e nas políticas
sociais em âmbito mundial, como vimos anteriormente. Agora, centraremos nossa
análise no cenário brasileiro, o que contribuirá para compreender a reconfiguração
do Estado nacional e suas implicações nas alterações na política social e no campo
do trabalho no pós-1990.

2.2. Estado, política social e trabalho na particularidade brasileira do pós-1990

No cenário brasileiro, os efeitos da crise provocaram um quadro crítico na
nossa sociedade. Nos anos 1980, nos deparamos com uma intensa crise a partir do
esgotamento

do

Estado

desenvolvimentista68,

decorrente

do

processo

de
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endividamento interno e externo do país . Outro fator foi a crise econômica de
1989-1990, que gerou um quadro alarmante onde a inflação atingiu níveis
elevadíssimos (SOARES, 2000).
A recessão interna do país implicou na queda do consumo interno devido ao
abandono do projeto de desenvolvimento fundado na expansão do mercado
nacional. A condição que o Brasil se encontrava desencadeou um longo processo de
desajuste econômico e social, cujas consequências foram: (i) baixo dinamismo na

68

A intervenção do Estado desenvolvimentista não era somente no mercado, mas este também era
responsável por “[...] planejar, induzir no financiamento como investidor direto para que o processo de
industrialização se efetivasse”. Nos países da periferia, onde predominava a economia exportadora
de produtos primários, foram intensos os movimentos em prol do desenvolvimento industrial (MOTA,
AMARAL & PERUZZO, 2010, p. 39).
69
No que tange à dívida externa, “no final de 1982, o Brasil tinha um déficit do balanço de
pagamentos de U$8,8 bilhões e apenas U$ 3,9 bilhões em reservas internacionais” de acordo com os
estudos de Laidler (2006).
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economia nacional70; (ii) queda do nível geral de investimentos; (iii) degradação da
estrutura física e social do país; (iv) perda da importância do Brasil na produção
mundial; (v) desemprego urbano em massa (POCHMANN, 2010, p. 86-87).
Esses fatores foram determinantes e promoveram um intenso agravamento
da “questão social71” e suas variadas manifestações, devido ao aumento do
desemprego e da desigualdade social, o que ocasionou uma pauperização dos
padrões de vida da classe trabalhadora. No âmbito político, a expectativa em torno
do processo de redemocratização no país era uma ideia que percorreu a sociedade
nesse período devido à crise do regime ditatorial (SOARES, 2000).
As condições econômicas e políticas nas quais o país se encontrava geraram
um descontentamento populacional muito grande. O cenário em que se encontrava
o Brasil foi a mola propulsora para se questionar a forma como o país estava sendo
conduzido. Começou a surgir a necessidade urgente de uma mudança no que se
refere aos aspectos político, econômico e social. Esse sentimento de insatisfação
apontava para a perspectiva de maior participação da sociedade nas questões
pertinentes ao país (MOTA, 2006).
Nesse momento surge, na arena política, a mobilização do movimento
operário e dos movimentos sociais os quais protagonizaram toda essa contestação
em torno da situação na qual o país se encontrava.

Esses sujeitos políticos

marcaram presença na sociedade brasileira travando intensas lutas e embates; a
sua pressão fez com que a burguesia brasileira atendesse parte de suas
reivindicações. Suas pautas nortearam eixos importantes na Constituição Federal
de 1988, principalmente no que diz respeito à afirmação dos direitos sociais 72 e à
70

As décadas de 1980 e 1990 registraram as maiores variações do Produto Interno Bruto (PIB). Em
1981, o país registrou (-4,2%), em 1982 (0,7%) e em 1983 (-2,9%). Essas variações anuais do PIB
nos sinalizam uma única coisa: a queda do dinamismo interno do país nesse período (POCHMANN,
2010, p. 87).
71
Entendemos por “questão social”, a concepção desenvolvida por Iamamoto, que diz respeito “[...]
ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista
madura, impensáveis sem intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo de
produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho -, das
condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. É indissociável da emergência
do trabalhador livre, que depende da venda da força de seu trabalho como meio de satisfação de
suas necessidades vitais”. O surgimento da “questão social” está intrinsecamente ligado à
emergência da classe operária e seu ingresso no cenário político, no qual exige o seu
reconhecimento como classe por parte da classe dominante. Suas raízes se fundam na contradição
capital/trabalho (IAMAMOTO, 2001, p. 16-17).
72
A Constituição Federal de 1988 no art. 6º assinala que “[...] são direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição”
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concepção de Seguridade Social. No âmbito político, afirmou-se o Estado
democrático de direito73, conforme assinala Mota (2006).
Nessa perspectiva, podemos afirmar que o Brasil, nos anos 1980, apresenta
um cenário contraditório. Se, por um lado, vemos a dificuldade econômica do país;
por outro, na área política nos deparamos com grandes avanços, principalmente a
partir da Constituição Federal de 1988, considerada como a “Constituição Cidadã” 74,
devido à participação popular na elaboração, como também à abertura democrática
onde - após um período longo de ditadura militar - a população brasileira pôde
escolher o seu representante político (MOTA, 2006).
A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção e avanços
significativos para a política social. A primeira delas é a concepção de Seguridade
Social, na qual articula as políticas de previdência social, saúde e assistência social
e dos direitos vinculados a elas, sendo concebidas como política pública e se
constituindo como direito do cidadão e dever do Estado (MOTA, 2006).
Outro aspecto significativo diz respeito ao Orçamento da Seguridade Social,
como também ao seu financiamento. Não podemos esquecer os princípios
promulgados que promoveram significativas ações no âmbito social: construção de
um padrão público universal da cobertura e do atendimento; uniformidade e
equivalência dos benefícios; seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços; irredutibilidade do valor do benefício; equidade na forma de
participação e custeio; diversidade da base de financiamento; caráter democrático e
descentralizador da administração (BEHRING; BOSCHETTI, 2006).
Na área trabalhista, a CF/1988 promoveu determinados avanços como a
ampliação da cobertura previdenciária aos trabalhadores rurais, que passam a
contar com um salário mínimo; a licença maternidade de 120 dias, abarcando as
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, p. 07). O exposto acima nos
permite constatar como a Constituição Federal de 1988 traz uma concepção ampliada dos direitos
sociais.
73
É um Estado regido pela soberania popular, no qual os direitos dos cidadãos são consolidados.
Segundo Coutinho (2005), seu surgimento só foi possível devido às lutas dos trabalhadores com a
participação de outros segmentos populares contra regras e práticas da classe burguesa. Cabe
ressaltar que a instituição democrática na sociedade moderna é um processo contraditório na medida
em que ocorrem avanços e recuos. Para maior aprofundamento do tema, ver Coutinho (2005).
74
Florestan Fernandes critica a utilização deste termo para designar a Constituição Federal de 1988,
pois sua elaboração não atendeu somente aos interesses da população, mas também respondeu aos
anseios dos setores empresariais da sociedade brasileira. Outro aspecto relevante é o caráter
“híbrido e ambíguo” da Carta Magna brasileira, que se expressa a partir da manutenção da
privatização do público e da “distribuição de verba pública para o setor privado - laico e confessional , por meios diretos e indiretos” (FERNANDES, 1989 apud LIMA, 2012, p. 7).
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trabalhadoras rurais e empregadas domésticas; o direito de pensão aos maridos e
companheiros; a redução de idade para acesso à aposentadoria (homens 60 anos e
mulheres 55 anos); os benefícios previdenciários com piso igualado ao salário
mínimo, dentre outros (BEHRING; BOSCHETTI, 2006).
No que se refere à educação, a Constituição de 1988 também apontou
progressos: a afirmação da educação como um direito social; manteve a gratuidade
do ensino público em todos os níveis; a obrigatoriedade das universidades na
execução do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a
ampliação do percentual das receitas da União (18% no mínimo) a serem aplicadas
na educação; a valorização dos profissionais educacionais a partir da garantia dos
planos de carreira, com ingresso exclusivo através de concurso público aos da rede
pública (BRASIL, 1988).
A Carta Magna propiciou determinados avanços, sobretudo no campo dos
direitos sociais; mas também trouxe embutida algumas limitações, principalmente no
campo da política educacional. Pereira (2010), ao analisar a CF1988, aponta a
diferença da obrigação do Estado quanto à garantia do ensino nos seus diversos
níveis, onde é possível observar que o nível superior não é concebido como um
direito de caráter universal, como assinala o trecho a seguir:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: [...] I – educação básica obrigatória e gratuita
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, [...]; II- progressiva
universalização do ensino médio gratuito; [...] V – acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um (BRASIL, 1988 apud PEREIRA, L., 2010,
153).

A autora chega à conclusão de que o texto presente na CF/1988 não deixa
claro quanto à obrigação estatal na provisão gratuita e universal da educação
superior, já que o acesso deve ser garantido via critérios meritocráticos, ou seja,
mediante a capacidade de cada indivíduo. Outro aspecto expressivo é com relação à
participação da iniciativa privada, principalmente no nível superior. No artigo 209, a
CF/1988 assinala que “o ensino superior é livre à iniciativa privada, atendida as
seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II –
autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público” (BRASIL, 1988, p.118).
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De fato, a Constituição Federal de 1988 possibilitou a continuidade do setor privado
na política educacional brasileira.
Não podemos negar que a Constituição Federal de 1988 ampliou o acesso
aos serviços públicos e ampliou os direitos para a população brasileira,
principalmente nas áreas de assistência social, previdência e saúde. No entanto,
embora tenham ocorrido esses avanços na política social brasileira, principalmente
no plano jurídico-legal, as autoras Behring e Boschetti (2006) afirmam que ainda
permanece o caráter compensatório, setorizado, fragmentado e seletivo, o que
contradiz o proposto pela Constituição, que é a articulação entre as políticas sociais.
As autoras ainda mencionam a permanência de traços conservadores devido à
presença da privatização nessa área. Além disso, apontam como limites a difícil
“coexistência entre universalidade e seletividade” (p. 145).
Ao mesmo tempo em que ocorreram esses avanços no âmbito social, a partir
da Constituição Federal de 1988, no cenário analisado, aponta-se a primeira disputa
presidencial direta, momento em que a população brasileira foi às urnas para
escolher o seu representante político. Passa a haver, então, uma disputa distinta de
projetos societários, na qual, em 1989, o representante da direita política – Fernando
Collor de Melo – derrota o representante da esquerda política – Luis Inácio Lula da
Silva – com seu projeto democrático popular. A eleição de Collor, assim, deu início
à ofensiva neoliberal no Brasil (PEREIRA, P., 2002).
O projeto político do governo Collor75 centrou suas ações, com vistas a
estabilizar e a executar contrarreformas na área econômica, através do seu discurso
modernizador; abrindo caminhos para a privatização do patrimônio público. Para
recuperar a economia brasileira, o governo tratou de iniciar o ajuste estrutural,
rejeitando explicitamente o proposto pela Constituição de 1988. Essa rejeição
significou a falta de investimentos nos serviços públicos, e a demissão de muitos
funcionários dessa área. No que tange às políticas sociais, as ações governamentais
deixaram evidente a preferência por políticas assistencialistas e clientelistas
(PEREIRA, P., 2002).
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As três grandes ações executadas por esse governo foram a “focalização dos gastos públicos,
privatização do setor produtivo estatal e elevação da carga tributária. Em relação à focalização dos
gastos públicos, podem ser destacados os traços marcantes de subordinação da política social à
reorientação macroeconômica financeira frente à vinculação do combate da inflação, à abertura
comercial e à valorização da moeda nacional” (POCHMANN, 2010, p.104).
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Além dessas ações, a política de Collor realizou um intenso confisco nas
cadernetas de poupança, associado ao congelamento de preços e salários, o que
comprometeu a situação financeira do país, não somente da classe menos
favorecida, mas também de banqueiros e grandes empresários. Esse cenário gerou
um grande descontentamento em âmbito nacional, principalmente a partir de
inúmeras denúncias de corrupção do seu governo. Não aceitando mais essa
situação, a população brasileira foi às ruas exigindo o impeachment do presidente
Collor (PEREIRA, P., 2002).
Com a sua saída da presidência, seu vice, Itamar Franco, assume o poder em
1993. O projeto político desse governo deu continuidade ao estabelecido no anterior.
Centrou sua ação na estabilização da economia visando retirar o país do cenário de
hiperinflação e déficit público. Na perspectiva de restaurar a área econômica é
lançado o Plano Real76, sob a direção do então ministro da fazenda Fernando
Henrique Cardoso. No âmbito social e trabalhista. deu continuidade ao proposto pelo
governo anterior, se diferenciando com pequenas ações no sentido de efetivar o
preconizado pela Constituição de 1988 (PEREIRA, P., 2002).
O sucesso do Plano Real foi primordial para a eleição de Fernando Henrique
Cardoso, em 1994. O candidato do grande capital aprofundou o projeto neoliberal no
Brasil, contribuindo, assim, para a intensificação da relação de dependência do
país77. A condução de sua política estava em extrema sintonia com as propostas do
capital: priorizou a estabilidade econômica através da execução do ajuste fiscal, um
dos pilares do projeto neoliberal (NETTO, 1999).
Para efetivar o seu programa governamental, FHC utilizou como estratégia na
área econômica: (a) a desregulamentação da economia na qual defende a retirada
do Estado como agente regulador das áreas econômica e social, como também das
relações entre capital e trabalho; (b) retirada do Estado como agente econômico e
empresarial que deu base para o surgimento de outras propostas – a privatização do
patrimônio público e a reconfiguração do papel do Estado numa proposta mais
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Foi um plano de estabilização monetária que visava reduzir os índices de inflação que afetavam a
economia do país. Esse plano potencializou a eleição de FHC, pois a redução e o controle da inflação
foram mecanismos primordiais na criação do consenso em torno das propostas desenvolvidos por
ele. Para maior aprofundamento do tema, ver Soares (2000).
77
Os autores Paiva e Mattei (2009) afirmam que a dependência é caracterizada por “uma relação de
subordinação entre nações normalmente independentes, em que a produção dos países
subordinados é conduzida de tal maneira que garanta a perpetuação desta condição, o que sustenta
a dominação a partir de dentro, tendo em vista a reformulação constante das relações sociais de
produção” (p.180).
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ampla de contrarreforma do aparelho do Estado; (c) liberalização do comércio
exterior, a qual propõe a internacionalização da economia através do seu aspecto
modernizante.

Estas

propostas

viabilizaram

a

execução

do

processo

de

contrarreforma do Estado por meio do documento Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado, elaborado pelo ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira (SOARES, 2000).
Nesse documento, vemos a propagação da ideia de que o setor público era
ineficiente, com ações lentas e sua iniciativa gerava desperdícios muito grandes de
recursos, promovendo, assim, um verdadeiro gasto social. Os elaboradores tiveram
o cuidado de pontuar estas questões, demonstrando como era inviável a execução
da Constituição Federal de 1988, mencionando que sua construção trata-se de um
“retrocesso burocrático sem precedentes” (PDRAE/MARE, 1995, p. 21).
O documento (PDRAE/MARE, 1995) divide o aparelho do Estado em quatro
setores: (1) núcleo estratégico, correspondente ao governo em sentido lato, sendo o
setor responsável pelo planejamento e formulação das políticas públicas e por
cobrar o seu cumprimento; (2) o setor das atividades exclusivas, abrangendo
aquelas que apenas o Estado pode executar, regulamentar, fiscalizar e fomentar.
Nestes serviços estão inseridas a previdência social básica e a educação básica
(dentre outros), o que propicia, em nossa análise, abertura para o setor privado na
previdência complementar e nos demais níveis de ensino; (3) o setor de serviços
não-exclusivos, que consistiria naquele onde o Estado atua simultaneamente com
outras organizações públicas não-estatais e privadas, e, por último, (4) o setor de
produção de bens e serviços para o mercado, identificado como área de atuação
das empresas.
A novidade do documento é a criação do que o governo denomina de setor
público não-estatal, responsável pela oferta dos “serviços não-exclusivos” do
Estado. Neste setor, o governo inclui, entre outras instituições, as universidades,
hospitais e centros de pesquisa, cabendo ao Estado atuar em parceria com
organizações públicas não-estatais e privadas, desvinculando, assim, a obrigação
de manter estas instituições (PDRAE/MARE, 1995).
O documento analisado dá margem para que o Estado reduza o seu papel de
prestador de serviços, mas afirma constantemente a sua atuação enquanto
regulador, provedor e promotor desses serviços (entre os quais se encontram a
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educação). A este processo o governo FHC nomeou de “publicização”, sob a
afirmativa de que tal transferência promoveria um serviço mais eficiente. Na
realidade, esta tendência causou (e ainda causa) ações desastrosas para a
formulação das políticas públicas, já que inviabiliza a construção dessas políticas
amparadas pelo principio da universalidade e a consolidação democrática destas,
conforme indicado pela Constituição de 1988 (PEREIRA, L., 2007).
Importa assinalar que a contrarreforma proposta pelo documento também
abrange a área trabalhista. Uma delas é destinada à previdência, por tratar das
aposentadorias e pensões dos servidores. Tal processo ocorre mediante a execução
de duas emendas constitucionais voltadas para a administração pública.

A primeira delas propõe, entre outras coisas: (a) o fim da
obrigatoriedade do regime jurídico único e a permissão de contratos
de servidores pela CLT; (b) flexibilização da estabilidade dos
servidores estatutários, permitindo-se a demissão, além de por falta
grave, também por insuficiência de desempenho e por excesso de
quadros; (c) possibilidade de se colocar servidores em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço
como alternativa à exoneração por excesso de quadros; (d) limitação
rígida dos proventos da aposentadoria e das pensões ao valor
equivalente percebido na ativa; (e) eliminação da isonomia como
direito subjetivo. A segunda trata do equilíbrio entre os três poderes
na organização administrativa e a fixação de vencimentos dos
servidores através de projeto de lei, por iniciativa de cada um dos
poderes respectivos, mas todos dependendo de sanção presidencial
(JÚNIOR; SGUISSARDI, 2001, p. 44).

A citação acima nos demonstra com bastante clareza como as emendas
constitucionais defendiam a necessidade de uma contrarreforma previdenciária - que
se expressou de forma contundente no governo Lula -, principalmente em relação ao
funcionalismo público, objetivando a diminuição de custos, especialmente com as
aposentadorias. Além disso, os documentos deixavam evidente a necessidade da
existência de mais de um regime jurídico no interior do Estado, mantendo o RJU e a
estabilidade somente para as carreiras do núcleo burocrático do Estado, prevendo o
regime celetista e a possibilidade de dispensar ou por falta de empenho ou por
excesso funcionário de diversas áreas (JÚNIOR; SGUISSARDI, 2001).
Os autores Júnior e Sguissardi (2001) mencionam ainda, que o governo FHC
efetivou outras medidas que afetaram o funcionalismo público. Dentre estas, eles
destacam a não realização de concursos públicos, a falta de reposição de
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trabalhadores nos órgãos da administração pública Federal. Essas ações
acarretaram numa defasagem muito grande de recursos humanos, de corte nos
investimentos e de verbas para manutenção de estruturas físicas dos órgãos
públicos, além de corte de recursos destinados a pesquisa e pós-graduação78.
O quadro assinalado acima demonstra como o processo de contrarreforma do
Estado é um pilar da política neoliberal. Nesse cenário, o Estado é visto como o
grande responsável pela crise fiscal, principalmente por conta dos gastos com as
políticas sociais. Assim, com a finalidade de diminuir esse custo é que o governo
Cardoso executa uma política de ajuste fiscal. Tais constatações nos permitem
afirmar que de fato ocorre um aprofundamento da privatização de serviços prestados
pelo Estado, pautado no argumento de que os custos com as políticas e os serviços
sociais devem ser repassados para a iniciativa privada e para o Terceiro Setor
(PEREIRA, P., 2002).
Cabe salientar que o repasse de responsabilidade para o setor privado tinha
dupla finalidade: diminuir os custos com as políticas sociais, e consequentemente,
arrecadar fundo para o superávit primário79, tendo em vista o pagamento da dívida
interna e externa. Dados da Auditoria Cidadã da Dívida apontam que durante o
governo FHC (no período de seis anos), a dívida externa cresceu de US$ 148
bilhões para cerca de US$ 240 bilhões, em média, US$ 18 bilhões por ano e a dívida
interna teve uma evolução muito mais drástica; ela cresceu de R$ 59,5 bilhões (no
início do mandato) para R$ 624,9 bilhões em dezembro de 2001, um aumento
nominal de 954%.
Para pagar a dívida pública, que crescia anualmente, o governo tratou de
acelerar o programa de privatização do patrimônio público, contribuindo, assim, para
a “desnacionalização de grande parte da infraestrutura, das indústrias e de serviços
no país”80. Como podemos ver, as informações confirmam que a prioridade desse
governo era cumprir seus compromissos financeiros, honrando o acordo
estabelecido com os organismos financeiros internacionais.
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Salientamos esses informes em nossa análise para visualizarmos mais à frente o quanto esse
processo atingiu a área educacional brasileira. Para maiores detalhes, ver Júnior e Sguissardi (2001,
p. 66-68).
79
Superávit primário é o resultado positivo das contas públicas, que tem como objetivo claro:
pagamento das dívidas do país. Diponível em:<http://www.auditoriacidada.org.br/superavit-primario-edivida-interna/>. Acesso em 07 de novembro de 2014.
80
Disponível
em:
<http://www.divida-auditoriacidada.org.br/documentos/news_item.2006-1109.2976978445/view?searchterm=fhc>. Acesso em 07 de julho de 2014.
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A consolidação do projeto neoliberal no Brasil, ao longo do governo FHC,
colocou uma nova condição para as políticas sociais através do trinômio:
privatização, descentralização e focalização. Estas estratégias impactam fortemente
as políticas sociais, que passam a garantir acesso de forma precária a determinados
cidadãos a bens e serviços, priorizando assim, um tipo de “universalismo
segmentado”, como vimos no item anterior (PEREIRA, P.; STEIN, 2010, p. 112).
A situação se agravou ainda mais quando o governo efetivou a contenção do
gasto social através da manipulação da alocação de recursos destinados para esta
área, os quais são desvinculados para áreas de interesse do capital. Segundo Netto
(1999), esta ação significou uma verdadeira sabotagem para as políticas sociais,
tanto pelo estrangulamento quanto pela manipulação da receita, demonstrando,
assim, como a política social está submetida à política econômica.
A desvinculação do orçamento da Seguridade Social aconteceu no governo
FHC através do Fundo Social de Emergência (atualmente conhecido como DRU81),
que
[...] fica com 20% de todos os recursos previstos nos orçamentos dos
ministérios do governo federal, inclusive os sociais, sem nenhum tipo
de vinculação, dando uma total margem de liberdade aos executores
da política econômica para fazer uso desse recurso como bem lhes
aprouver (ou melhor, para atender às metas do FMI) (SOARES,
2000, p. 88).

Resumidamente, podemos afirmar que o cerne do ataque à Constituição
Federal de 1988 foi a contrarreforma do Estado. Tal ação deu base para: (a) a
privatização das políticas sociais, onde a sociedade civil é chamada a atuar na área
social através do discurso da solidariedade comunitária, abrindo caminho para o
“Terceiro setor”; (b) a mercantilização na qual o mercado passa a agir no social,
transformando políticas sociais setorizadas em mercadorias e, por último, (c) a
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A partir da emenda constitucional nº 27/2000 esse instrumento criado para estabilizar a economia
passou a ser denominado como Desvinculação de Receitas da União (DRU). Esse mecanismo foi
prorrogado através da EC nº 42/2003, da EC nº 56 de 20 de dezembro de 2007, e, atualmente o ato
legal da DRU, em vigor, é a EC nº 68 de 21 de dezembro de 2011, no qual assinala em seu artigo 76.
“São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, 20% (vinte por cento)
da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais” (EC Nº 68/2011). Essas diversas emendas constitucionais demonstram o
verdadeiro interesse da manutenção da DRU pelos governos que é o repasse de recursos públicos
para o pagamento da dívida.
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pauperização das políticas sociais; o que estimula o processo de refilantropização82
do social (NETTO, 1999).
A exposição do panorama dos anos 1990 nos permite afirmar que o Brasil se
encontra num cenário contrarreformista, porque as propostas nesse período são
totalmente contrárias às conquistas obtidas pela classe trabalhadora, principalmente
no que se refere aos direitos sociais e à Seguridade Social garantidos pela
Constituição de 1988. Essa contrarreforma nas políticas sociais setorizadas impacta
a vida dos trabalhadores, na medida em que o Estado garante minimamente o
acesso a direitos tão necessários para a subsistência humana (dentre eles, a
educação, que analisaremos no terceiro capítulo desta dissertação).
O cenário não se diferencia radicalmente no governo Luís Inácio Lula da Silva
(2003-2010). O governo petista chega ao poder dando continuidade às ações
iniciadas no governo Cardoso. Tal ação, nas análises de Lima (2007), justifica-se no
discurso ideológico desse governo. Para a autora, existe uma grande afinidade dos
preceitos políticos do governo petista com o pensamento político da Terceira via83,
que propõe uma “nova sociabilidade baseada na igualdade e na solidariedade”. Tal
argumento, em sua concepção, demonstra os motivos pelos quais o governo (que se
afirma como esquerda) não rompe com as ações orientadas pelos organismos
financeiros internacionais (LIMA, 2004, p. 18).
A autora ainda assinala que este governo promoveu a coesão social no
cenário nacional. Desta forma, conseguiu apoio ao seu projeto de sociabilidade
através da cooptação de movimentos sociais contestatórios. Ao analisar a realidade
da sociedade brasileira nesta gestão, percebemos que de fato ocorreu um
verdadeiro transformismo84 tanto do partido dos trabalhadores (PT) quanto do
próprio presidente Lula da Silva (LIMA, 2004).
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Este termo remete ao retorno à filantropia, à auto-ajuda, retirando todo caráter político que as
políticas sociais setoriais assumem com a Constituição de 1988. Segundo a autora, trata-se de um
processo no qual a sociedade civil passa a dar assistência à população que não consegue acesso às
políticas sociais públicas através de práticas voluntárias, filantrópicas e caritativas, Cf. Yazbek (1995).
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Segundo Lima (2004, p. 12-13) a “Terceira via” se constitui como “esquerda modernizadora”, que
realiza uma reforma profunda “das instituições políticas, econômicas e sociais adequando-as à nova
dinâmica do capitalismo” [...]. Além disso, “advoga a construção de um programa político capaz de
adaptar às transformações ocorridas [...], [o que permite] reformar e governar no capitalismo,
reafirmando, consequentemente, o projeto burguês de sociabilidade”. Para aprofundar o debate: Lima
(2004) e (2007).
84
Segundo Gramsci, este é um processo em que ocorre a cooptação das lideranças políticas e
culturais da classe subalterna, excluindo-a do protagonismo no processo de transformação social. Tal
processo demonstra mudanças tanto nas bases de luta quanto na composição dos interesses

84

O governo Lula assume a direção do país num cenário da segunda crise
financeira (que iniciou nos anos 2000) de uma das principais economias mundiais, a
dos Estados Unidos. Como meio de enfrentar a crise do capital financeiro, surgiu
uma nova forma de restaurar a “ordem do capital”. Para a autora Mota (2010, p. 19),
esse “novo projeto” tem um cunho de “corte social liberal e ao do novo
desenvolvimentismo,

cujas

bandeiras

são

crescimento

econômico

com

desenvolvimento social” (MOTA, 2010, p. 19).
Embora o nosso trabalho não tenha a pretensão de aprofundar esse debate,
cabem aqui algumas considerações acerca do novo-desenvolvimentismo para
compreendermos mais à frente a expressividade da política executada nos governos
petistas.
Nas análises de Castelo (2010, p. 194), o novo-desenvolvimentismo objetiva,
principalmente, delinear um “[...] projeto nacional de crescimento econômico
combinado com uma melhora substancial não somente nos padrões distributivos do
país, mas como também na intervenção do Estado na economia e na questão
social”. Para os adeptos desse movimento não existem conflitos entre a dinâmica
econômica e a igualdade social, já que, na concepção destes, é possível articular
“igualdade,

crescimento

econômico,

sustentabilidade,

em

nome

de

uma

solidariedade social”.
No entanto, é preciso, para tal perspectiva, que as iniciativas estatais
executem ações que potencializem as capacidades humanas mediante a promoção
de oportunidade aos sujeitos sociais. Nessa direção o Estado deve promover

[...] a redução da desigualdade com redistribuição, reconhecimento e
representação; propiciar o investimento em políticas sociais e
educacionais como fatores estratégicos no sentido da inclusão
econômica formal de segmentos da população com baixíssimos
rendimentos e para a melhoria na distribuição de renda, no sentido
de minimizar as assimetrias das desigualdades causadas pela
globalização do mercado (SICSÚ et al 2005 apud MOTA, 2010, p.
43).

É desse modo que o governo Lula, segundo Mota (2010, p. 19), em seu
mandato, propõe ações com vistas a promover o “equilíbrio entre crescimento
vinculados aos trabalhadores. Na concepção do pensador italiano, esta é uma das principais formas
de conquista do consenso num processo de “revolução pelo alto”, Cf. Coutinho (1992).
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econômico e desenvolvimento social”. É com base no argumento de enfrentar o
neoliberalismo mediante o crescimento econômico, tendo o Estado como mediador
desta ação, que o governo petista executa medidas com intuito de contribuir para o
“desenvolvimento social”.

Esses elementos nos possibilitam compreender os

motivos pelos quais esse governo centrou suas ações na área social. No entanto,
ressaltamos que esta se efetivou por meio de políticas sociais minimalistas,
conforme veremos mais adiante.
Embora a bandeira defendida por este governo seja a de enfrentar as
medidas propostas pela ofensiva neoliberal, observamos que o governo Lula dá
início a uma série de contrarreformas: (a) contrarreforma da previdência social,
alterando os direitos dos servidores públicos; (b) iniciou o processo de
contrarreforma da legislação sindical e sinalizou reformas para as leis trabalhistas;
flexibilizando cada vez mais as relações estabelecidas nesta área; (c) contrarreforma
universitária, que facilitou a ampliação da iniciativa privada no nível superior; (d)
ampliou e definiu o novo desenho operativo para os programas de assistência social
(veremos mais adiante); (e) aprovou a lei de falência e a lei da parceria públicoprivada (PPP), o que significou a subordinação do público ao privado com iniciativas
complementares da gestão estatal, inaugurando uma nova fase de privatização, com
foco, agora, na infraestrutura do país; (f) tentativa de privatização do Sistema Único
de Saúde (SUS), com a proposta de transformar as unidades de saúde em
organizações sociais; (g) contrarreforma tributária, principalmente a partir da lei n.
11.033, de 21/12/2004, que alterou de forma expressiva a tributação das aplicações
financeiras, o que favoreceu o mercado financeiro e a Bolsa de Valores 85 (DRUCK e
FILGUEIRAS, 2007; PAIVA e MATTEI, 2009; SALVADOR, 2010).
O que podemos constatar é que as contrarreformas executadas no governo
petista

seguem

as

diretrizes

propostas

pelos

organismos

financeiros

internacionais86. Estes, particularmente o BM e o FMI, têm um único interesse:
promover um aquecimento nas “relações econômicas e financeiras internacionais”.
Esse processo desencadeado propicia um incentivo de acúmulo de capitais para o
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Ressaltamos que detalharemos no decorrer da nossa exposição a contrarreforma universitária, a lei
de PPP, a ampliação da política de assistência social. Para detalhamento dos demais itens citados,
ver Druck e Filgueiras (2007), Paiva e Mattei (2009) e Salvador (2010).
86
Os organismos internacionais compreendem: Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura /UNESCO, o Grupo Banco Mundial/BM, Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL), Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do
Comércio/OMC. Para maior aprofundamento, cf. LIMA (2002)
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capital financeiro, que assume a posição hegemônica na fase imperialista do capital,
conforme exposto no capítulo inicial de nosso trabalho (STEIN, 2006).
No plano econômico, o governo petista buscou manter a economia estável.
Para tanto, fortaleceu a execução da política de ajuste fiscal, manteve altas taxas de
juros e promoveu uma ampliação do superávit primário. Druck e Filgueiras (2007)
afirmam que a política macroeconômica do governo Lula, somente no período de
2003-2006, elevou os superávits fiscais primários para mais de 4,25% do PIB e que,
somado ao segundo mandato do governo Cardoso, propiciaram ao capital financeiro
mais de um trilhão de reais de juros da dívida pública e pagaram com os superávits
primários R$486,5 bilhões, o que corresponde a 8% e 8,2% do PIB.
Já o economista Rodrigo Ávila, da auditoria da dívida cidadã, demonstrou
dados alarmantes acerca da política macroeconômica brasileira. Em sua análise,
mostrou que entre 1998 e 2008 (governo FHC e Lula), a Desvinculação da Receita
da União (DRU) retirou R$ 80 bilhões da educação para o pagamento da dívida. De
acordo com seus estudos, este processo, somente em 2008, gerou uma perda anual
para a Educação de R$ 10 bilhões anuais. Recurso este, que propiciaria maiores
investimentos na execução da política educacional brasileira. Ávila ainda denuncia
que a utilização deste mecanismo atinge também outras áreas sociais, que sofrem
até mesmo com perdas maiores, como é o caso da Seguridade Social, composta
pelo tripé: Assistência Social, Saúde e Previdência Social; que no mesmo ano teve o
“quádruplo da quantia desvinculada pela DRU na educação, ou seja, R$ 40
bilhões”87.
A respeito disso, Salvador (2010) conclui que a DRU tem a capacidade de
transformar

[...] os recursos destinados ao financiamento da seguridade social
em recursos fiscais para a composição do superávit primário e, por
consequência, a sua utilização em pagamento de juros da dívida. O
“Relatório resumido da execução orçamentária do governo federal e
outros demonstrativos” divulgados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, com dados de 2009, revela que a DRU desviou do
Orçamento da Seguridade Social para o Orçamento Fiscal o
montante de R$ 39,2 bilhões. Já foram surrupiados desde 2000 mais
de R$ 300 bilhões da seguridade social (SALVADOR, 2010, p. 626).
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Para maiores informações acessar <http://www.divida-auditoriacidada.org.br/config/artigo.2009-0928.6290814545/view?searchterm=utilização da DRU (7 of 52)>. Acesso em 22 de julho de 2014.
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Com o discurso de quitar a dívida pública, conforme revelam os dados, que o
governo petista segue a linha da política macroeconômica do governo anterior. Com
tais argumentações é que o governo Lula recorre à DRU com a pretensão de
aumentar o superávit primário e, assim, pagar os juros das dívidas pendentes. O
alcance desse objetivo significa a contenção de recursos para o social, de acordo
com os dados. Desse modo, mais uma vez, vemos a submissão da política social à
política econômica e, consequentemente, aos preceitos capitalistas, como Druck e
Filgueiras (2007) analisam.
Ao analisar o desenvolvimento das políticas sociais neste período, Druck e
Filgueiras (2007) afirmam que mais uma vez permanece a limitação da constituição
de políticas sociais universais devido à manutenção da DRU, que assegura a
redução dos investimentos para o social, provocando, assim, a deterioração e a
insuficiência dos serviços públicos universais.
Os dados do Orçamento Geral da União, em 2010, demonstram que a dívida
pública é a principal responsável pelos cortes orçamentários das políticas sociais
que atendem minimamente às necessidades básicas da população, pois a mesma
consome a maior parcela dos recursos orçamentários.
Em 2010, o orçamento efetuado foi de R$ 1,414 trilhão, sendo que R$ 635
bilhões (44,9%) foram destinados ao pagamento dos juros, às amortizações e
refinanciamento da dívida, visando, segundo o discurso governamental, extingui-la.
Em contrapartida a Saúde (3,91%); a Educação (2,89%); a Habitação (0,00%); o
Saneamento 0,04% e o Trabalho (2,20%), políticas que têm maior capacidade para
combater a desigualdade social e a pobreza, receberam poucos recursos para sua
execução.
Cabe ressaltar, ainda, que nestes dados foram incluídas todas as
amortizações da dívida, inclusive “as que são consideradas pelo governo como
‘refinanciamento’ por se tratar de pagamento de amortizações com recursos obtidos
com a emissão de novos títulos – a chamada ‘rolagem’ da dívida”.

Conforme

expresso no gráfico abaixo, o endividamento público vem consumindo cada vez
mais os recursos públicos que deveriam ser alocados para políticas sociais setoriais
imprescindíveis para a manutenção da condição de vida dos cidadãos brasileiros.
Esses dados confirmam a prioridade da política macroeconômica no governo Lula.
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Gráfico 1: Orçamento Geral da União – 2010 – Total: R$ 1414 trilhão88

Fonte: SIAFI. Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida. Não inclui o “refinanciamento”.

Como podemos observar, a DRU (que vem sendo utilizada desde 1994 por
diversos governos) tem se constituído num instrumento anticonstitucional, já que
contribui para a precarização de políticas sociais universais e de direitos sociais,
especialmente a educação e a saúde. É desse modo que o programa governamental
para a área social se centra na “política de combate à pobreza”, uma das
prerrogativas do projeto neoliberal para os países da periferia do capitalismo
(PAIVA; MATTEI, 2009).
Como forma de manter a aceitação maior de sua política, o governo Lula
fragiliza as políticas sociais de caráter universal. Essa fragilização ocorre à medida
que propõe ações focalizadas em determinados segmentos da sociedade e também
mediante a inserção cada vez maior da iniciativa privada nessa área. É desse modo
88

Disponível em: <http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-ografico-do-orcamento-de-2012/>.
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que o governo petista fortalece a concepção de política social focalizada voltada
para os segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora. Isto ocorre
principalmente através do Programa Bolsa Família (PAIVA; MATTEI, 2009).
No que tange à política social focalizada, o carro-chefe do governo é o
Programa Bolsa Família (PBF), que transfere renda para famílias que se encontram
abaixo da linha da pobreza. A gravidade é que os poucos recursos para a área
social passam a ser concentrados na execução do PBF, o que acaba deteriorando
ainda mais o padrão das outras políticas sociais setoriais. Tudo isso contraria o
estabelecido pela Constituição de 1988, que estipula o financiamento e o orçamento
assegurado para a execução dessas políticas de forma que venham a garantir a
proteção social básica para todos os cidadãos brasileiros (DRUCK; FILGUEIRAS,
2007).
Importa salientar como é mais interessante para o Estado brasileiro focalizar
ações em determinados grupos porque é mais lucrativo e atende aos interesses
particulares89, deixando as demais parcelas da população brasileira desprotegida e,
assim, transfere o restante dos recursos para áreas de seu interesse90, conforme
assinala os autores Druck e Filgueiras (2007).
No tocante ao governo Dilma Rousseff, iniciado em 2011, podemos
mencionar que as ações realizadas permaneceram conduzidas pela mesma lógica
de governo Lula. Logo no início do seu mandato, a equipe econômica da presidente
anunciou um corte de R$ 50 bilhões nas despesas previstas para o Orçamento
Geral da União. O discurso oficial era de que a verba destinada aos programas
sociais e aos investimentos públicos seria mantida. Em contrapartida, os demais
Ministérios da Casa Civil sofreriam o “contingenciamento”, como também, os
“concursos públicos e nomeações” no governo federal estariam suspensos. Dessa
forma, o ajuste fiscal do atual governo, no seu primeiro mandato, propiciou o
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Tais ações ocorrem mediante a atuação dos lobbies, que são pessoas que defendem interesses de
determinados grupos, e que acabam interferindo nas decisões a serem tomadas dentro de
instituições de poder público. Seus interesses são organizados de forma competitiva, pois partem da
concepção de que “todos têm iguais oportunidades de participar de um mercado que seleciona os
mais aptos pelos critérios de competição” (PEREIRA, L., 2008, p.37).
90
A título de ilustração, recorremos à pesquisa de Salvador (2010, p. 627). Ele denuncia que no
“período de 2000 a 2009 o fundo público transferiu o equivalente a 45% do PIB produzido em 2009
para os rentistas, o que seria suficiente para o governo federal custear a educação durante 40 anos,
se mantido o mesmo valor gasto em 2009. Ou ainda pagar por sete anos os benefícios
previdenciários para mais de 23 milhões de aposentados e pensionistas”.
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“congelamento do salário mínimo, o aumento nos impostos e na inflação”, já que o
corte nos investimentos e no gasto público não foram inclusos na listagem91.
Em 2012, o orçamento da União foi de um total de R$ 1,712 trilhão. Somente
para a dívida pública, o valor destinado foi mais de R$ 753 bilhões, representando
(44,98%) com juros e amortizações da dívida, ”ou seja, R$ 45 bilhões a mais que em
2011”. A área educacional recebeu apenas (3,34%), a saúde (4,17%), a assistência
social (3,15%) e a previdência social (22,47%) e a do trabalho, por sua vez,
(2,42%)92.

Como podemos observar, uma boa parcela do Orçamento Geral da

União

comprometida

foi

pelos

gastos

com

a

dívida.

Assim,

vemos

o

comprometimento de boa parte do orçamento do governo federal pelos gastos com
a dívida. Esse processo ocorre em detrimento do atendimento às necessidades do
povo brasileiro.
De acordo com Fattorelli (2014), esse processo de endividamento no cenário
nacional beneficia uma parcela privilegiada de rentistas na sociedade brasileira. Em
suas análises acerca da política macroeconômica brasileira, demonstrou o
enriquecimento dos bancos, e como estes ganham expressividade nos governos
petistas, tendo um elevado índice, principalmente no governo Dilma, de acordo com
o gráfico abaixo.
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Para maiores informações, consultar Folha de São Paulo. Governo oficializa corte de 50 bilhões no
orçamento de 2011. Disponível em:<http://www.folha.uol.com.br/>. Acesso em 22/07/2014.
92
Disponível em: <http://www.auditoriacidada.org.br/>. Reportagem do portal Auditoria da Dívida
publicada em 01/02/2013.
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Gráfico 2: Crescimento dos lucros dos bancos93

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp. Fatorelli (2014)

No que tange à dívida interna, a autora apresenta informações muito
interessantes. Ao invés de os cidadãos brasileiros receberem uma assistência digna
de políticas sociais setoriais, já que injetam verbas mediante pagamento de
impostos dos vários produtos e serviços que utilizam, recebem, em troca, ações
mínimas por parte do governo, pois a pretensão deste é beneficiar outras áreas,
conforme sinaliza o gráfico abaixo.
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Palestra “O sistema da dívida no Brasil e seus impactos sociais”, por Maria Lucia Fattorelli – ciclo
de palestras promovido em parceria com a UnBTV, Brasília, 5 de novembro de 2014. Disponível em:
<http://www.auditoriacidada.org.br/palestras-da-auditoria-cidada>. Acesso em 06/11/2014.
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Gráfico 3: Os beneficiários da dívida interna em julho de 201394

A análise crítica das informações orçamentárias do governo Dilma aponta
para uma única direção: a permanência do ajuste fiscal com vistas a cumprir a meta
do superávit primário. Concluímos que toda essa economia é para o pagamento dos
juros da dívida pública, conforme exposto nos dados orçamentários dessa gestão.
Segundo Teixeira e Pinto (2012), essa continuidade do ajuste fiscal na política
orçamentária se explica pela manutenção de segmentos que são favoráveis pelo
governo e que detêm a direção do poder na sociedade95.
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Palestra “O sistema da dívida no Brasil e seus impactos sociais”, por Maria Lucia Fattorelli – ciclo
de palestras promovido em parceria com a UnBTV, Brasília, 5 de novembro de 2014. Disponível em:
<http://www.auditoriacidada.org.br/palestras-da-auditoria-cidada>. Acesso em 06/11/2014.
95
Nas palavras de Teixeira e Pinto (2012, p. 919), “o bloco no poder é formado pelas classes (e
frações) que ocupam o lócus da dominação da luta política de classes, ou seja, que têm áreas de
poder no seio do Estado”. Esse bloco é formado pelo “segmento bancário-financeiro, pelos grandes
empresários e pela classe dominante” da sociedade.

93

No que tange à execução de políticas de combate à pobreza, nessa gestão,
cumpre assinalar que o seu “Plano Brasil sem Miséria”96 deixa evidente que a
“ultrafocalização, ou o princípio da minimalíssima elegibilidade, associados à
prevalência do workfare (bem-estar em troca do trabalho) sobre o welfare”, são as
tendências privilegiadas nesse governo (PEREIRA, P., 2012, p. 747). Na área social,
o alvo prioritário do governo Dilma é erradicar a pobreza através de programas
focais.
Dentre estes, o destaque é para a política de workfare, que é uma medida de
ativação que apregoa que o indivíduo esteja inserido no mercado de trabalho. Para
tanto, é imprescindível que o Estado foque suas ações na qualificação profissional,
como forma de incentivar e melhorar as habilidades e competências dos indivíduos
(MOSER, 2011).
Pereira (2012) menciona que esta medida é uma nova configuração das
políticas sociais do atual governo. De acordo com suas análises, esta prática é uma
das formas do governo “empurrar” os beneficiários da assistência social pública para
o mercado de trabalho com vistas à sua autossustentação. No entanto, a estes
estão reservados os campos de trabalho precário e informal. A autora ainda salienta
que esse estímulo acerca das atividades empreendedoras dos indivíduos está
intrinsecamente relacionado às diretrizes dos organismos internacionais, como
exposto no tópico anterior deste trabalho.
Outro aspecto importante são os programas destinados aos beneficiários do
Bolsa Família, que visam tão somente a sua inserção na área da construção civil,
que é uma das que absorve mão de obra pouco qualificada 97. No entanto, a crítica
da autora circunscreve-se no âmbito de que existe falta de condições básicas e de
investimento para que estes obtenham um bom desempenho nas tarefas requeridas
(PEREIRA, P., 2012).
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A título de informação, o Programa Brasil sem Miséria foi instituído pelo decreto 7.492 de 02 de
Junho de 2011, e tem como objetivo “erradicar a miséria e promover a inclusão social e produtiva da
população extremamente pobre, com o intuito de retirar da miséria cerca de 16,2 milhões de
brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, com renda familiar de até R$ 70,00 per capita”.
Esse plano tem como eixos de ação: a transferência de renda e o acesso a serviços públicos e
inclusão produtiva.
97
Na corrida presidencial do ano de 2014, uma das pautas deste governo foi a expansão do
PRONATEC, programa de formação profissional em parceira com o Sistema S (SENAI, SENAC,
SENAR e SENAT). Em todo o seu discurso, a candidata foi apontando os benefícios desse programa.
A primeira vista, esse programa parece favorável na medida em que investem em cursos de
qualificação para o emprego, a fim de que os indivíduos se tornem empregáveis e busquem suas
oportunidades no mercado, Cf. expresso no Programa de governo Dilma Rousseff (2014).
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De acordo com Pereira, a preocupação desse governo centra-se na busca
incessante por

[...] soluções rápidas e menos onerosas para liberar os pobres da
proteção social pública. A grande novidade tem sido a ativação
compulsória dos demandantes dessa proteção para o trabalho,
mediante a combinação de objetividade programática com
simplicidade administrativa e baixo nível de investimento
educacional. A educação, nesse contexto, se reduz a treinamento ou
adestramento aligeirado para um mercado de trabalho instável e
flexível, enquanto a assistência social deixa de fazer parte de uma
rede de proteção para se transformar em trampolim para esse tipo de
trabalho (PEREIRA, P., 2012, p. 750).

Ao focalizar ações na população desprovida de seus meios, os governos
petistas pauperizam ainda mais as políticas públicas. Esta ação não se diferencia da
política educacional desses governos, que reafirmam constantemente que a
condução de sua política seria sempre direcionada aos segmentos mais
pauperizados da sociedade brasileira.

Nessa perspectiva, foram lançados

sucessivos programas e ações na área educacional, principalmente na educação
superior98 (PEREIRA, L., 2010).
Nesse nível de ensino, o acesso dos jovens “pobres” foi viabilizado mediante
o incentivo estatal à ampliação do setor privado; de cursos de curta duração e
através da educação superior à distância (LIMA, 2007). Cabe salientar que estas
ações precarizaram ainda mais a educação pública superior, visto que não se
aumentou substancialmente o aporte de recursos para a área social (PEREIRA, L.,
2010).
De acordo com as informações contidas no site da Auditoria Cidadã, para o
ano de 2014, o investimento foi um total de R$ 2,383 trilhões. Contudo, ao
observarmos a distribuição desses valores, vemos com muita propriedade as
prioridades desse governo. Segundo as informações contidas, 42,04% do
Orçamento da União foi destinado para juros, amortizações e refinanciamento da
Dívida; e a Previdência Social concentrou 19,87%. Em contrapartida, a Saúde

98

As estratégias utilizadas pelo governo Lula e Dilma na educação superior, bem como a análise de
suas fragilidades, serão aprofundados no terceiro capítulo deste trabalho.
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(4,11%); a Educação (3,49%); a Habitação (0,02%); o Saneamento 0,14% e o
Trabalho (2,68%) receberam poucos recursos para sua execução99.
Fatorrelli (2014) assinala que até setembro de 2014, o governo Dilma já havia
gasto mais de R$ 825 bilhões com juros e amortizações da dívida. De acordo com
sua crítica, esse valor representa 51% de todos os gastos do governo. Esses
valores, se fossem repassados para o seu verdadeiro destino, contribuiriam para
mudar, ainda que minimamente, a atual conjuntura do país. Segundo ela, esse
processo gera impactos sociais fortíssimos no cenário nacional100.
No que se refere à área trabalhista, os autores tinham uma perspectiva de
que os governos petistas promovessem ações que superassem a crise do
desemprego e do mercado de trabalho, o que aconteceria através das políticas de
emprego e renda (DRUCK; FILGUEIRAS, 2007).Embora não seja o nosso foco de
análise, cabem aqui algumas considerações a respeito do assunto.
A política de emprego e renda trata-se de mais uma orientação dos
organismos internacionais, que, segundo Ugá (2004), propõe a intervenção estatal,
no mundo do trabalho, voltada ao desenvolvimento de estratégias para enfrentar os
custos sociais agravados pela política fiscal. Dentro dessa política, o Estado atua no
incentivo das chamadas políticas de “nova geração”.

Essa nova geração de estratégias de atuação pública visou tão
somente atenuar as pressões sobre o mercado de trabalho, por isso
se centrou em medidas que adiantavam aposentadorias, ampliavam
o seguro-desemprego e atrasavam a entrada dos jovens no
mercado. Por outro lado, buscou uma forma de inserção no mercado
mais focalizada aos grupos socialmente vulneráveis, fazendo emergir
programas como primeiro emprego para os jovens, requalificação
técnica e pequenos negócios (BARBOSA, 2007, p. 10).

O objetivo central do governo na execução dessas politicas é inserir a
população pobre, que, em sua maioria, encontra-se fora do mercado de trabalho
formal, em formas cada vez mais flexibilizadas e precárias de trabalho. Essa
estratégia faz parte de um pacote maior que visa desonerar o Estado de sua
99

Informação disponível em: <http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-jaconfira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/>. Acesso em 22 de julho de 2014.
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Fattorelli (2014) menciona que esses são os motivos pelos quais o Brasil se encontra com a “7ª
economia mundial: tem a pior distribuição de renda do mundo, está em 79º no ranking de respeito aos
direitos humanos – IDH, é o penúltimo no ranking da educação e o 128º no ranking do crescimento
econômico”.
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obrigação, responsabilizando o indivíduo pelo seu sucesso no mercado, segundo os
estudos de Silva (2011).
Essas formas de trabalho, segundo a autora, estão associadas ao padrão de
desenvolvimento capitalista instituído no país. Elas se tornam funcionais ao sistema
à medida que propiciam meios de renda para o consumo, e, assim, fomentam a
acumulação de capitais. Além disso, se constituem numa resposta rápida ao
desemprego expresso no cenário nacional. É baseado no argumento da redução do
desemprego

que

o

governo

Dilma

incentiva,

de

forma

contundente,

o

desenvolvimento dessa política, focando o empreendedorismo (SILVA, 2011).
Isso fora visível no discurso presidencial de Dilma Rousseff à reeleição, em
2014. No seu plano governamental, uma das diretrizes propostas foi a “efetivação do
crédito, a melhoria da qualidade do emprego no estímulo continuado ao
empreendedorismo101”. Tal ação se efetivará, de acordo com o expresso no
programa, através da qualificação da mão de obra brasileira102. Para embasar sua
argumentação, a presidente apresentou dados que demonstram a redução do
desemprego no país, com vistas a dar um parecer positivo da condução de política
no campo do trabalho (ROUSSEFF, 2014, p. 19).
Segundo informações do plano, em “dezembro de 2002, 10,5% da população
economicamente ativa estava desempregada; em abril de 2014, o emprego havia
caído para 4,9%”, o que, segundo argumentos do governo, configurou “uma situação
inédita na história do país, de pleno emprego” (ROUSSEFF, 2014, p. 19). No
entanto, a crítica a respeito dessa política é que o desemprego atinge todos os
segmentos da classe trabalhadora, e, isso vai além da qualificação. Não podemos
negar que o profissional mais bem preparado tem maiores chances e oportunidades.
Mas daí, afirmar que estes terão emprego garantido é uma farsa. Isso faz com que
se desmitifique a explicação de que apenas os não qualificados encontram-se
desempregados (SILVA, 2011).
Em síntese, através dessa exposição, podemos constatar os rebatimentos da
ofensiva neoliberal nas políticas sociais brasileiras, que vêm se desenvolvendo num
101

O “empreendedorismo está condicionado à construção pelo indivíduo de sua ‘atividade
remunerativa’, já que o número de vagas de emprego, segundo o discurso dominante, está
gradativamente diminuindo por conta das mudanças tecnológicas”. As atividades empreendedoras
apontam para o “auto-emprego” daqueles que não se encontram no mercado de trabalho (Silva,
2011, p. 113).
102
No Brasil, há presença de diversos programas sociais que estimulam as atividades
empreendedoras. Um exemplo emblemático é o programa de microcrédito (SILVA, 2011).
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cenário contrarreformista, momento em que são rejeitadas as conquistas obtidas
pela classe trabalhadora. Tal ação promove um reordenamento das políticas sociais
setoriais, principalmente a política educacional, que sofre uma série de medidas
para se adequar ao modelo econômico em curso. Nessa perspectiva, abordaremos,
no capítulo seguinte, os impactos desse processo na política de educação superior,
centrando as análises no governo FHC, Lula e Dilma; apontando os aspectos
contrarreformistas nessa política social setorial.
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CAPÍTULO 3 - POLÍTICA EDUCACIONAL SUPERIOR BRASILEIRA NOS ANOS
1990 E 2000: EXPRESSÃO DA CONTRARREFORMA DO ESTADO

No terceiro capítulo, analisamos o impacto da ofensiva neoliberal na política
de

educação

superior

brasileira,

demonstrando

as

ações

do

processo

contrarreformista nessa política social setorial. Embasamos nossa discussão a partir
da contrarreforma do aparelho do Estado, a fim de mostrar como a reconfiguração
desta instancia propiciou ações desastrosas para a educação, particularmente a
superior.
Em seguida, abordamos a efetivação deste processo a partir das análises da
mercantilização da educação superior e da intensa privatização interna das
universidades públicas, com base em estudos referentes às ações governamentais
dos governos Cardoso, Lula e Dilma.

3.1 Contrarreforma da educação superior no governo Cardoso

Conforme análises anteriores, constatamos que a execução da política
neoliberal nas políticas sociais trouxe uma nova reconfiguração para a efetivação
destas, especificamente a partir do intenso processo de ajuste fiscal que ocorreu (e
ainda ocorre) no cenário brasileiro. Esta ação desencadeada no país faz parte de
um processo mais amplo em que o capital, em busca da sua lucratividade, explora
novos campos de atuação (LIMA, 2007).
É neste contexto que a educação se fortalece como uma área lucrativa para o
fomento da lógica capitalista. Esta ação modifica a concepção da educação que, de
direito, passa ser concebida como serviços 103 que podem ser buscados no mercado.
Assim se inicia o intenso processo de privatização e mercantilização dessa política
103

Essa transformação tomou maior expressividade a partir do Acordo Geral sobre Comércio em
Serviços (AGCS), assinado em 1995, que possibilitou o comércio de diversos setores de serviços
(como educação, saúde, saneamento, dentre outros direitos sociais), que antes eram mantidos pelo
Estado, perdendo toda a característica de direito (PEREIRA, L., 2006).
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setorial. Cabe ressaltar que o interesse do capital nessa área não é somente
transformá-la em mercadoria, mas vê, também, a oportunidade de manutenção do
projeto de sociabilidade burguesa através do consenso. É neste sentido que a
escola104

torna-se

funcional

ao

sistema

de

acumulação

capitalista

e,

consequentemente, aos interesses da classe dominante (PEREIRA, L., 2007).
O receituário neoliberal, proposto pelos organismos internacionais para os
países da periferia do capitalismo, trazia, em seu bojo, uma série de
condicionalidades, dentre elas estavam as “reformas” educacionais inseridas no
processo de ajuste estrutural. Nessa perspectiva, diversos documentos foram
elaborados com base na fundamentação ideológica de que a educação amenizaria a
condição

de pobreza

nos países latino-americanos. Para os organismos

internacionais, a causa da pobreza está no não acesso ao conhecimento, em
conformidade com a teoria do capital humano. Tal argumento oculta as bases que
fundam a questão social: a contradição capital/trabalho e a luta de classe (LIMA,
2007).
Outra fundamentação que se propagou nos anos 1990 foi a base ideológica
da “sociedade do conhecimento”, que afirmava a necessidade de os países
periféricos globalizarem suas economias através da educação. Nas concepções dos
organismos internacionais, somente a educação capacitaria os trabalhadores para
que os mesmos pudessem participar de forma competitiva na economia globalizada
(LIMA, 2007). Como podemos observar, as ações sempre se centram na educação,
sendo esta concebida como instrumento que vai reduzir a desigualdade e a pobreza
dos países periféricos.
Outro elemento importante para nossa análise, e que deve ser considerado a
partir das mudanças na organização, produção e gestão do trabalho – processo de
reestruturação produtiva – é a necessidade de indivíduos que se adéquem a essa
nova lógica de produção. Para tanto, é primordial investir na educação para uma
formação básica, qualificando os trabalhadores para o exercício profissional e o
104

Frigotto (2006) revela com muita propriedade o conflito de interesses no que se refere à função da
escola. Nas análises do autor, a classe dominante busca ajustar os requisitos educacionais ao
mercado de trabalho, reduzindo o processo educativo à produção de habilidades intelectuais e
desenvolvimento de determinadas aptidões para capacitá-los ao trabalho e à produção. Ele ainda
menciona que a escola, no capitalismo, objetiva: (i) qualificar a força de trabalho; (ii) fomentar a
acumulação capitalista mediante a alocação de recursos públicos destinados para a educação, os
quais são repassados para o capital; e, por último, (iii) formar sujeitos que apoiem os preceitos
burgueses.
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manuseio das novas tecnologias empregadas, com uma formação acrítica aos
princípios burgueses (PEREIRA, L., 2008).
Tais constatações nos permitem compreender o papel dos organismos
internacionais no que se refere à disseminação do projeto de sociedade burguês.
Segundo Lima (2007), essas afirmações se centram nos seguintes núcleos:
(i)

No binômio pobreza-segurança: como vimos anteriormente, a educação se

constitui num mecanismo de enfrentamento da pobreza. No entanto, esse
enfrentamento não significa a superação e sim um alívio, o que faz com que a
desigualdade permaneça, legitimando e garantindo a reprodução do capital. Para a
autora, esta premissa institui a política educacional como “política internacional de
segurança” (p.51);
(ii)

Na promessa inclusiva de educação: por isso, a reivindicação de “reformas”

nessa área para incluir os segmentos mais pobres da sociedade.

Este projeto

apresenta a noção de que o acesso à educação “será o passaporte do indivíduo
para a empregabilidade” (p. 52), o que retoma os preceitos da teoria do capital
humano. Tal concepção traz consigo a questão da individualização e da
culpabilização dos segmentos mais pobres pela sua situação. Ressalta, ainda, a
lógica do mérito, na qual o indivíduo, através de seu esforço, consegue mudar a sua
realidade;
(iii)

Na legitimação das parcerias público-privada, justificadas por a educação ser

um “bem-público” descaracterizado, o que permite a participação privada em
instituições públicas e repasse de verbas públicas para instituições privadas.
É interessante perceber como o discurso propagado pelos organismos
internacionais, através de vários documentos105, defende uma educação básica
universal. Nesse sentido, a execução de contrarreformas na política educacional dos
países

periféricos

afetou

profundamente

a

política

educacional

brasileira,

particularmente no nível superior (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). Foi
105

Dentre esses documentos estão: (a) a Conferência de Jomtien, na Tailândia no início dos anos
1990, cuja prioridade era a educação primária, que no Brasil correspondeu ao ensino fundamental;
(b) em 1992 a CEPAL, juntamente com a UNESCO, publica Educación y conocimiento: Eje de La
transformación productiva com Equidad, nos quais os objetivos eram a articulação entre educação,
conhecimento e desenvolvimento; tudo isso mediante a necessidade de reformas administrativas do
aparelho do Estado, que passaria a avaliar, incentivar e gerir as políticas; (c) outro documento
importante elaborado pela UNESCO - “Educação para o século XXI” – que concebe a educação
como um fator que promove a paz, a liberdade e justiça social. Ainda enfatiza a cooperação
internacional e a instituição de novas modalidades de educação superior, dentre elas, o ensino à
distância, que precariza a formação profissional em diversas áreas (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2004).
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com base nessas propostas que os governos neoliberais no Brasil iniciaram o
processo de contrarreforma da educação superior nos anos 1990. Tal processo,
iniciado no governo Collor, se aprofunda no governo FHC e se mantém nos
governos Lula e Dilma.
Os impactos são mais profundos no governo Cardoso, que, com base na
proposta da contrarreforma do Estado brasileiro, fortalece a concepção de que a
educação se constitui como um serviço não-exclusivo do Estado. Esse argumento
contribuiu para o incentivo do mercado nesta área, propiciando, assim, a expansão
do processo de privatização106 e mercantilização da educação superior (PEREIRA,
L., 2008).
O governo FHC efetivou várias ações107 que afetaram intensamente o ensino
superior brasileiro. Processos estes, que, nas análises de Lima (2007, p. 141 a 144),
acarretaram uma verdadeira contrarreforma da educação superior apresentada sob
o argumento de expansão do acesso e democratização deste nível de ensino.
Inicialmente é proposto o Programa de governo “Mãos à Obra” (1995-1998),
que aponta para a modernização das áreas de educação e de ciência e tecnologia, o
que contribui para maior inclusão do setor privado neste nível de ensino. Em
seguida, é apresentado o Planejamento Político-Estratégico MEC (1995-1998), que
estimula as parcerias entre o setor público e o privado para financiamento, oferta e
gestão da educação (LIMA, 2007).
Outra medida importante foi a criação do Conselho Nacional de Educação,
por meio da lei nº 9.131/95. Este órgão substituiu o Conselho Federal de Educação
(CFE) e assumiu a característica de um órgão consultor do MEC. A criação do CFE
precarizou o ensino à medida que fortaleceu a ampliação das instituições de ensino
superior. As deliberações normativas deste órgão apontavam a necessidade de
expansão do setor privado na educação, pautando suas ações no argumento de
reduzir “o enorme déficit de vagas existentes no ensino superior brasileiro” (SILVA,
2005, p. 88).
106

No Brasil, observamos que a expansão do ensino superior privado está relacionada à política do
Regime Militar (1964), cujos objetivos principais eram: (1) ampliar a oferta do ensino fundamental
para garantir a reprodução da força de trabalho, e (2) criar condições para a formação de recursos
humanos qualificados devido ao processo de modernização conservadora capitalista do país.
107
Foram ações implementadas diretamente pelo Poder Executivo que, com um excessivo número de
medidas provisórias, decretos e leis, balizaram o processo de contrarreforma na educação superior.
Cabe ressaltar que mencionaremos, neste trabalho, as legislações que consideramos relevantes, que
retratam de forma contundente a mercantilização e a privatização da educação superior, expressão
máxima da contrarreforma nesse nível de ensino.
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A lei supracitada também instituiu o Exame Nacional de Cursos, que avalia as
IES e seus cursos mediante a aplicação de uma prova a todos os alunos que estão
concluindo o ensino superior. Este método, na época, foi muito contestado pelo
movimento docente (ANDES-SN) e estudantil, devido à sua lógica meritocrática, o
estabelecimento de ranking entre as IES e também pela obrigatoriedade da
realização do exame para a obtenção do diploma (LIMA, 2007).
No que se refere ao processo de privatização da educação superior pública, a
criação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, lei nº 9.257/96, se constituiu
em mais uma ação, pois estimulou a parceria das universidades públicas e centros
de pesquisa com o setor privado, o que demonstra o interesse dos empresários
nessa área. A questão central nesse ponto é a desestruturação do tripé ensino,
pesquisa e extensão, inerente às universidades, o que exclui o seu papel de
produtoras de conhecimento. Além da precariedade na formação profissional, esta
legislação deixa bem claro que a produção do conhecimento no interior das
universidades estaria voltada para satisfazer os interesses econômicos capitalistas,
como expomos na primeira parte deste trabalho (LIMA, 2007).
Um marco importante, que se configurou numa ação contra o caráter público
da educação brasileira, foi a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, nº 9.394. Lima (2007) afirma que tal processo não considerou o
projeto construído pelos movimentos sociais. Ao contrário, atendeu aos interesses
dos empresários do ensino. De acordo com as análises dos autores Shiroma,
Moraes e Evangelista (2004), a LDB/1996 introduziu significativas mudanças: (i) na
participação democrática na gestão das IES pública; (ii) flexibilizou a estrutura e o
funcionamento dos cursos superiores; (iii) flexibilizou o próprio sistema de ensino
superior ao possibilitar o credenciamento de cinco tipos de IES – universidade,
centros universitários, faculdades integradas, faculdades, institutos superiores ou
escola superiores – instituídos mediante Decreto nº 2.207/97108; (iv) e, por fim,
alterou o processo de seleção para ingresso nos cursos de graduação, no qual o
vestibular se institui na única alternativa existente.
108

Esta diversificação das IES elimina na prática a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”, na medida em que esta tarefa é exigida apenas para a universidade (LIMA, 2007, p.142).
Tal procedimento demonstra visivelmente que a pesquisa não deve ser acessível a todos, e que o
ensino deve ser tratado de forma isolada, descolado do processo de produção do conhecimento
proporcionado pela prática da pesquisa. Isso significa que a formação profissional dos estudantes de
IES que não desenvolvem pesquisa e extensão se restringe à mera transmissão de conhecimento
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004).
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A LDB aponta alguns aspectos centrais dos projetos antagônicos de
educação, principalmente a superior, a partir de três eixos norteadores: O primeiro
se refere à autonomia, que propicia às universidades a ampliação da sua
organização interna (cursos, fixação de currículos, administração de rendimentos,
entre outros). É interessante perceber que, ao mesmo tempo em que o Estado
propõe esta autonomia, ele mantém o controle destas instituições mediante o
credenciamento dos cursos, das diretrizes curriculares e da avaliação permanente
tanto

da

graduação

quanto

da

pós-graduação

(SHIROMA;

MORAES;

EVANGELISTA, 2004).
Um dos aspectos críticos que os autores Shiroma, Moraes e Evangelista
(2004) apontam, no que tange à autonomia, é a possibilidade das universidades de
implementarem cursos pagos, inclusive as públicas podem vender serviços e firmar
convênios com os setores privados, além de propiciarem outras formas lucrativas 109.
Já a avaliação, outro eixo proposto pela LDB/96, que acaba por contrariar a
autonomia indicada pelo documento, se constitui num fator que indica o orçamento
que irá para o ensino superior brasileiro. Tal procedimento é medido por meio de
indicadores de desempenho, que estão sob a condução da comissão externa
vinculada à Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC), e normatizado pelo
Decreto nº 2.206/97 (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004).
Na pós-graduação, esta avaliação é realizada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). É interessante perceber as
contrariedades presentes no discurso do Estado. Se, por um lado, as IES têm
autonomia, por outro, elas são controladas mediante vários mecanismos 110; dentre
eles, os processos avaliativos, que geralmente são impostos, sem participação da
comunidade acadêmica, demonstrando, mais uma vez que, na realidade, a
autonomia atribuída às IES é uma autonomia limitada (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2004).
Não podemos esquecer a Lei nº 9.678/98, que instituiu a gratificação de
estímulo à docência no ensino superior (GED). A lei dispõe sobre um valor extra que
o docente de instituições federais recebia pelas atividades acadêmicas realizadas.
109

“Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de
outras, as seguintes atribuições: [...] VII - firmar contratos, acordos e convênios” (BRASIL, 1996, s/p).
110
“O Estado mantém o controle dessas organizações por meio de credenciamento de cursos,
diretrizes curriculares e avaliação permanente dos cursos de graduação e pós-graduação”
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004, p. 95).
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Isso introduziu as diferenças salariais entre os docentes, já que o valor acrescido na
remuneração estava vinculado às tarefas realizadas por estes (LIMA, 2007). Para
Belloni (2006), essa legislação acabou introduzindo uma nova política salarial,
submetendo o trabalho docente à lógica produtivista e meritocrática da política de
avaliação do MEC, gerando uma verdadeira competição entre os docentes.
Temos, ainda, a criação do Programa de Estímulo à interação UniversidadeEmpresa para Apoio à Inovação, lei nº 10.168/2000, que propõe o desenvolvimento
tecnológico do país mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor privado. Ainda nesse
governo, temos a aprovação do Plano Nacional de Educação, lei nº 10.172/2001,
que, na análise de Lima (2007, p.143), “[...] reafirma a transferência de
responsabilidade do Poder Público para a sociedade no que se refere ao
financiamento e à gestão educacional”. No nível superior, tal procedimento aponta
para a política de diversificação das IES e de suas fontes de financiamento,
conforme sinalizado anteriormente.
Por fim, temos a Lei de Inovação Tecnológica – PL nº 7.282/2002 – que
incentiva a participação de professores-pesquisadores das universidades públicas
em

projetos

desenvolvidos

pelo

setor

privado,

demonstrando,

assim,

o

aprofundamento da privatização interna das universidades públicas (LIMA, 2007).
Pereira (2010) aponta como as ações governamentais voltadas para a
educação superior brasileira, a partir, principalmente, da proposta da contrarreforma
do aparelho do Estado (PDRAE/MARE, 1995), propiciaram um crescimento
alarmante da participação do setor privado neste nível de ensino. Ao visualizarmos a
tabela abaixo, elaborada a partir da sinopse da educação superior, temos uma
noção clara do crescimento desse nível de ensino, principalmente a partir da
participação do setor privado em relação ao quantitativo de IES e de vagas
oferecidas, em relação ao governo Cardoso.
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Tabela 2 – Distribuição da IES segundo natureza jurídica ao final do governo
de FHC111

Ano

Total de IES

Privada

%

Pública

%

1980

882

682

77,3

200

22,7

1995

894

684

76,5

210

23,5

2002

1.637

1.442

88,9

195

11,1

Fonte: tabela elaborada pela autora com base na evolução do censo da Educação superior
– 1980 a 2007.

Como podemos constatar, dentre um total de 894 IES presentes no país em
1995, 76,5% eram instituições de ensino superior privadas. Já no final do governo
Cardoso em 2002, os dados revelam a existência de 1.637 IES, sendo 88,9%
(1.442) de natureza privada. Outro dado que informa o processo de expansão do
setor privado diz respeito às vagas oferecidas nas IES. Em 1995, do total de
610.355 vagas oferecidas, 70,8% das vagas pertencia ao setor privado. No final da
gestão desse governo, as IES privadas ofereciam 83,3 % das vagas no país. Em
contrapartida, as ofertadas no setor público foram apresentando números pouco
expressivos, como podemos observar na tabela abaixo.

Tabela 3 – Vagas oferecidas no ensino superior segundo natureza jurídica

Ano

Total de
Vagas
Oferecidas

Vagas
Privadas
Oferecidas

%

Vagas
Públicas
Oferecidas

%

1980

404.814

277.874

68,6

126.94

31,4

1995

610.355

432.210

70,8

178.145

29,2

2002

1.773.087

1.477.733

83,3

295.354

16,7

Fonte: tabela elaborada pela autora com base na evolução do censo da Educação superior
– 1980 a 2007.

111

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/evolucao-1980-a-2007>.
Acesso em 07/11/2014.
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Para Lima (2012), essa expansão do acesso ao ensino superior por meio das
instituições privadas, no governo Cardoso, está articulada a dois movimentos: O
primeiro é que estas instituições são favorecidas, à medida que são liberadas
legalmente de implementar politicas de pesquisa e extensão, por meio da
diversificação das IES. Portanto, suas atividades são direcionadas ao ensino, o que
é muito mais lucrativo para o setor.

Essa expansão também está atrelada aos

cursos de curta duração, sequenciais e à distância, o que propiciou uma formação
aligeirada naquele período. O Censo de 2002 demonstra que do total de 466.260
concluintes, 67,6 % (o que corresponde a 315.159) concluíram via setor privado. Em
contrapartida, 32,4 % (que corresponde a 151.101) foram por meio das instituições
públicas (INEP/MEC, 2002).
Ressaltamos que essa expansão tem uma intrínseca relação com a
privatização interna das universidades públicas, conforme expomos anteriormente.
Essa reconfiguração da política educacional brasileira, nesse período, tem como
base a contrarreforma do Estado, que passa a conceber a educação superior como
um serviço, e, portanto, pode ser prestado tanto por IES públicas como privadas. No
entanto, o que constatamos foi o crescimento das IES privadas em detrimento das
públicas (LIMA, 2012).
Convém lembrar que esse processo acontece porque os empresários do
ensino são beneficiados pela política governamental. Um aspecto relevante é com
relação ao financiamento da educação. De acordo com as análises de Lima (2012),
o governo propicia

[...] financiamento público (direto ou indireto) para as instituições
privadas e o financiamento privado para as instituições públicas.
Nesse contexto, o financiamento público para IES públicas seria
efetivado a partir do estabelecimento de contratos de gestão, isto é,
esse financiamento estaria condicionado às metas de expansão e
reestruturação estabelecidas pelo governo federal (LIMA, 2012, p. 9).

Como podemos observar, o governo Cardoso, em oito anos, promoveu uma
série de ações que prejudicaram a educação, particularmente no nível superior,
devido ao incentivo à mercantilização, privatização e ao sucateamento neste nível
de ensino. Não podemos negar que de fato houve um maior acesso ao ensino
superior. Contudo, este foi mediante o crescimento desenfreado via setor privado.
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Isso demonstra como o Estado brasileiro seguiu à risca as indicações propostas
pelos organismos internacionais (PEREIRA, L., 2010).
Segundo essas orientações, cabia ao Estado promover uma maior inserção
na educação básica, a fim de elevar o nível de alfabetização nos países
periféricos112. No que se refere ao ensino superior, este deveria atuar através da
“regulação/avaliação em relação ao provimento da educação secundária e superior
pelo setor privado” (PEREIRA, L., 2010, p. 147).
Ao final desse governo, o panorama da educação superior foi evidenciado
pela diminuição de recursos para a educação superior, a ampliação das instituições
privadas e criação de sistemas avaliativos, de acordo com vários estudiosos da área
(LIMA, 2007; SGUISSARDI e SILVA JR., 2001; PEREIRA, L., 2010). No entanto,
este fato não se torna uma particularidade desse governo, já que as ações se
aprofundam nos governos petistas, como veremos a seguir.

3.2 Contrarreforma da educação superior nos governos Lula e Dilma

O governo petista chega ao poder (2003-2010) na figura do então presidente
Luís Inácio Lula da Silva. Nesse momento, havia uma grande perspectiva em torno
de ações que mudassem o cenário deixado pelo governo anterior, particularmente
no que diz respeito à educação superior. No entanto, o governo petista dá
prosseguimento ao estabelecido no governo Cardoso.
Baseado no discurso de democratizar o acesso a este nível de ensino, o
governo petista promove uma expansão acelerada de vagas. A princípio, tal
constatação parece algo interessante e favorável para os brasileiros. Todavia, a
essência desse processo mostra que o acesso ao nível superior de ensino é
viabilizado via setor privado, principalmente através do financiamento do setor
privado pelo Estado, por meio de isenções/incentivos fiscais e pelo estabelecimento
de parcerias público-privado (LIMA, 2007).
Essa expansão do acesso também ocorre mediante o estímulo, por parte do
governo, ao ensino superior à distância, beneficiando cada vez mais as empresas
112

Convém lembrar que a questão da alfabetização nos países da periferia capitalista estava atrelada
à superação do subdesenvolvimento, conforme exposto no primeiro capítulo deste trabalho.
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educacionais dessa área. Para a autora, a reformulação da educação superior na
gestão petista demonstra como o governo brasileiro se dispôs a executar ações
voltadas para os interesses da burguesia, do empresariado e do capital
internacional, à medida que favoreceu a exploração de novos campos (LIMA, 2007).
Segundo as análises de Lima (2007), o processo de contrarreforma na
educação superior no governo Lula é executado mediante a concepção da educação
como um “bem-público”, na qual tanto instituições públicas quanto privadas prestam
este tipo de serviço e, portanto, podem usufruir dos mesmos recursos (públicos). O
governo petista dá continuidade a essa política desenvolvida desde o seu
antecessor. No entanto, a novidade é que a alocação de verbas vai contar com
outras legislações que legitimem essas transferências de recursos (veremos mais à
frente em nossa argumentação).
Prosseguindo nas análises da reformulação da política de educação superior
deste governo, Lima (2007) afirma que esta se expressou em três eixos centrais:
flexibilidade, competitividade e avaliação; que foram conduzidos pelos princípios
gerais

de

expansão,

diversificação,

avaliação,

supervisão,

qualificação

e

modernização. Desta forma, as principais medidas adotadas pelo MEC nesta gestão
indicam uma crescente privatização interna das universidades públicas e
precarização da educação superior. Nesse período, a instituição de várias
legislações113 provocou significativas mudanças na política educacional brasileira.
Apontamos, inicialmente, a lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), que assegura a
avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação através
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e
a aplicação da avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE). Esse sistema objetiva mensurar, com base nos três eixos mencionados
acima, “o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho
dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações, dentre outros,
de acordo com o INEP/MEC” (PEREIRA, L., 2010, p. 155).
Em sua análise, Pereira (2010) demonstra a relação estabelecida entre o
SINAES e o orçamento público destinado à educação superior. Para ela, essa
113

Centraremos os estudos nas principais medidas deste governo. Para maior detalhamento das leis,
decretos e medidas provisórias que intensificam a reformulação da educação superior no governo
Lula, consultar ANDES-SN (2004) e Lima (2007).
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legislação contribuiu para o incentivo à ampliação do setor privado à medida que o
governo investe de acordo com os resultados apresentados pelas instituições. Outro
aspecto peculiar que a autora apresenta, além das “restrições orçamentarias”, é o
“fortalecimento de uma lógica gerencial nas IFES, intensificando, precarizando o
trabalho docente e quebrando o principio de paridade e isonomia salarial dos
docentes” (PEREIRA, L., 2010, p. 155).
Ainda dentro desse complexo, temos o Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes – ENADE. Lima (2007) afirma que este é o retorno do “provão” instituído
no governo FHC, cujos resultados aprofundam a lógica meritocrática e competitiva,
formando um ranking das IES. Segundo a autora, esse procedimento tem caráter
punitivo, já que interfere na vida acadêmica e profissional dos estudantes. Já Pereira
(2010), aponta a repercussão do ENADE na avaliação dos cursos de graduação. De
acordo com sua análise, as IES privadas que obtêm um resultado satisfatório
recorrem a estes resultados (disponíveis na página do INEP) para vender o seu
serviço no cenário comercial.
Para isso, as IES privadas usam diversas estratégias para motivar o corpo
discente a comparecer à prova, bem como oferecem cursos para preparar os seus
alunos direcionados para a realização do exame (PEREIRA, L., 2010). Alguns
cursos, logo no primeiro período já estimulam essa preparação, “forçando” seus
alunos a se dedicarem aos estudos para o que podemos chamar de um vestibular
interno. As provas são elaboradas como se fossem o exame do ENADE e a nota
dessa avaliação tem um peso maior do que as demais avaliações individuais das
disciplinas; inclusive a nota obtida é para todas as disciplinas do período. É uma
verdadeira maratona de estudos para o bom desempenho nessa avaliação interna,
que os prepara para o ENADE (UNIGRANRIO, 2012).
A crítica em torno disso é que os resultados são descolados de outros
elementos avaliativos importantes, que de fato confirmem a qualidade da educação
“como a qualificação e condições do corpo docente”. Outra questão presente, criada
pelo governo Lula, é a premiação dos alunos que alcançam resultados satisfatórios
nesse exame. Pereira (2010, p. 157) menciona que o governo premia os alunos com
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boa colocação propiciando, a estes, bolsas para pós-graduação114. Para a autora,
esse mecanismo

[...] reforça a lógica de competição individual e atrela o ENADE à
concessão de bolsas, o que deveria ser uma política permanente de
formação de quadro docentes, independente do ENADE. Os
premiados [...] constituem uma lista de 48 alunos (ENADE 2007 e
2008) em todo país, ou seja, um quantitativo extremamente reduzido
para a necessidade real de bolsas nos Programas de PósGraduação e inclusive desproporcional em relação ao quantitativo de
alunos que fazem o ENADE. A título de exemplo: em 2008 tivemos
452.574 estudantes inscritos (PEREIRA, 2010, p. 157).

Embora apresente todas essas críticas, Pereira (2010) ressalta a importância
dos sistemas avaliativos como uma forma de padronizar a qualidade da educação
destinada às IES públicas e privadas. No entanto, a autora salienta que, nesse
contexto de contrarreforma, o que se observa é a utilização desse mecanismo como
forma de precarizar mais ainda o ensino superior.
Temos, também, a Lei de Inovação Tecnológica, nº 10.973, promulgada em
dezembro de 2004, que regulamenta a instalação de empresas no ensino superior
público, além de permitir a utilização de seus recursos. Além de regularizar os
incentivos fiscais, a legislação também concede bolsas e pagamentos ao servidor
público que atue nas atividades de inovação tecnológica no setor privado (LIMA,
2007).
Isto significa dizer que o setor privado pode financiar atividades acadêmicas
como pesquisa e extensão nas universidades federais, através, principalmente, das
fundações de apoio, que são operacionalizadas por outra ação do governo petista, o
Decreto nº 5.205/2004. Tal ação é sustentada pela lei que dispõe da Parceria
Público-Privada (PPP), de nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que demonstra
exatamente a “diluição das fronteiras entre o público e o privado” (LIMA, 2007,
p.175).
Para Juruá (2004, p. 3), o estabelecimento dessa lei fez com que tanto o
financiamento quanto a responsabilidade de investimento e exploração sejam de
“competência” do setor privado. Ela ainda afirma que as PPP’s “são funcionais ao
114

Ato normalizado através da Portaria normativa n.9, de 26 de abril de 2010. Para análise crítica,
consultar: Pereira (2010), ENADE no contexto de contrarreforma do ensino superior: reflexões para o
Serviço Social.
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abandono imediato dos objetivos de universalização dos serviços públicos e à
focalização da ação governamental em programas assistenciais, destinados à
população mais pobre”, conforme estabelecido pelos organismos internacionais (BM
e FMI). Segundo a análise da autora, a PPP faz com que o Estado garanta uma
maior “rentabilidade ao capital privado”, além de garantir aos estrangeiros, de forma
legalizada, a exploração do nosso mercado. Lima (2012) corrobora com essa análise
ao afirmar que essa legislação foi uma estratégia de privatizar os serviços públicos,
na medida em que ampliou a participação dos setores privados, o que destruiu a
concepção de direitos sociais destes serviços.
Outro elemento que teve destaque nesse governo foi a instituição da Medida
Provisória nº 208, de 20 de agosto de 2004, que prorrogou a GED. Trouxemos essa
medida para o debate com vistas a mostrar os traços de continuidade das ações do
governo anterior na gestão do presidente Lula da Silva. Ainda nesse governo, esta
medida foi transformada na lei nº. 11.087, de 4 de abril de 2005, que, em seu cerne,
articulou a avaliação do trabalho docente com a política salarial conforme a
produtividade de cada docente, “instituindo uma pontuação fixa para os docentes
aposentados, decreta o fim da isonomia entre os docentes, dificultando a aquisição
da carreira única defendida historicamente pelo movimento docente” (LIMA, 2007, p.
171).
Esta legislação ainda propõe um novo plano de carreira aos docentes através
da várias mudanças no regime de contratação: “seleção simplificada para
contratação de docentes por tempo determinado e alteração da avaliação do estágio
probatório; na progressão funcional; na estabilidade no emprego e no regime de
dedicação exclusiva” (ANDES-SN, 2004, p.41). Estas ações nos demonstram, mais
uma vez, como o governo Lula não somente mantém, mas também aprofunda e
amplia a lógica produtivista no trabalho docente, que se torna um aspecto central na
carreira desses profissionais. Embora essa legislação tenha sido revogada em 14 de
maio de 2008115, o governo petista tratou de implementar outras ações que
prejudicam o trabalho desses profissionais, analisadas por vários pesquisadores
(MAUÉS, 2005; BIANCHETTI e MACHADO, 2007; LEDA, 2009; PEREIRA, 2010;
LIMA, 2012).

115

A lei foi extinta com base no artigo 18, da lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, que institui a
Gratificação Temporária para o Magistério Superior – GTMS.
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Há, ainda, projetos e programas que tratam da questão do acesso ao nível
superior; o Projeto de Lei nº 3.267/2004116, que trata do sistema especial de
reservas de vagas, que se refere à chamada política de cotas, reserva 50% das
vagas nas universidades federais para estudantes vindos de escolas públicas, em
especial negros e indígenas. O problema desta política de cotas é a focalização da
ação estatal em determinados segmentos populacionais quando na realidade
deveria universalizar o acesso a todos indiscriminadamente, o que exigiria mais
recursos públicos. Como se pode observar é notória a presença da focalização –
uma das estratégias neoliberais - na política de educação superior (LIMA, 2007).
O governo Lula também instituiu o Programa Universidade para Todos
(PROUNI), lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que objetiva ampliar o acesso à
educação superior no âmbito da esfera privada. Este programa visa à compra de
vagas (que não são preenchidas) em IES privadas pelo governo, sendo destinadas,
por meio de concessão de bolsas aos estudantes com renda familiar per capita de
até um salário mínimo, que cursaram o ensino médio em escolas públicas; a
professores da rede pública de ensino fundamental sem nível superior; como
também aos estudantes negros, pardos e indígenas. O governo institui este
programa sob o argumento da democratização do acesso, mas na realidade esta lei
significa a isenção de impostos117 para o setor privado da educação superior, o que
impulsiona cada vez mais a presença deste setor neste nível de ensino (LIMA,
2007).
Para Mancebo (2004, p. 852-853), o PROUNI é uma estratégia de
privatização, pois promove “iniciativas empresariais destinadas a substituir ou
complementar as responsabilidades que o governo recusa, ou assume apenas
parcialmente”. Nas análises da autora, essa é a forma emergencial que o governo
encontrou de atender aos anseios da classe trabalhadora que busca ingressar no
ensino superior. Essa medida, nada mais é do que o “embaralhamento das barreiras
entre o público e o privado, abrindo espaço para a emergência de uma esfera
116

Ressaltamos que esse projeto foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff, o que veremos mais
à frente em nosso estudo.
117
Segundo o governo, as instituições de ensino superior da rede privada tiveram uma enorme
expansão, apresentando 37,5% de vagas ociosas. Como forma de estimular essas instituições
privadas a destinarem 10% de suas vagas para estudantes de baixa renda, o governo decidiu isentar
de impostos federais (sobre Renda das Pessoas Jurídicas-IRPJ; Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social-COFINS; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e da Contribuição
para o PIS/PASEP) a quem aderir ao PROUNI (BRASIL, 2002).
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pública não estatal, uma forma híbrida entre o estatal, o privado e o público”. Sob
esse aspecto, salientamos como a contrarreforma do Estado favoreceu este tipo de
ação. Também constatamos, mais uma vez, como as diretrizes políticas deste
governo estão entrelaçadas com as orientações dos organismos internacionais para
a periferia capitalista.
Um dado que explicita bem esta questão é o de vagas ociosas apresentadas
no Censo da Educação superior de 2007, onde foram registradas 1.341.987 vagas
ociosas, sendo que 1.311.218 pertenciam às IES privadas (INEP/MEC, 2007) 118. Tal
constatação nos demonstra claramente que o PROUNI surgiu na realidade para
estimular o preenchimento das vagas destas IES.
A respeito disso, Leher (2006) realiza uma crítica bastante interessante. Ele
faz uma análise acerca das verbas que deveriam ser empregadas no ensino público
e constata que de fato o PROUNI é uma forma de ocultar o acesso da maioria dos
jovens brasileiros a uma educação pública e de qualidade. Vejamos o que ele diz em
seu texto “oito proposições mentirosas sobre o PROUNI veiculadas pelo governo”:

[...] o Art. 1º admite que as instituições beneficiadas ofereçam cursos
sequenciais, inclusive admite que esta modalidade degradada de
educação superior faça jus a diploma e não a certificado, como
deveria ser por seu caráter aligeirado. Aqui, a lógica é educação
pobre para os pobres. 4. [...] Estudo do INEP, um órgão
governamental, conclui que as isenções das filantrópicas,
comunitárias e confessionais somavam, em 2003, R$ 850 milhões
(hoje, não menos de R$ 1 bilhão). Ainda de acordo com o MEC, o
conjunto das isenções na forma de impostos e contribuições equivale
a 25% do faturamento das empresas educacionais. Conforme Estudo
Setorial da Gazeta Mercantil, o setor de educação privada no país
movimenta mais de R$ 15 bilhões. Ademais, as verbas do programa
de empréstimos subsidiados complementam o pagamento das
bolsas parciais do PROUNI, permitindo que os “tubarões do ensino”
recebam duas vezes recursos públicos: por meio da isenção fiscal e
por meio de repasse direto de recurso pelo FIES, um programa que
aloca mais R$ 1 bilhão nas privadas (LEHER, 2006, p. 2).

Essa análise desenvolvida por Leher (2006) demonstra com ocorre a
precarização do ensino. Os jovens que ingressam no ensino superior via bolsa do
PROUNI estudam, majoritariamente, em instituições que estimulam uma formação
118

Disponível
em:<
http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2007/Resumo_tecnico_2007.pdf>. Acesso 22 de
julho de 2014. Ressaltamos que este foi o último censo em que o governo registra informações
referentes a vagas ociosas.
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rápida, descolada do ensino, pesquisa e extensão e do olhar crítico que exige a
investigação da realidade. Além disso, como bem mencionou o autor acima, o
Estado prima por desenvolver uma educação dual, ou seja, educação pobre para os
pobres. Uma educação voltada tão somente para inserção no mercado de trabalho
formal ou informal. Dessa forma, vemos como a lógica da educação é atravessada
pela luta de classes: educação de boa qualidade para a elite; em contrapartida, uma
educação de qualidade duvidosa para a maioria da classe trabalhadora.
Segundo dados do MEC, somente no ano de 2010, o PROUNI ofereceu um
total de 125.922 bolsas integrais e 115.351 bolsas parciais, resultando num total de
241.273 bolsas concedidas aos estudantes de vários municípios brasileiros. Os
dados também confirmam que desde 2005 até 2010 o governo Lula ofereceu um
total de 1.128.718 bolsas, o que demonstra uma tendência muito forte de a
ampliação do acesso ao nível superior nessa gestão ter sido efetivada via setor
privado, conforme pode ser observado na tabela abaixo. Cabe salientar que esse
processo também foi viabilizado pela concessão de financiamento através do Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.

Tabela 4 – Evolução de bolsas oferecidas pelo PROUNI
Bolsas ofertadas – PROUNI
Ano
Integral

Parcial

Total

2005

71.905

40.370

112.275

2006

98.698

39.970

138.668

2007

97.631

66.223

163.854

2008

99.495

125.510

225.005
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2009

153.126

94.517

247.643

2010

125.922

115.351

241.273

TOTAL

646.777

481.941

1.128.718

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos dados do SISPROUNI 06/11/2013 (EMEC,
2010) 119.

O Decreto nº 5.622/2005, que regulamenta o ensino superior à distância,120
reafirma, também, a posição do MEC no que diz respeito à ampliação do acesso ao
ensino superior.

Através da regulamentação da LDB/1996, essa modalidade de

ensino pode ser executada neste nível de ensino “abrangendo os cursos
sequenciais; graduação; especialização; mestrado e doutorado”, os quais utilizam as
novas tecnologias da informação e comunicação (LIMA, 2007, p.182).
Trata-se de mais uma estratégia de desqualificação do ensino superior, já que
esta modalidade de ensino se baseia simplesmente na mera transferência do
conhecimento, descolado da pesquisa e da extensão. Além disso, os alunos desta
modalidade não adquirem uma vivência acadêmica, o que compromete a sua
formação profissional, pois a distância do debate crítico nas instituições de ensino
superior acaba viabilizando uma formação profissional isenta de valores éticos e
políticos121 (LIMA, 2007).
Em suas análises, Lima (2007) ainda menciona o projeto de Lei nº 7.200, de
junho de 2006 (apensado ao PL nº 4.21/04 e PL nº 4.221/04), que trata
particularmente da Reforma da Educação Superior Brasileira, que estabelece
normas gerais e “regula a educação superior no sistema de ensino federal e altera a
lei de diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL, 2006, p.01). Tal medida
corrobora com a questão da diversificação das IES; flexibiliza as exigências quanto à
119

Disponível
em:<
http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Representacoes_graficas/bolsas_ofertadas_ano.p
df>. Acesso 22 de julho de 2014.
120
Lima (2007, p. 183) chama a atenção para a concepção da educação como política de “integração
dos países periféricos à globalização econômica e à sociedade de informação e a utilização das TIC,
que já aparece nos países periféricos reduzida à EAD, é apresentada como passaporte da educação
para a sociedade da informação”.
121
O censo da educação superior em 2010, “confirma a tendência de crescimento dos cursos na
modalidade de ensino à distância, que atingem um total de 14,% do total de número de matrículas”
(INEP/MEC, 2010, p. 9).
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qualificação dos docentes; apresenta, também, a cooperação financeira entre
entidades pública e privada. O documento ainda pontua a apropriação do capital no
que diz respeito à produção do conhecimento da universidade, e também faz
menção à política de assistência estudantil, cujas verbas mínimas não modificam em
nada o processo de evasão nas IES federais.
Ainda nesse governo foi lançado o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais/REUNI, nº 6.096 de 24 de
abril de 2007, que traduz a concepção de desenvolvimento, expansão e avaliação
da educação superior brasileira no governo Lula. Criado, segundo o documento,
com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência de estudantes de graduação
nas universidades federais, tendo em vista um melhor aproveitamento da estrutura
física e de recursos humanos existentes nessas instituições, o REUNI constituiu-se
em mais uma ação do governo federal no processo de contrarreforma da educação
superior na medida em que expandiu o acesso, mas sem as condições objetivas
(infraestrutura, recursos humanos e financiamento) para uma educação superior
pública de qualidade122 (ANDES-SN, 2007).
Esse programa tinha como aspectos centrais: aumentar o número de
estudantes de graduação nas universidades federais; elevar a taxa de conclusão
dos cursos de graduação para 90%; diversificar as modalidades dos cursos de
graduação, através da flexibilização dos currículos, do EAD, da criação dos cursos
de curta duração, dos ciclos (básico e profissional) e de bacharelados
interdisciplinares; aumentar o número de alunos por professor em cada sala de aula
da graduação; incentivar a criação de um novo sistema de títulos e estimular a
mobilidade estudantil entre as instituições de ensino, com o prazo de execução de
cinco anos (BRASIL, 2007).
Não é nosso objetivo realizar uma análise detalhada de cada ação proposta
nas diretrizes do REUNI. No entanto, ressaltamos alguns aspectos que

122

Após dois anos de execução do Programa REUNI, os noticiários já sinalizavam a limitação
orçamentária para a concretização desse plano de expansão das universidades federais no cenário
nacional: “ Os R$ 2,5 bilhões destinados a financiar os quatro anos de implementação do Programa
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) já foram comprometidos nos
dois primeiros anos do projeto e não há previsões de como o governo que tomará posse em 2010
arcará com a despesa oriunda desse crescimento desenfreado das universidades públicas,
promovido
pelo
governo
Lula”.
Disponível
em:<
http://www.adufpi.org.br/arquivos/dinheirodoreuniacabou.pdf>. Acesso 10 de novembro de 2014.
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consideramos relevantes e que expressam de forma contundente a contrarreforma
da educação superior no final do governo Lula.
O primeiro aspecto que levantamos é o aumento do número de ingressantes
nas universidades federais. Esse aumento de alunos em sala de aula se efetivou
sem ter a devida ampliação da estrutura física e de recursos humanos. Esse
“inchaço” dentro das universidades propicia um ambiente desfavorável ao processo
de ensino e aprendizagem instituído em sala, já que se estabelece uma relação
desproporcional (muitos alunos para poucos professores), conforme revelam os
estudos de vários pesquisadores (LIMA, 2007; LEHER e LOPES, 2008; ANDES-SN,
2007).
Além do aumento do número de ingressantes, o REUNI também apresentou,
como meta, elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90%, o que, a
nosso ver, é uma meta audaciosa do governo brasileiro na medida em que nem os
países capitalistas centrais atingem esse nível123. Na realidade, a meta imposta pelo
governo brasileiro significou, na avaliação do ANDES-SN (2007, p. 25), uma “[...]
nítida intenção de forçar uma aprovação em massa”, o que já vem ocorrendo no
ensino fundamental brasileiro através da aprovação automática (LEHER e LOPES,
2008). Para o governo, o que importa é a obtenção de dados estatísticos que
comprovem a ampliação do acesso dos jovens brasileiros ao nível superior de
ensino, independente se este está sendo exercido de forma qualitativa ou não. Outra
problemática é referente ao repasse de verbas para as IFES, que estava
condicionado à adesão ao programa124.
Outro aspecto importante, no que se refere ao REUNI, foi a Portaria
Interministerial n.º 22, de 30 de abril de 2007, que tratava sobre o Banco de
Professor Equivalente. Na época, várias pesquisas, dentre elas destacamos a do
ANDES-SN (2007, p. 27), apontavam que este decreto foi aprovado para aumentar o
número de professores, sem elevar os gastos do governo. O sindicato acreditava
que essa estratégia governamental substituiria “gradativamente os professores com
dedicação exclusiva (DE) por professores em regimes de 40 horas ou 20 horas sem
123

Segundo ANDES-SN (2007, p.24), nos países que compõem a OCDE, a taxa média de conclusão
é de 70% e ainda em outros países esse valor é inferior, “[...] como em ordem decrescente, Estados
Unidos, Bélgica, França, Suécia e finalmente, Itália, onde tal taxa está em 42%”.
124
A liberação dos recursos financeiros “será condicionada à aprovação do plano e assinatura de
termo de pactuação de metas correspondente. Caso uma universidade não ingresse no programa em
2008, os recursos a ela previstos poderão ser realocados para outras instituições, como antecipação
orçamentária, sem prejuízo de ingresso posterior no programa” (Diretrizes Gerais REUNI, 2007, p.03).
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DE”, até mesmo, “substitutos em regime de 20 horas”, o que não se efetivou na
prática. Para Lima

A lógica imposta pelo REUNI – sua centralidade no ensino de
graduação – está aprofundando outra face do “professor de ensino”.
Ainda que não seja o professor horista da instituição privada, o
docente contratado pelos concursos cujas vagas estão inscritas no
Banco de professor equivalente (BRASIL/MEC/MPGO, 2007),
encontra-se pressionado a assumir várias turmas de graduação e
turmas com número excessivo de alunos, constituindo, assim, uma
das faces da intensificação/precarização do trabalho docente,
particularmente, nas universidades federais. (LIMA, 2012, p. 19) 125.

Tais constatações acerca das ações governamentais nos dois mandatos do
governo Lula, demonstram o lastro da contrarreforma executado desde o governo
Cardoso. Esse governo, através de um aparato normativo, aprofundou a
mercantilização e a privatização desse nível de ensino, como podemos observar nas
legislações analisadas anteriormente. Cabe, aqui, sinalizarmos como esse processo
de expansão da educação superior se efetivou, apresentando um saldo final das
ações desse governo.
O Censo da Educação Superior de 2010 informa a existência de 2.378 IES,
sendo 88,3% (o que corresponde a 2.100 IES) de natureza privada, e apenas 11,7%
(o que corresponde a 278 IES) de natureza pública. Quanto à organização
acadêmica, temos a presença predominante de instituições universitárias no país,
isto é, instituições que precisam legalmente realizar a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. De acordo com os dados, 54,3% das IES encontramse registradas como universidades126, enquanto as faculdades e centros
universitários respondem por 31,2% e 14,5% respectivamente (INEP/MEC, 2010).
Segundo o documento, o maior número de cursos encontra-se em universidades
devido ao processo de fusões e ao fato de o grande capital ter ampliado sua
participação no ramo educacional.
125

Vários estudos vêm apontando as consequências desastrosas para o exercício da docência
mediante o cumprimento dessas metas. Para aprofundar o debate, consultar: ANDES-SN nº 25
(2007), Leher e Lopes (2008), Santos (2008) e Lima (2009).
126
De acordo com a LDB/1996, as universidades devem realizar atividades de ensino, pesquisa e
extensão, cuja produção intelectual seja voltada aos temas que atendam às reais demandas da
sociedade, sendo obrigatória a existência de “[...] II - um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado e doutorado; III - um terço do corpo docente em regime de tempo
integral” (BRASIL, 1996, art. 52).

119

O documento destaca, ainda, que num total de 6.379.299 matriculam
realizadas em 2010, a maior parte delas, 74,2% (4.736.001 milhões) pertence às
instituições privadas. Enquanto nas IES federais, estaduais e municipais as
matrículas efetivadas corresponderam, respectivamente, a 14,7%, 9,4% e 1,6% do
total (INEP/MEC, 2010). A tabela abaixo retrata bem o panorama da educação
superior no início e fim do governo Lula.

Tabela 5 – Número de IES e matrículas segundo natureza jurídica – governo
Lula 2003-2010
IES

Matriculas

Ano
Total Pública

%

Privada

%

Total

Pública

%

Privada

%

2003 1.859

207

11,2

1.652

88,8 3.936.933

1.176.174

29,9 2.760.759 70,1

2010 2.378

278

11,7

2.100

88,3 6.379.299

1.643.298

25,8 4.736.001 74,2

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir do Censo da Educação Superior
(2003 e 2010)

O documento afirma que entre 2001 e 2010 houve um aumento de 110,1% do
número de matrículas. No entanto, como o próprio documento registra, esse
aumento exponencial está relacionado a vários fatores que vimos discutindo no
decorrer de nossa exposição. Contudo, cabe, aqui, enfatizar que um dos aspectos
primordiais foi o “incentivo ao acesso e à permanência da educação superior a partir
do aumento do número de financiamentos (bolsas e subsídios) aos alunos, como os
programas FIES e PROUNI e o aumento da oferta de vagas na rede federal, via
abertura de novos campi e novas IES, bem como a interiorização de universidades
já existentes” INEP/MEC, 2010, p.3).
Este movimento também está atrelado a outras modalidades de ensino, como
o EAD e “os cursos de menor duração voltados à formação profissionalizante de
nível superior, chamados tecnológicos”. Aspectos estes, que são prerrogativas
desse governo para a educação superior (INEP/MEC, 2010, p.3). Tais constatações
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nos demonstram que de fato a expansão está ocorrendo, porém através do setor
privado, concentrado em grandes empresas, como o próprio documento do
INEP/MEC revela.
Em relação ao governo petista de Dilma Rousseff, podemos mencionar que
as ações realizadas tiveram a mesma direção do que fora proposto no governo Lula
da Silva. No início de seu mandato, a presidente reafirmou a continuidade do
programa de expansão da educação superior. Em seu discurso, anunciou

a criação de 4 novas universidades federais, da criação de 47 novos
campi universitários e de 208 novos IFs. A expansão da educação
superior, na ótica desse governo, tem por objetivo: expandir e
interiorizar os institutos e universidades federais, principalmente nos
municípios populosos com baixa receita per capita; promover a
formação de profissionais para o desenvolvimento regional, bem
como estimular a permanência desses profissionais no interior do
país; potencializar a função e o engajamento dos institutos e
universidades como expressão das políticas do governo na
superação da miséria e na redução das iniquidades sociais (BRASIL,
2011 apud FERREIRA, 2012, p. 466).

No ano em que assumiu a presidência, criou o Programa Ciência sem
Fronteiras, instituído pelo decreto nº 7.462, de dezembro de 2011, que objetiva

Art. 1o [...] propiciar a formação e capacitação de pessoas com
elevada qualificação em universidades, instituições de educação
profissional e tecnológica, e centros de pesquisa estrangeiros de
excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e
pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de
conhecimento definidas como prioritárias (BRASIL, 2011).

O trecho acima, destacado do documento oficial, demonstra como o referido
programa tem o intuito de estimular a mobilidade de estudantes, professores e
pesquisadores para atuar em áreas consideradas estratégicas nas universidades
estrangeiras127 (FERREIRA, 2012). Tal processo se efetiva mediante a concessão
127

Ferreira (2012, p. 466) menciona que as áreas prioritárias são: “Engenharias e demais áreas
tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra: Física, Química, Geociências; Biologia, Ciências
Biomédicas e da Saúde; Computação e tecnologias da informação; Tecnologia Aeroespacial;
Fármacos; Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis;
Tecnologia Mineral; Tecnologia Nuclear; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos materiais;
Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Tecnologias de transição para a
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de bolsas de estudos128; possibilita ao público alvo aprimorar seus estudos de forma
integral ou parcial em centros de pesquisas. Além dessas ações, esse programa
também contribui para que estudantes estrangeiros possam realizar pesquisas em
nosso país (JÚNIOR, 2012).
É interessante perceber como o discurso propagado pelos governantes vem
revestido de um benefício para a população brasileira. Se analisarmos as
legislações educacionais de forma isolada, descolada de todo o processo histórico,
consequentemente seremos iludidos e tomaremos todos os argumentos como
verdades absolutas. Entretanto, ao analisarmos este programa, percebemos como
sua diretriz está em consonância com as estratégias de internacionalização
instauradas a partir dos anos 1970, aprofundando a questão da dependência, que
não se efetiva somente na área econômica e política, mas também na área
educacional, em conformidade com os acordos estabelecidos, como vimos desde o
início de nossa dissertação (JÚNIOR, 2012).
Essa mobilidade, que, à primeira vista, parece favorável ao país, devido à
troca mútua de conhecimento e técnicas, travestida da esperança de romper com a
condição subalterna do país, na realidade, trata-se de uma abertura para a
exploração de mercado, de mão de obra e de conhecimento. Além disso, contribui
para precarizar ainda mais a educação superior em nosso país, como podemos
observar nas análises de Júnior (2012):

Enquanto o programa está orçado em cerca de 3, 2 bilhões de reais
(a preços de 2011), a universidade e os institutos federais de
pesquisa enfrentam crises estruturais exasperadas, padecendo com
a falta de insumos, equipamentos e recursos humanos necessários
ao bom andamento dos experimentos de pesquisa. Além disso, a
expansão do ensino universitário, iniciada no ano de 2006,
apresentou um amplo descompasso entre a criação de vagas e a
capacidade de carga das universidades para absorver o contingente
de alunos de graduação e pós-graduação. Trata-se de um programa
economia verde; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria criativa; Novas
Tecnologias de Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos”.
128
O programa estima conceder 75.000 (setenta e cinco mil) bolsas de estudos cf. Júnior (2012). A
respeito disso, a presidente Dilma mencionou que, desde que foi criado o programa, “foram
concedidos mais de 60 mil bolsas para estudantes brasileiros cursarem um ano da sua faculdade ou
da pós-graduação nas melhores universidades do mundo. Até o final deste ano [2014], queremos
chegar a 101 mil bolsas concedidas, o que nunca foi feito na história deste país em um espaço de
tempo tão curto”. Para maiores informações ver a reportagem do dia 06/01/2014 - “Dilma faz balanço
sobre
o
programa
educacional
no
país”.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/01/dilma-faz-balanco-sobre-os-programas-educacionais-nopais.html. Acesso 27 de julho de 2014.
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de expansão descontínuo e vertical, que tende a piorar os
indicadores de qualidade do ensino superior brasileiro (JÚNIOR,
2012, p.346).

Temos, também, a Portaria normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, que
institui e regulamenta o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Este sistema,
gerenciado pelo MEC, disponibiliza vagas em IES públicas mediante a participação
dos candidatos através do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Em outras
palavras, é um sistema que extingue o vestibular;, no entanto, mantém a mesma
lógica meritocrática. Sua área de abrangência vai mais além, pois possibilita o
ingresso com ações afirmativas, com foco nos segmentos minoritários, que até
ingressavam no ensino superior, porém num quantitativo menos expressivo
(estudantes oriundos de escolas públicas, estudantes oriundos de escolas
particulares com bolsa integral ou parcial, negros, indígenas, deficientes) (BRASIL,
2012).
Salientamos, no entanto, que esse sistema possibilita aos jovens o acesso ao
nível superior, não somente em instituições públicas, mas veja a artimanha do
governo: o acesso pode ser através do PROUNI, isto é, via setor privado de ensino.
Como vimos acerca do PROUNI, os estudantes podem ter bolsa integral ou parcial;
ao grupo que consegue a bolsa parcial, este pode recorrer ao programa FIES para
financiar seus estudos. A figura abaixo129 nos possibilita compreender a lógica
governamental desencadeada em todo esse processo seletivo, vejamos:

ENEM

SISU - 1
IES Públicas
IES Privadas

PROUNI

FIES

2

3

Fonte: Organograma elaborado pela autora a partir das informações colhidas no SISU/MEC
(2014)

129

Elaborado a partir das informações disponíveis em:< http://sisu.mec.gov.br/sisu>. Acesso em 11 de
novembro de 2014.
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As notícias veiculadas pela mídia brasileira afirmam que o ENEM e o SISU
democratizaram o acesso ao ensino superior130. Mas, como temos visto desde o
inicio de nossa análise acerca da condução da política de educação do nível
superior, as opções disponíveis para os cidadãos brasileiros têm tido uma direção
notória: as instituições privadas. Não negamos que houve uma maior ascensão nas
instituições públicas, mas se compararmos com as do setor privado, veremos como
esse governo manteve a lógica estabelecida desde FHC.
Confrontamos esses dados afirmados na campanha eleitoral da presidente
Dilma com as informações colhidas no Censo da educação superior de 2013, que,
para nossa surpresa, desmistifica a informação veiculada midiaticamente. De fato,
houve um maior ingresso da população brasileira no ensino superior, se
compararmos aos governos anteriores (FHC e Lula), conforme exposto no gráfico
abaixo:
Gráfico 4 - Evolução das matrículas – Governos FHC, Lula e Dilma131

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Censo da educação superior
(2002, 2010,2013).
130

Logo no primeiro semestre de 2010, o SISU ofereceu 47.913 vagas. Em 2014, também no primeiro
semestre, foram 171.401 vagas; um crescimento exponencial de 258%. Segundo o noticiário, as
inscrições saíram de 1,6 milhões em 2010 para quase 5 milhões em 2014,outro “aumento na casa
dos 200%. Inicialmente, foram ofertados 1.319 cursos de 51 instituições. Na última edição, foram
4.723 cursos de 115 universidades e faculdades”. “ENEM e SISU democratizaram acesso ao ensino superior”.
Disponível em:<
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/07/02/enem-e-sisu-democratizaramacesso-ao-ensino-superior.htm>. Acesso em 11 de novembro de 2014.
131
Elaboramos a partir das informações colhidas nos censos da educação superior 2002, 2010 e na
sinopse da educação superior, 2013. Disponível em: <https://www.inep.gov.br/>. Acesso em
06/11/2014.
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Percebemos uma evolução crescente de matrículas no governo Lula.
Constatamos, também, que essa progressão crescente se mantém no governo
Dilma, que em apenas três anos de governo apresentou um saldo de 43%
(7.305.977 milhões) de matriculas nesse nível de ensino. O censo demonstra, ainda,
que 73,5% (5.373.450 milhões) das matrículas foram efetivadas no setor privado,
enquanto 26,5% (o que corresponde a 1.932.527 milhões) se referem às IES
públicas, o que desmistifica o anúncio propagado nas eleições de 2014.
Constatamos que realmente houve um maior ingresso da população brasileira no
ensino superior, mas via setor privado, seguindo a linha dos governos anteriores. O
documento assinala, ainda, que 87,4 % (2.090) são IES privadas e 12,6% (o que
corresponde a 301) são de natureza pública, mostrando mais uma vez o
crescimento do setor privado nesse nível de ensino.
Outras medidas sancionadas nesse governo foram as leis nº 12.818/2013, nº
12.824/2013, nº 12.825/2013 e nº 12.826/2013, que criam, respectivamente, as
seguintes universidades federais: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA),
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Universidade
Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade Federal do Cariri (UFCA). Ainda
nesse governo, de acordo com as informações contidas no programa governamental
de Dilma, houve um maior ingresso de jovens no ensino superior do país, através da
criação e expansão das IES públicas mediante o SISU (Sistema de Seleção
Unificada), que tem por base as notas do ENEM e, também, através do aumento de
cotas nas universidades federais132, através da lei nº 12.711/2012, que reserva 50%
das matrículas nas universidades federais e nos institutos federais de educação,
ciência e tecnologia a alunos com formação no ensino médio público (BRASIL,
2012).
O ANDES-SN (2013)133 apresenta critica à forma como esse processo vem
ocorrendo. De acordo com o sindicato, o governo, na criação das novas
universidades, simplesmente ignorou a precarização já existente nas instituições
132

Esses dados foram apresentados pela presidente Dilma em sua campanha à reeleição em 2014,
mostrando que cumpriu com o que havia sido proposto no inicio do mandato. Para maiores
informações, ver a reportagem do dia 06/01/2014 - “Dilma faz balanço sobre o programa educacional
no país”. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/01/dilma-faz-balanco-sobre-osprogramas-educacionais-no-pais.html. Acesso 27 de julho de 2014.
133
Para maiores informações, ver a reportagem do dia 10/06/2013 - “Governo ignora quadro de
precarização
nas
IFE
e
cria
mais
quatro
universidades”.
Disponível
em:
<http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6089>. Acesso em 27 de julho de
2014.
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federais, devido à expansão da educação superior realizado a partir do REUNI. O
que caracteriza tal afirmativa é o número de vagas e cursos que serão ofertados
pelas universidades em relação ao quantitativo de trabalhadores nas IFES. A
situação se complica ainda mais ao observar a relação de alunos por docente, o que
é superior ao estabelecido pelo REUNI, como podemos observar no trecho
destacado da reportagem:

De acordo com o governo, juntas, as quatro universidades ofertarão
145 cursos e poderão atender 38,3 mil alunos. No entanto, o quadro
de docentes e técnico-administrativos previstos para as instituições é
bem menor: 1.677 professores e 2.156 técnico-administrativos. Ao
fazer uma média geral, a partir dos critérios utilizados pelo MEC, a
relação é de 22,8 alunos para cada professor, superior ao
determinado nas metas do REUNI, de 1 (um) docente para cada 18
estudantes (ANDES-SN, 2013).

Ao fazer um balanço final do seu governo, Dilma Rousseff, durante o
programa de rádio “Café com a Presidenta”, que foi ao ar no dia 06 de janeiro de
2014, menciona as ações estabelecidas no seu governo para a educação superior.
Segundo ela, houve um aumento de oportunidade para ingressar nesse nível de
ensino. Isso está atrelado não somente à criação de novas universidades e do SISU,
mas, também, ao sucesso do PROUNI e do FIES134. Como podemos ver, a própria
presidente reiterou a importância dos programas supracitados, mostrando a
centralidade que estes têm no que se refere ao acesso à educação superior no
Brasil.
De acordo com o seu discurso, o PROUNI, em 2013, concedeu mais de 177
mil bolsas de estudos. Contudo, a pretensão do governo é atingir a meta de 1,2
milhões de bolsas. O quadro abaixo apresenta um panorama a respeito das bolsas
ofertadas pelo PROUNI até o primeiro semestre de 2014.

134

A edição encontra-se disponível em:< http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/cafecom-a-presidenta/cafe-com-a-presidenta_/copy2_of_programa-de-radio-201ccafe-com-apresidenta201d-com-a-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-1>. Acesso em 28 de outubro de 2014.
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Tabela 6 – Evolução de bolsas oferecidas pelo PROUNI – Governo Dilma

Bolsas ofertadas – PROUNI
Ano
Integral

Parcial

Total

2011

129.672

124.926

254.598

2012

150.870

133.752

284.622

2013

164.379

87.995

252.374

2014

205.237

101.489

306.726

TOTAL

650.158

448.162

1.098.320

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir das informações disponíveis no Sisprouni
2014.

Se compararmos com a tabela 4, que aponta a evolução das bolsas nos dois
mandatos do governo Lula, nos quais foram oferecidas um total de 1.128.718
bolsas, veremos que em apenas quatro anos da gestão Dilma, houve um aumento
expressivo, no qual foram ofertadas 1.098.320 bolsas neste programa. Salientamos
ainda, que a lógica de transferência dos recursos públicos para instituições privadas
perduraram nesta gestão. Como forma de socorrer as empresas educacionais, o
governo federal comprou vagas via setor privado, ao invés de realizar investimentos
para ofertar vagas no setor público. Conforme sinaliza o gráfico abaixo, 60% dos
recursos públicos, em 2013, foram destinados as IES com fins lucrativos.
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Gráfico 5 - Bolsas PROUNI de acordo com a categoria administrativa no
governo Dilma135

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir das informações disponíveis no Sisprouni
(2013).

No que tange ao Financiamento Estudantil (FIES), a mesma declara que mais
de um milhão de financiamento foi destinado aos estudantes em seu governo136.
Tais dados simplesmente confirmam como a condução de sua política é apenas
uma extensão do que fora realizado no governo anterior. No que diz respeito ao
investimento na área da educação, a presidente declarou:

Nós aumentamos os investimentos em educação a cada ano no
meu governo, mas vamos fazer muito mais com os recursos dos
royalties do petróleo e do Fundo Social. Em 2013, tivemos uma
vitória histórica da educação brasileira, que foi a aprovação, no
Congresso, da lei que nós enviamos e que destina recursos dos
royalties do petróleo para investimentos em educação, 75% dos
royalties. Essa lei ainda destina metade do Fundo Social do pré-sal,
135

Elaboramos a partir das informações colhidas no Sisprouni de 06/11/2013. Ressaltamos que no
ano de 2014 ainda não se encontram disponíveis as informações referentes à categoria
administrativa
das
IES.
Disponível
em:
<http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Representacoes_graficas/bolsistas_por_categoria
_administrativa_da_ies.pdf.>. Acesso em 11 de novembro de 2014.
136
De acordo com as informações do governo, o FIES, em 2013, registrou um aumento de 47% nos
contratos firmados em relação ao ano de 2012. “No total, foram formalizados 556,5 mil contratos em
2013, contra 377,6 mil” em 2012. Informações disponíveis em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-deimprensa/noticias/item/5154-fies-supera-marca-de-556-mil-contratos-em-2013>. Acesso em 11 de
novembro de 2014.
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formado pelo excedente em óleo, para a educação. São bilhões de
reais para fazer mais creches, mais escolas em tempo integral, para
alfabetizar as nossas crianças na idade certa, para pagar melhores
salários e para qualificar os nossos professores, para investir no
ensino técnico e na educação superior, para fazer muito mais pela
educação das nossas crianças e dos nossos jovens (ROUSSEFF,
2014).

No entanto, como afirmamos no item anterior de nosso trabalho, os recursos
têm tido um único destino: o financiamento da dívida. Embora haja um discurso de
investimentos em áreas que beneficiem a população brasileira, uma boa parcela do
orçamento da União objetiva cumprir e honrar o compromisso estabelecido entre o
governo brasileiro e os organismos internacionais. Como vimos no tópico anterior, foi
executado em 2013, R$ 1,783 trilhão no Orçamento da União. Deste valor, 40,30%,
que equivalem a R$ 718 bilhões, foram destinados a juros e amortizações da dívida,
sendo destinados para a educação apenas 3,70%. A previsão é de que, em 2014,
num total de R$ 2,833 trilhões, somente 3,49% sejam destinados à educação
brasileira (conforme expresso no capítulo 2).
A previsão para o futuro a respeito da política educacional brasileira,
particularmente a educação superior, não é nada animadora. Basta analisarmos o
Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 (lei nº 13.005/2014), aprovado no
governo Dilma. Esse documento expressa a extinção da educação pública, na
medida em que reafirma a tendência mercantil desta política social setorial. Isso não
é novidade quando observamos que a elaboração do referido plano contou com a
participação efetiva de setores estratégicos e privilegiados da sociedade brasileira
(ADUFRJ-SSIND, 2014).
Destacamos alguns aspectos centrais que nos possibilitam compreender a
reconfiguração atual da educação. O primeiro deles é com relação ao financiamento
da educação. Mais uma vez, a proposta descrita no plano acerca dos 10% do PIB
para a educação pública, uma prerrogativa defendida pela classe trabalhadora
brasileira, mostra o conflito de interesses presente nesta esfera. O plano
governamental até defende os 10%, no entanto, este deve ser compartilhado entre o
setor público e o privado da área educacional mediante as PPP’s. Para o sindicato,
isso é muito preocupante, pois dá margem para que a ação do Estado brasileiro
adquira vagas nas “grandes corporações educacionais” e, consequentemente, para
a manutenção cada vez mais vigorosa dos programas PROUNI e FIES, com toda
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sua problemática, como já expomos anteriormente137. Tal processo, na visão dos
críticos, contribui para que “novas formas de mercantilização” sejam efetivadas na
educação brasileira (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 8).
Com relação ao repasse dos royalties do petróleo para o financiamento da
educação, à primeira vista seria um recurso propício e que empregaria melhorias na
área educacional. Contudo, a problemática inscrita neste campo é a incerteza dos
repasses desses valores devido à crise financeira e ao grande escândalo de
corrupção no interior da Petrobrás. Também merece destaque a questão da gestão
democrática da educação, que de acordo com o sindicato, propõe “critérios técnicos
de mérito e desempenho”, o que dá margem para a participação efetiva da
comunidade. Ao repassar a obrigatoriedade estatal para o âmbito da sociedade civil,
a iniciativa privada (associações empresariais) vê a oportunidade de receber
financiamento do governo federal em troca de ações pontuais nessa área. São
ações mínimas, diga-se de passagem, que interferem minimamente nas condições
de vida dos cidadãos brasileiros (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 18).
Outro ponto crítico é a avaliação padronizada da educação em todos os níveis
de ensino. Em nome de manter uma boa qualidade no ensino, esse mecanismo,
utilizado desde o governo de FHC, se constitui uma realidade no atual governo.
Nessa direção, vemos que o PNE, instituído na gestão da presidente Dilma, reforça
a competitividade entre os indivíduos, na medida em que os bem sucedidos terão
acesso a bolsas de estudos e a outros meios de avançar na vida profissional, o que
deveria ser um direito de todos, e não uma premiação, como propõe o PNE. Esta
situação também se acirra no âmbito institucional, pois as instituições com melhores
avaliações “receberão mais recursos” (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 22).
Ressaltamos que esses métodos avaliativos afetam diretamente a vida dos
docentes, pois o seu trabalho passa a estar condicionado ao cumprimento das
metas estabelecidas. Para o sindicato, a autonomia destes profissionais fica a mercê
do sistema, pois a diretriz proposta é que estes se transformem em “mero difusor
das competências esperadas, que serão aferidas e quantificadas diante das metas
previstas em lei”. Estes se vêem, de certa forma, compelidos a dedicar boa parte do
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De acordo com a nota crítica às “parcerias público-privadas e os incentivos do Estado ao setor
privado-mercantil (Prouni, FIES, BNDES, PRONATEC, Ciência sem Fronteiras [...] etc.) são
reconceituadas como pertencentes ao rol do público” ADUFRJ, 2014, p. 8).
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seu tempo para cumprir as metas estabelecidas, o que compromete a produção do
“conhecimento crítico e reflexivo” (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 23).
O PNE 2011-2020 ainda prevê o aperfeiçoamento do SINAES “fortalecendo
as ações de avaliação, regulação e supervisão”. O plano impõe a elevação da taxa
de conclusão dos cursos, com a previsão de que 90% concluam em universidades
públicas (cursos presenciais) e 75% nas universidades privadas, em 2020. De
acordo com o sindicato, estas propostas são uma reatualização do estabelecido no
REUNI, cuja vigência se esgotou no ano de 2012. Continua a mesma lógica
estabelecida nos governos anteriores, pois os resultados obtidos através da
avaliação é que vão ditar a “distribuição dos recursos” nesse nível de ensino. Por
isso, é imprescindível que as IES obtenham bons resultados no ENADE e atinjam as
metas do REUNI para ter acesso ao recurso, que, como já vimos, é mínimo para a
educação (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 24-25).
No campo da ampliação e inclusão, o plano deixa evidente a expansão do
setor privado na área educacional. A análise crítica do sindicato demonstra como o
discurso da “ampliação vem acompanhado da inclusão”. Tal processo se efetiva
mediante ações estatais focalizadas para ampliar a participação de segmentos
“historicamente desfavorecidos”. O discurso propagado é que essas ações
afirmativas vão contribuir para a redução da desigualdade e aumentar o acesso dos
“afrodescendentes, indígenas, estudantes de escola pública e deficientes” ao ensino.
Ressaltamos como as metas propostas no PNE (2011-2020) também estão em
sintonia com as propostas dos organismos internacionais para a educação dos
países periféricos (mencionado no tópico anterior) (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 26).
O PNE (2011-2020) afirma categoricamente o seu comprometimento em torno
da democratização e inclusão da população pobre e marginalizada à educação
superior. Não podemos negar que o Estado tem trabalhado com veemência na
viabilização deste direito. Contudo, sinalizamos que a tendência é que esse
“caminho traçado para essa democratização seja a ressignificação do público”, ou
seja, via setor privado mercantil. Tal perspectiva, nas análises do sindicato, aponta
para a “massificação do ensino superior”. Essa massificação se expressa através de
ações mínimas no que concerne à educação ofertada para a classe trabalhadora, de
acordo com a nota crítica apresentada “a educação destinada à classe trabalhadora
está vinculada à problemática da juventude no mundo do trabalho e à preocupação

131

com os riscos que o desemprego juvenil poderá causar à governabilidade”. Isso
demonstra claramente a “interface trabalho e educação” estabelecida no plano deste
governo, bem como expressa o projeto educativo do grande capital, na medida em
que propõe uma educação diferenciada para as classes fundamentais da sociedade
(trabalhadora e burguesia) (ADUFRJ-SSIND, 2014, p. 27).
Essa análise alarmante acerca da condução da política de educação superior
vai de encontro ao que Leher (2010) vem sinalizando em sua pesquisa: o
comprometimento da educação da classe trabalhadora a partir de da massificação
das universidades públicas e o incentivo das políticas estatais ao setor privado
mercantil. Para o autor, o fortalecimento da massificação das universidades públicas
se expressa sob a facilidade do acesso em detrimento da qualidade do ensino. Isso
se efetiva mediante os incentivos estatais para que as universidades produzam
conhecimento voltado para atender as demandas do capital. Em contrapartida, não
priorizam uma formação voltada para a autonomia e o pensamento crítico dos
sujeitos inseridos nesses espaços.
Nesse âmbito, o autor identifica, também, a precarização da formação
profissional na medida em que o Estado promove pouco incentivo às atividades de
pesquisa e extensão nas IES públicas. Cabe salientar que esses incentivos até
ocorrem, mas, em sua maioria, são destinados aos cursos de inovações
tecnológicas voltadas para atender aos interesses empresarias no país (LEHER,
2010). Além disso, tem a presença esmagadora do setor privado mercantil nesse
nível de ensino.

Segundo análises do autor, as ações estatais nesse governo

estimularam ainda mais a participação do setor privado nas políticas de educação
superior, principalmente a partir do PROUNI e FIES. Para Leher (2010, p. 28), o
Estado brasileiro chamou o “setor financeiro” para complementar o “setor de serviços
educacionais”, os quais viram uma boa oportunidade de obter grandes lucros.
Cabe sinalizarmos, aqui, como o processo de expansão da educação superior
se efetivou, apresentando um panorama do crescimento das IES desde o governo
FHC (1995-2002), Lula (2003-2010) até o governo Dilma (2011-2014)138. A tabela
abaixo mostra com bastante clareza que o crescimento das instituições de ensino
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Ressaltamos que o site do INEP/MEC consta o censo da educação superior até o ano de 2013, o
que nos impossibilitou de averiguar a expressividade deste crescimento no final do primeiro mandato
do governo Dilma Rousseff.

132

superior de fato ocorreu. No entanto, este se deu, principalmente, através das IES
de natureza privada.

Tabela 7 - Evolução do crescimento das Instituições de Ensino Superior nos
governos FHC, Lula e Dilma

Ano

Pública

%

Privada

%

Total

1995

210

23,5

684

76,5

894

2002

195

11,9

1442

88,1

1637

2003

207

11,1

1652

88,9

1859

2010

278

11,7

2100

88,3

2378

2011

284

12,0

2081

88,0

2365

2013

301

12,6

2090

87,4

2391

Fonte: tabela elaborada pela autora com base nas sinopses do INEP/MEC (1995 a
2002; 2003 a 2010; 2011 a 2013).

No gráfico abaixo, condensamos os dados com base nos últimos registros, ao
final de cada governo, para visualizarmos com maior propriedade a expansão da
educação superior no Brasil. De fato, constatamos como os governos petistas
avançaram no processo de mercantilização da educação. Outro aspecto relevante é
a interação entre estes dois últimos governos, como podemos visualizar abaixo; a
conduta da política de educação superior se manteve.
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Gráfico 6 - Crescimento das Instituições de Ensino Superior: FHC (2002), Lula
(2010) e Dilma (2013)

Crescimento das IES: FHC, LULA E DILMA
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Fonte: gráfico elaborado pela autora com base nas sinopses do INEP/MEC (1995 a 2002;
2004; 2010; 2011 e 2012).

Os dados acima confirmam e demonstram a intensa relação entre as políticas
de educação superior do MEC executadas no Brasil e as dos organismos
internacionais. De fato, podemos constatar que o intenso processo de precarização
e privatização, neste nível de ensino, ocorre nas instituições públicas e privadas,
através de leis, medidas provisórias e decretos que estão em curso no país,
conforme expomos ao longo da nossa dissertação.
A partir das análises apresentadas, é possível perceber como as políticas
contrarreformistas de educação superior, aliadas às mudanças operacionalizadas no
mundo do trabalho, imprimiram uma modificação na organização, administração e
gestão do ensino superior brasileiro. Esse processo implicou um enorme prejuízo a
todos os sujeitos presentes no âmbito acadêmico, com uma forma perspicaz de
precarizar cada vez mais a vida da classe trabalhadora, que vê a oportunidade de
ascender no cenário mundial mediante a qualificação educacional.
É neste cenário que se torna prerrogativa a luta por uma educação de
qualidade.

Lutar, não por algo novo, mas para que se faça valer o que está

preconizado na Constituição Federal de 1988. Lutar para que, de fato, o Estado
brasileiro cumpra com as diretrizes instituídas constitucionalmente, dentre estas, um
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investimento maciço para a expansão e democratização do acesso, mas mediante a
educação pública. Como diz o saudoso Florestan Fernandes (1989), a luta por uma
educação pública e de qualidade, comprometida com os interesses da classe
trabalhadora, é tarefa para aqueles que acreditam que a educação pode servir como
um dos instrumentos de transformação social139.

139

Cabe ressaltar os diversos movimentos do ANDES-SN, juntamente com o movimento estudantil,
em prol de uma educação pública de qualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho que elaboramos nos permite apontar algumas
considerações, sem a pretensão de esgotar o debate, haja vista que ainda existe um
longo caminho a ser explorado sobre o tema. Partilhamos, ao longo da nossa
investigação acerca de o processo de contrarreforma da educação superior em
curso no Brasil faz parte de um projeto mais amplo do capital, que, na busca voraz
por lucros, mediante estratégias utilizadas pelos seus representantes, objetiva
transformar todos os campos da vida social em mercadoria, dentre estes a
educação.
Sob a forma financeirizada, o capital busca novos territórios de atuação, onde
visualiza, principalmente nos países periféricos capitalistas, a oportunidade de
incrementar a lógica do sistema, que é a acumulação. Esse movimento se constituiu
desigualmente, isto é, de acordo com a particularidade histórica e a formação do
país, ao mesmo tempo combinada, por permanecerem, na raiz, traços de formas
pré-capitalistas e coloniais atrelados à modernização expressa nesses territórios
(LÊNIN, 2012; TROTSKY, 1977; FERNANDES, 2008 e 2009).
Esse processo ocorre de forma contundente nos países periféricos. Sob a
condução do capitalismo dependente, na fase imperialista do capital, identificamos
que a estratégia utilizada pelas classes dominantes como forma de manter sua
hegemonia no cenário nacional vai exigir um tipo de educação e trabalho que
sustente essa dominação, ao mesmo tempo em que se torne funcional ao sistema
capitalista (FERNANDES, 2008 e 2009).
Através dos estudos de Florestan Fernandes (1989), identificamos como o
desenvolvimento do sistema educacional está em consonância com o padrão de
desenvolvimento do capital. Este vai exigir uma educação voltada para a formação
da classe trabalhadora. Uma educação não emancipatória; ao contrário, que
corrobore e incentive a manutenção do sistema capitalista. Dessa forma, expomos,
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em nosso trabalho, como a educação endereçada à classe trabalhadora contribuiu
para que se mantenha a forma espoliativa e precária de trabalho.
Desse modo, os países centrais visualizaram a periferia como um novo
campo a ser explorado do ponto de vista dos recursos naturais, mas, também, da
mão de obra desses países. Essa exploração ocorreu mediante diretrizes propostas
para a formação da educação da classe trabalhadora. Para tanto, os países
localizados na periferia capitalista, particularmente o Brasil, como apontou Florestan
Fernandes (1989), tiveram que adequar sua política educacional mediante as
importações, não somente tecnológicas, mas também do pacote educacional.
Aqui se insere um dos pontos centrais do debate deste grande estudioso.
Para ele, o padrão dependente de um país se expressa não somente na questão
econômica, mas repercute na área educacional dos países periféricos, que se molda
de acordo com a forma de dominação estabelecida nos países centrais. Este
processo acontece com um único fim: atender aos interesses dos países
hegemônicos, consequentemente, do próprio capital, de acordo com as análises de
Florestan Fernandes (2008; 2009).
Nesta direção, trouxemos à tona a reflexão sobre o atual cenário da política
social e o trabalho nos países periféricos. Mostramos as transformações ocorridas
na sociedade, a partir, principalmente, da crise capitalista dos anos 1970. Para
recuperar o quadro crítico delineado nesse período, a burguesia – a classe dirigente
nesse modo de produção capitalista – utilizou vários recursos para a manutenção do
sistema capitalista. Essas estratégias provocaram profundas mudanças nas áreas
econômica, social e política da classe trabalhadora.
Os processos de reestruturação produtiva, da ofensiva neoliberal, da
mundialização do capital e da financeirização da economia desencadearam
mudanças significativas na dinâmica da vida social. No cenário brasileiro, os efeitos
da junção dessas medidas contribuíram grandemente para a redução de recursos
financeiros destinados para área social, operacionalizados, principalmente, a partir
do processo de contrarreforma do Estado brasileiro. Tais ações contribuíram para o
desmonte de direitos conquistados legalmente pela classe trabalhadora, bem como
acirraram as desigualdades sociais no país (NETTO, 1999).
A política de ajuste neoliberal, ao longo da década de 1990, no cenário
brasileiro, implicou na fragilização dos direitos sociais conquistados pela classe
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trabalhadora. O efeito dessa política no país contribuiu para o repasse de verbas ao
pagamento da dívida aos organismos financeiros internacionais em detrimento da
restrição de recursos financeiros destinados à área social. Esse aspecto sinalizado
acabou por promover um intenso processo de privatização e mercantilização das
políticas sociais, dentre elas, a educação. Fato este, que se expressou na educação
superior através da expansão privada e a mercantilização baseada no argumento
em torno do acesso à maioria da população brasileira (LIMA, 2007). A questão que
se coloca é que realmente houve uma maior ampliação do acesso a esse nível de
ensino – embora ainda limitado140 -, porém através do setor privado, não partindo da
concepção da educação como um direito social (PEREIRA, L, 2010).
Ao longo de nossa exposição, demonstramos como os sucessivos governos
brasileiros efetuaram (e efetuam) uma contrarreforma nesse nível de ensino. Seja
por meio da privatização nas universidades públicas ou através da mercantilização
(ampliação do número de IES privadas). No que se refere ao processo interno de
privatização141, as universidades públicas brasileiras passaram a assumir novas
formas de gestão, baseadas, cada vez mais, numa lógica empresarial e produtivista,
perdendo, assim, o seu “[...] caráter de instituição da sociedade voltada para a
formação humana e para a produção de conhecimento engajada na solução de
problemas nacionais” (LEHER; LOPES, 2008, p. 20).
No que tange à mercantilização, estas instituições acabam priorizando o
lucro, em detrimento de uma boa qualidade na formação. Por isso, o seu
crescimento vem acompanhado de um intenso acirramento da competição entre
estas IES por alunos, como também rebate de forma veemente no trabalho dos
profissionais inserido nestas IES. Como forma de concorrer no mercado, as IES
privadas tendem a criar grandes grupos educacionais poderosos142 (PEREIRA, L,
140

O acesso de jovens ao ensino superior não tem ocorrido por meio de “investimentos públicos
expressivos na educação superior e, logo, nas universidades públicas brasileiras”, mas através das
IES privadas (PEREIRA, L., 2010, p.158).
141
O intenso incentivo à privatização interna das universidades públicas ocorre através das
fundações de direito privado, que abriram a possibilidade de criação de cursos pagos e venda de
serviços diversos, associados ao corte de investimentos e congelamento de salários; incentivando a
busca individual dos docentes por renda. Para maior detalhamento sobre o assunto, consultar
ADUSP (2001).
142
Não é nosso objetivo fazer uma análise das grandes instituições educacionais, mas cabe aqui
ressaltar o impacto dessas grandes fusões de grupos educacionais no Brasil. O anúncio da fusão
entre os grupos educacionais Kroton e Anhanguera demonstra com muita propriedade o avanço do
capital estrangeiro sobre a educação superior brasileira. Segundo o noticiário divulgado no jornal
Brasil de Fato, a fusão entre as duas instituições resulta na “[...] maior empresa de educação do
mundo, com milhões de alunos e um valor de mercado estimado em R$ 12 bilhões”, na realidade é
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2010). Neste contexto, presenciamos uma reconfiguração, não somente da
educação superior, mas, mais do que isto, da vida dos sujeitos inseridos neste
espaço, dentre estes: (i) os discentes, que passam a ter uma formação profissional
totalmente condicionada ao mercado de trabalho e (ii) os docentes, que veem seus
cotidianos serem alterados por essas políticas143 (LEHER; LOPES, 2008).
Como demonstramos, as ações do Estado brasileiro revelaram com
propriedade a “dualidade educacional” estabelecida no país, principalmente a partir
das “ofertas educativas que propiciam possibilidade de acesso a diferentes níveis de
certificação, falsamente apresentados como portadores de qualidade social igual à
das certificações às quais têm acesso a burguesia”. Contudo, ao reportamos para a
questão da certificação, percebemos que esse movimento não se traduz na
“elevação igualitária do nível educacional da classe trabalhadora” (RUMMERT;
ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 723).
Visualizamos de forma clara esse processo na realidade brasileira, a partir
das diferentes formas, no que diz respeito ao acesso à educação. No princípio, o
acesso à educação básica era restrito à classe trabalhadora. No nível superior,
então, era muito mais difícil essa parcela da população ingressar. Com o passar do
tempo, ocorreu um movimento inverso; houve uma ampliação do acesso à
educação,

contudo,

trabalhadores”.

Na

estas

“ofertas

eram

atual

conjuntura,

diferenciadas

estamos

vivendo

para
um

burguesia

e

período

de

democratização do acesso em todos os níveis de ensino. Entretanto, as diferenças
continuam sendo uma prerrogativa na qualidade da educação destinada à maior
parte dos cidadãos brasileiros (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 723).
um verdadeiro oligopólio no mercado. De acordo com o noticiário, “[...] em 2001 tivemos um primeiro
processo, que foi uma associação da Pitágoras, que é a origem da Kroton, com Apollo Group,
americano” [que durou até 2006]. Em 2006 começou esse processo mais novo e, de maneira mais
clara, com a Anhanguera, que foi comprada pelo Banco Pátria, e com a Anhambi Morumbi, que foi
comprada pela Laureate, uma grande incorporação americana via investimentos em fundos de
investimento”. Em 2005 e em 2006 esse processo cresce significativamente, pois as empresas
perceberam como este setor possibilitava uma alta lucratividade. Com base nos dados publicados,
percebemos como esse processo vem ocorrendo e ganhando proporções gigantescas ao longo dos
anos, o que comprova o avanço da especulação financeira no cenário brasileiro. Para maiores
informações, acessar <http://www.brasildefato.com.br/node/12891> e <http://exame.abril.com.br/redede-blogs/brasil-no-mundo/2013/04/23/educacao-brasileira-e-a-maior-do-mundo-mas-ja-em-qualidade/
> Acesso em 01 de julho de 2013.
143
Devido à limitação do tempo, nossa dissertação encerrou o debate sobre a contrarreforma da
educação superior sem entrar na discussão acerca do trabalho docente exercido neste nível de
ensino. Entretanto, ressaltamos que as análises realizadas até aqui proporcionaram-me uma
compreensão maior acerca da realidade atual, e, em estudos posteriores, adentrar nesse universo
com vistas a problematizar o impacto do trabalho destes profissionais na formação profissional em
Serviço Social.
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Para as autoras Rummert, Algebaile e Ventura (2013, p. 724), o que ocorre no
Brasil “é a ausência de compromissos efetivos do Estado” no que se refere à
“garantia do acesso igualitário às bases do conhecimento científico e tecnológico”.
Para elas, o ingresso na educação tem sido em “vias formativas diferenciadas que,
também de forma desigual e combinada, visam a tornar mais próxima a
universalização de índices de escolaridade sem universalizar condições de
permanência e sucesso”.
A partir daí, as autoras chegam à conclusão de que a “manutenção da
desigualdade no próprio processo de democratização” da educação se expressa
“nas condições de permanência, de acesso ao conhecimento e de obtenção de
certificação”. Em suas análises, essa dualidade educacional efetiva vários “modelos
e modalidades; nos variados padrões de ofertas” via setor privado; “na multiplicidade
de oportunidades formativas que recriam ou instituem trajetórias subordinadas de
formação”, as quais, no discurso governamental, encobrem a luta de classe presente
nessa área (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 724-725).
O panorama descrito acerca da política educacional brasileira nos
demonstrou, com propriedade, que de fato está ocorrendo uma verdadeira
contrarreforma no nível superior. Contrarreforma esta, que evidenciou a adequação
da educação às novas exigências profissionais advindas das inovações tecnológicas
e da consequente mudança no mundo do trabalho. Tal processo tende a
reconfigurar a função da educação, especificamente a do nível superior e seus
objetivos na sociedade capitalista, como também a repercutir na qualidade da
formação exercida nas Instituições de Ensino Superior (IES) (LEHER; LOPES,
2008).
É nesse contexto que vemos a importância da mobilização dos sujeitos
sociais inseridos no âmbito acadêmico (articulação do movimento estudantil, do
sindicato dos docentes e de técnicos-administrativos) no que concerne à luta por
uma educação de qualidade. Os debates promovidos pela comunidade acadêmica
têm deliberado ações – ainda que mínimas - que contribuem para resistir à
avalanche de medidas e propostas que precarizam ainda mais a educação superior
brasileira (ADUFERJ-SSN, 2013). Esse movimento de lutas tem afirmado princípios
imprescindíveis no que concerne à qualidade educacional, dentre os quais se
destacam: a valorização da educação pública, sendo destinado à sua execução 10%
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do PIB do país; a valorização do trabalho e da carreira docente e, por fim, a
afirmação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na formação
profissional (ANDES-SN, 2007).
Percebemos que este contexto traz desafios ainda maiores para aqueles que
acreditam e lutam por uma educação pública de qualidade. Para mim, identificar o
aprofundamento dessas ações políticas governamentais, ainda que com muitas
limitações, foi um passo inicial no que se refere à possibilidade existente na política
de nossa ação.
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