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RESUMO  

A dissertação tem por objetivo refletir sobre o perfil da expansão do ensino superior 

brasileiro, em especial do ensino a distância (EAD), bem como analisar a relação entre 

os mesmos. Compreender o processo de expansão do ensino superior a partir da sua 

segunda fase que se inicia no governo FHC, passando pelo governo Lula e mantendo-se 

em vigor com o governo Dilma. Busca-se analisar como estes governos priorizam a 

ampliação desse nível de ensino via setor privado. Identificamos que a escolha do 

governo em ofertar EAD está de acordo com as recomendações dos organismos 

internacionais, com as políticas de ajuste fiscal, a fim de estabilizar a economia e 

reduzindo os gastos na área social, repassando para iniciativa privada suas 

responsabilidades. Buscamos, assim, mostrar como o EAD é viável para o aumento das 

estatísticas educacionais do país, sendo lucrativo para a burguesia nacional e 

internacional e menos custoso para o Estado, seguindo as exigências do capital 

internacional em tempo de mundialização do capital.  

 

Palavras-chaves: Política educacional. Mercantilização do ensino superior. Ensino a 

distância. 
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ABSTRACT 

This dissertation has as objective a reflection about brazilian higher education 

expansion profile, specially distance learning, as well as analysing the connection 

between them. Understanding this expansion process since FHC's federal 

administration, englobing Lula's and Dilma's actual administration. This study aims to 

demonstrate how these last administrations had priorized the private sector distance 

learning. The government's choice is alligned to the recommendations of international 

organisms, including  fiscal adjustment politics, economy stabilization and reduced 

social spending, resulting in a State that leaves its responsabilities to the private sector. 

Concluding, this dissertation focus in demonstrate how viable is distance learning to 

increase national educational statistics, being lucrative for the national and international 

bourgeoisies and less expensive to the State, following international capital exigences in 

times of capital mundialization. 

 
Key-words: Educational politics. Distance learning. Higher education  

commercialization 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho a ser apresentado é produto parcial do Mestrado realizado 

pela autora no Programa de Pós – Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional da Escola de Serviço Social na Universidade Federal Fluminense 

(PPGSSDR/ESS/UFF).  

O referido trabalho objetivou compreender o perfil de expansão do ensino 

superior brasileiro, considerando o Ensino a Distância (EAD) como principal estratégia 

de sua ampliação. É importante ressaltar que o EAD se insere na expansão do ensino 

superior brasileiro a partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e vigora de 

maneira crescente até os dias atuais com o governo Dilma.  

Para realizar tal análise, foi necessário compreender o processo de 

contrarreforma do Estado, com forte impacto nas políticas sociais, iniciado nos anos de 

1990 a partir da adoção pelo Estado brasileiro do ideário neoliberal neste mesmo 

período. O governo brasileiro, em conjunto com os organismos internacionais do 

capital, afirmava a importância de realizar uma “reforma” do Estado, já que este, 

segundo o governo e os organismos internacionais, estaria passando por uma profunda 

crise, não podendo assim arcar com todas as despesas, sendo necessário assim um ajuste 

fiscal. Dessa forma todas as políticas sociais passaram por um processo de precarização 

e mercantilização. 

Ressaltamos importância do tema por defendermos que o EAD no Brasil em 

nível de graduação faz parte do processo ampliado de mercantilização do ensino 

superior, caracterizando-se como mais um campo de exploração para o capital em crise, 

privilegiando assim a burguesia nacional e internacional. Mas que, ao mesmo tempo, 

beneficia o governo por alguns aspectos particulares: para esta modalidade de ensino 

não é necessário o mesmo investimento do ensino presencial, por conseguinte, pode-se 

afirmar que o EAD é, a médio/longo prazos, mais barato para o Estado; esta modalidade 

de ensino oferta um amplo número de vagas, resultando em maiores quantidades de 

matrículas, logo garante alto nível estatístico para o Estado em relação à oferta de vagas, 

bem como a quantidade de pessoas inseridas no nível superior de ensino.  
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A escolha desse objeto se justifica pela preocupação com o caminho trilhado 

pela educação brasileira, em especial o ensino superior e a formação profissional em 

Serviço Social. Tal preocupação resulta de minha inserção no Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Superior (GEPES), desde o ano de 2010, ainda na condição de 

graduanda, o que me permitiu ter acesso a uma bibliografia crítica voltada para a análise 

do ensino superior e do EAD. Identificamos que o EAD traz graves conseqüências e 

implicações para a formação acadêmica, pois, neste não existe assim uma relação 

presencial é fundamental, entre docentes e discentes, como também a vivência 

acadêmica entre discentes que é primordial para a formação profissional. Não existe 

assim uma relação presencial que é fundamental, entre docentes e discentes, como 

também a vivência acadêmica entre discentes que é primordial para a formação 

profissional.  

Afirmamos que a abertura/expansão dos cursos na modalidade EAD no Brasil 

está pautada em um discurso de “democratização” do acesso ao Ensino Superior. 

Buscamos desvelar esse discurso, problematizando o perfil da educação nos países 

periféricos em relação aos países centrais, diferenciando a utilização do EAD entre estes 

países. Demonstramos que o EAD aprofunda o padrão dependente do ensino superior 

brasileiro, garantindo lucratividade para mercado internacional, o que se relaciona com 

o padrão dependente do país em relação aos países centrais. 

Reiteramos ainda que, por mais que essa modalidade de ensino, amplie o 

número de vagas, a mesma não garante o direito do aluno à formação de ensino superior 

de qualidade, pautada no tripé ensino, pesquisa e extensão, além da ausência de vivência 

acadêmica entre discentes e entre estes e um corpo docente diversificado. Trata-se de 

um processo de certificação em larga escala e de massificação do ensino, aumentando as 

estatísticas educacionais do país, sem a necessidade do investimento característico do 

modelo presencial, conforme análise de Pereira (2012).  

Dessa forma, o EAD se caracteriza como uma estratégia eficiente para a 

diversificação de cursos ofertados por Instituições de Ensino Superior (IES), em sua 

maioria privadas mercantis, tornando-se mais um espaço para o campo da exploração e 

expansão do capital em crise. Tal processo vincula-se com a fase de mundialização do 

capital, seguindo as exigências dos organismos internacionais. 
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O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica documental, tendo 

como referências autores clássicos e contemporâneos que nos ofertaram o arcabouço 

teórico necessário para a construção de uma análise crítica da expansão do ensino 

superior via EAD. Analisamos ainda dados extraído dos Censos da Educação Superior e 

Sinopses Estatísticas da Educação Superior entre os anos de 1997 até os anos 2013, o 

que nos permitiu ilustrar o processo expansivo analisado. Além disso, analisamos a 

legislação principal referente ao EAD. 

No primeiro capítulo faremos uma discussão sobre o imperialismo, com base em 

Lênin; a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, pautados em Trotsky e, por 

fim, buscaremos compreender o lugar do Brasil como país capitalista dependente e 

como este se relaciona com o padrão dependente de educação, analisado por Florestan 

Fernandes.  

Em seguida, no segundo capítulo analisaremos a crise capitalista e a reação da 

burguesia no pós-1970, o que nos permitirá compreender a contrarreforma do Estado, 

bem como seus impactos para as políticas sociais, em especial a área educacional.  

No terceiro e último capítulo, apresentaremos dados colhidos dos Censos da 

Educação Superior e Sinopses Estatísticas da Educação Superior entre os anos de 1997 

até os anos 2013, que ilustram a expansão do ensino superior via EAD.  

 

CAPÍTULO I - Imperialismo e desenvolvimento desigual e combinado: subsídios 

para compreender o padrão dependente do ensino superior brasileiro.  

1.1. Imperialismo e desenvolvimento desigual e combinado: o lugar do Brasil 

como país capitalista dependente 

Para analisar a situação atual do Brasil como um país capitalista periférico e 

dependente e, por sua vez, apreender a relação entre trabalho e educação e o perfil 

educacional posto para países capitalistas periféricos dependentes, é importante 
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compreender a teoria do desenvolvimento desigual e combinado a partir das análises de 

Vladimir Lênin e Léon Trotsky
1
.  

De acordo com Lênin (2011), uma forte marca do capitalismo é o vasto 

desenvolvimento da indústria e a rápida concentração da produção, gerando empresas 

cada vez maiores. Em países do centro do sistema capitalista a concentração é mais 

intensa: quanto mais as empresas se desenvolvem, maior o nível de concentração. Estas 

empresas passam por dificuldades de concorrer entre si, necessitando de acordos, 

transformando essa concorrência em monopólio. “Essa transformação da concorrência 

em monopólio constitui um dos fenômenos mais importantes – para não dizer o mais 

importante – da economia do capitalismo dos últimos tempos” (LÊNIN, 2011, p. 120).  

A partir do século XX, vivencia-se a formação de monopólios, alicerçada no 

capital financeiro, em que os monopolistas de todos dos países avançados se unem. É 

nesta etapa que a acumulação de capital se torna muito elevada em alguns países ricos 

em maiores proporções (LÊNIN, 2011). “Constitui-se um enorme „excedente de capital‟ 

nos países avançados” (LÊNIN, 2011, p. 181).   

Segundo Lênin (2011), a atribuição do velho capitalismo era a exportação de 

mercadoria, já no capitalismo moderno, com a existência de monopólios, passa a existir 

a exportação de capital. O autor (2011, p. 180) explica:  

O capitalismo é a produção de mercadorias no grau superior do seu 
desenvolvimento, quando até a força de trabalho se transforma em 

mercadoria. O desenvolvimento da troca, tanto no interior como, em especial, 

no campo internacional, é um traço distintivo e característico do capitalismo. 

O desenvolvimento desigual por saltos, das diferentes empresas e ramos da 

indústria e dos diferentes países, é inevitável sob o capitalismo. A Inglaterra 

foi a primeira que se transformou em país capitalista, e em meados do século 

XIX, ao implantar o livre câmbio, pretendeu ser a “oficina de todo o mundo”, 

o fornecedor de artigos manufaturados para todos os países, os quais deviam 

fornecer-lhe, em contrapartida, matérias-primas. 

 

Contudo, esse excedente de capital exportado não traz benefícios para a 

população dos chamados países “atrasados”, ou seja, para a classe trabalhadora desses 

países. Pois, como veremos mais adiante, nesses países, o capital permanece 

                                                             
1 A teoria do desenvolvimento desigual e combinado foi apropriada por importantes intelectuais 

brasileiros, como Caio Prado Junior e Florestan Fernandes, para a análise da particularidade brasileira. 

Ambos, com base na teoria trotskista, buscaram ir além das perspectivas “dualista” e “etapista” de 

compreensão histórica da realidade nacional (DEMIER, 2007). 
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concentrado nas mãos de frações da burguesia e, portanto, não beneficia diretamente a 

classe trabalhadora e suas frações. Ao contrário, nos chamados países atrasados, o lucro 

é maior, pois são poucos capitais, concentrados, o preço da terra e os salários são 

menores, as matérias-primas são mais baratas e a força de trabalho é superexplorada. O 

que, portanto, acontece na era dos monopólios é a exportação de capitais dos países 

centrais para os periféricos, que impõem condicionalidades aos países dependentes e 

recebem juros provenientes dos “empréstimos” contraídos pelos países periféricos.  

A exportação de capitais repercute-se no desenvolvimento do capitalismo 

dentro dos países em que são investidos, acelerando-o extraordinariamente. Se, 

em consequência disso, a referida exportação pode, até certo ponto, ocasionar 

uma estagnação do desenvolvimento nos países exportadores, isso só pode ter 

lugar em troca de um alargamento e de um aprofundamento maiores do 
desenvolvimento do capitalismo em todo o mundo (LÊNIN, 2011, p. 184).  

 

Então, entende-se que, por meio da exportação de capitais, ocorre a exploração 

dos países periféricos, como falamos, por meio de empréstimos, por exemplo, acirrando 

o grau de exploração da classe trabalhadora destes países. No Brasil, a exportação de 

matérias-primas para os países centrais é um exemplo de dominação, pois o país exporta 

esse tipo de produto e ao mesmo tempo compra os manufaturados. Para os países 

centrais este fato é um grande facilitador, os mesmos compram as matérias-primas a 

preços baixos, podendo vender os manufaturados produzidos pelo preço que desejar, 

garantindo-se o lucro (FERNANDES, 1976). 

Sobre o imperialismo Lênin (2011, p. 217) explica que:  

Se fosse necessário dar uma definição, a mais breve possível, do imperialismo, 

dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa 

definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o 

capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital 

das associações monopolistas de industriais, e, por outro lado, a partilha do 

mundo é a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às 

regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política 

colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente 
repartido.  

É no imperialismo que se identifica a forma mais desenvolvida do capitalismo. 

Segundo Lênin (2011), o principal deste processo diante do viés econômico é que ao 

invés da livre concorrência capitalista, têm-se a formação dos monopólios capitalistas. 

 Ainda sobre as características do imperialismo, o elevado nível de 

desenvolvimento da concentração da produção e do capital cria os monopólios. Estes 
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têm grande atribuição na vida econômica; a junção do capital bancário com o capital 

industrial; tem-se a exportação de capitais, o que é diferente da exportação de 

mercadorias; forma-se um conjunto de países monopolistas que divide o mundo e as 

potências capitalistas mais importantes partilham territorialmente também o mundo 

(LÊNIN, 2011).  

 O imperialismo garante e privilegia o domínio dos países centrais sob os 

periféricos. O que se percebe é a desigualdade entre os ritmos dos processos históricos 

de cada sociedade, diferenças que apresentam maiores manifestações nos países 

periféricos. Os países periféricos caminham diante das necessidades e exigências dos 

países centrais. É importante compreender que não se trata de uma disputa entre nações, 

mas entre burguesias e frações capitalistas, dentro do quadro mais amplo da divisão 

internacional do trabalho (LÊNIN, 2011). 

 Se Lênin analisou a formação dos monopólios e sua relação com os países e 

classes e a tendência no capitalismo de um desenvolvimento desigual entre nações, 

classes e frações de classes, Trotsky contribuiu para a análise dessa relação desigual, 

mas que se desenvolve de forma combinada.  

Trotsky (1977) examina a situação da Rússia, que carrega características de país 

periférico
2
, tendo em sua base de desenvolvimento a agricultura

3
, desenvolvendo-se 

lentamente, o que caracterizava o “atraso” em sua economia, estrutura social primitiva e 

baixo nível de cultura comparado aos países centrais
4
.  

Segundo Trotsky (1977), países periféricos não possuem conquistas materiais e 

ideológicas próprias, portanto absorvem tais características dos países centrais. O que 

não quer dizer que os chamados por Trotsky de países “atrasados” seguiriam todas as 

                                                             
2 O autor denomina a Rússia como país atrasado. Os países que chamamos aqui de centrais, são 

denominados por Trotsky de avançados (TROTSKY, 1977). 
3 Segundo Trotsky (1977, p. 23), o desenvolvimento da agricultura avançava extensivamente e não em 

profundidade. O autor explica a desigualdade entre a Europa ocidental e oriental, “... os povos da Europa 

Ocidental, cedo bloqueados em suas fronteiras naturais, criavam as aglomerações econômicas e culturais 
das cidades industriais. A população da planície oriental, tão logo se sentia comprimida, embrenhava-se 

nas florestas ou então emigrava para a periferia, nas estepes. Os elementos camponeses mais dotados de 

iniciativa e mais empreendedores transformavam-se, no lado oeste, em cidadãos, artífices, mercadores. 

No leste, certos elementos nativos, audaciosos, estabeleceram-se como comerciantes, porém em maior 

número fizeram-se cossacos, guardas-fronteiras ou colonos. O processus de diferenciação social, intenso 

no ocidente, retardava-se no oriente e se difundia por expansão”.  
4 Sobre as características da Rússia, Trotsky afirma que, “[...] o traço essencial e o mais constante da 

História da Rússia é a lentidão com que o país se desenvolveu, apresentando como consequência uma 

economia atrasada, uma estrutura social primitiva e baixo nível cultural” (TROTSKY, 1977, p. 23).  



19 

 

fases reproduzidas pelos países “adiantados”. Sobre a Rússia, Trotsky (1977, p. 24) 

afirma que, “[...] não foi possível à Rússia formar-se segundo os moldes do Oriente, 

compelida como estava em acomodar-se à pressão militar e econômica do Ocidente
5
”. 

Não seria possível que países atrasados, pressionados militarmente e economicamente 

pelos mais avançados, pudessem adquirir o mesmo modelo de desenvolvimento, já que 

não experimentaram os primeiros processos de ascensão do capitalismo e tinham 

características diferentes de relações sociais.  

O sistema capitalista prepara as bases para o progresso de áreas periféricas 

diante de condições não autônomas, sempre sob o domínio de partes centrais. 

(TROTSKY, 1977). 

[...] O capitalismo, no entanto, 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 privilégio 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 [...] (TROSTKY, 1977, p. 24).  

  

Com base nos estudos de Trotsky é possível pensar na situação da América, 

colonizada pela Europa, pois os colonizadores europeus não iniciaram o 

desenvolvimento de suas colônias percorrendo toda a história que trilharam, ou seja, 

passaram por cima de etapas necessárias para o desenvolvimento dessas áreas. Assim, 

as regiões periféricas do sistema capitalista desenvolveram-se de maneira dependente 

em relação ao centro do capitalismo. Segundo Trotsky, o “avanço” de nações 

historicamente atrasadas combina com parte da historicidade desses países, essa 

combinação é necessária para seu modelo de desenvolvimento. O “progresso” dos 

países periféricos subordina-se aos países centrais, avançam sob os mandos e 

                                                             
5 É importante ressaltar que Trotsky (1977, p. 23) compara o desenvolvimento autônomo de algumas 
áreas com a Rússia, “[...] as civilizações antigas do Egito, da Índia e da China tinham um caráter 

suficientemente autônomo e, por medíocres que fossem as suas possibilidades de produção, dispuseram 

de tempo bastante para elaborar relações sociais tão bem acabadas em seus detalhes quanto os trabalhos 

dos artífices desses países. Tanto pela sua história quanto pela vida social, e não somente devido à sua 

posição geográfica, a Rússia ocupava, entre a Europa e a Ásia, uma situação intermediária. Diferenciava-

se do Ocidente, europeu, mas também diferia do Oriente, asiático, embora aproximando-se em alguns 

períodos, em vários aspectos, ora de um ora de outro. O Oriente impôs o jugo tártaro, que entrou como 

elemento importante na edificação do Estado russo. O Ocidente era um inimigo ainda mais temível que o 

Oriente, ao mesmo tempo que um mestre”.  
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necessidades
6
 dos centros capitalistas. “A órbita descrita toma, em seu conjunto, um 

caráter irregular, complexo, combinado” (TROTSKY, 1977, p. 25). 

As nações, consideradas por Trotsky (1977) como retardatárias, somente 

conseguem progredir à medida que privilegiam nações dominantes. Dessa forma, o 

destino dos países periféricos encontra-se submetido às necessidades externas (dos 

dominantes). O autor denomina esse processo como “lei universal da desigualdade dos 

ritmos”. Nesse sentido, Trotsky (1977, p. 25) afirma que   

 [...] a desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, 
evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 

atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na 

contingência de avançar aos saltos.   

 

A partir da lei citada acima, foi desenvolvida a “lei do desenvolvimento 

combinado”, que segundo o autor tem as seguintes características:  

a) aproximação das diversas etapas;  

b) combinação das fases diferenciadas;  

c) amálgama das formas arcaicas com as mais modernas.  

A lei do desenvolvimento combinado contribui para a compreensão da história 

dos países da periferia do sistema capitalista. Seguindo esse modelo de 

desenvolvimento, o Estado russo, pressionado pela parte mais rica da Europa, 

arrecadava grande parte dos bens públicos produzidos no país enquanto grande parte da 

população vivia na miséria. Nesse contexto podemos observar, segundo Trotsky (1977), 

que na Rússia não havia espaço, ou não era “liberado” o desenvolvimento de grandes 

indústrias, só era possível o surgimento de pequenas indústrias, assim o que dominava 

nas cidades russas era o consumo, ou seja, a produção era mínima, o que é característico 

de um país periférico.  

                                                             
6 Sobre o desenvolvimento da Rússia, Trotsky afirma que foi inserido no país, um conjunto de saberes e 

técnicas ocidentais, principalmente nas áreas militares e de manufatura. “O armamento segundo os 

moldes europeus e os empréstimos feitos à Europa, nos mesmos moldes – incontestáveis resultados de 

uma cultura mais adiantada – conduziram ao fortalecimento do tzarismo que, de seu lado, refreava o 

desenvolvimento do país” (TROTSKY, 1977, p. 25).  



21 

 

O comércio russo era ainda totalmente ligado ao estrangeiro, o que segundo 

Trotsky (1977) garantia ao capital externo o papel de dirigente. Dessa forma, o 

mercador russo ganhava o lugar de “semicolonial”, servindo de vínculo entre o 

Ocidente e as aldeias russas. Pode-se perceber que as relações econômicas existentes 

privilegiavam constantemente o Ocidente, mantendo a Rússia sempre com um caráter 

de país periférico e dependente, seu desenvolvimento era desigual em relação à Europa, 

e essa desigualdade era combinada. A combinação de formas arcaicas com modernas é 

adequada para o desenvolvimento capitalista dos centros, que têm como dependentes as 

partes periféricas do capitalismo. Por isso, se tornava condizente para os dirigentes a 

combinação entre o agrário e o industrial na Rússia. Sobre a rápida formação tardia da 

indústria russa, Trotsky (1977, p. 28) afirma que: 

A lei do desenvolvimento combinado está demonstrada como sendo a mais 

incontestável na história e no caráter da indústria russa. Tardiamente nascida, 

essa indústria não percorreu, desde o início, o ciclo dos países adiantados, 

porém neles se incorporou, adaptando ao seu estado atrasado as conquistas 

mais modernas. Se a evolução econômica da Rússia, em conjunto, passou por 
cima de períodos do artesanato corporativo e da manufatura, muitos de seus 

ramos industriais pularam parcialmente alguma etapa da técnica, que exigiram, 

no Ocidente, dezenas de anos. Como consequência, a indústria russa 

desenvolveu-se em certos períodos com extrema rapidez. Entre a primeira 

revolução e a guerra a produção industrial da Rússia quase dobrou. Julgaram 

alguns historiadores russos ser isto motivo suficiente para concluir que era 

necessário abandonar a lenda de um país atrasado e de lento progresso do país. 

Na realidade, a possibilidade de um progresso assim rápido era precisamente 

determinada pelo estado atrasado do país, que, infelizmente, não apenas 

subsistiu até a liquidação do antigo regime mas que, como sua herança, perdura 

até hoje.  

Ao comparar a evolução da indústria com a agricultura, Trotsky (1977, p. 28) 

percebe que, em relação à economia, pode-se exemplificar a lei do desenvolvimento 

combinado:  

[...] Enquanto que a agricultura camponesa, até a Revolução, em sua maior 
parte, permanecia quase no mesmo nível do século XVII; a indústria russa, 

quanto à técnica e sua estrutura capitalista, encontrava-se no mesmo nível de 

países adiantados e, mesmo sob alguns aspectos, os ultrapassava. Em 1914 as 

pequenas indústrias com menos de 100 operários representavam, nos Estados 

Unidos, 35% do efetivo total dos operários de indústrias, ao passo que na 

Rússia a proporção era de 17,8%. Admitindo-se um peso específico 

aproximadamente igual para as empresas médias e grandes, ocupando de 100 a 

mil operários, as empresas gigantes, que ocupavam mais de mil operários cada 

uma, empregavam, nos Estados Unidos, apenas 17,8 da totalidade dos 

operários, enquanto que na Rússia a proporção era de 41,4%. Nas principais 

regiões industriais a percentagem era ainda mais elevada: na região de 
Petrogrado, 44,4%; na região de Moscou, 57,3%. Chegaremos aos mesmos 

resultados se estabelecermos uma comparação entre a indústria russa e a 

indústria britânica ou a alemã. Este fato apresentado pela primeira vez por nós 



22 

 

em 1908, dificilmente poderia ser inserido na representação banal que nos dão 
de uma economia atrasada na Rússia. Entretanto, não nega o caráter 

retardatário do país, oferecendo apenas um complemento dialético.  

 

Na Rússia o capital industrial uniu-se ao capital bancário garantindo a 

subordinação da indústria aos bancos, nesse sentido, a indústria russa era totalmente 

submissa ao mercado monetário da Europa Ocidental. Assim, a combinação na Rússia 

entre o arcaico e o moderno resultava em uma parte que permanecia a mesma, a 

agricultura, e a outra parte, a industrial, que avançava e estava submetida ao capital 

estrangeiro (TROTSKY, 1977).  

[...] A indústria pesada (metais, carvão, petróleo) estava quase inteiramente sob 

o controle financiador estrangeiro que criara, na Rússia, para uso próprio uma 
rede de bancos auxiliares e intermediários. A indústria leve seguia o mesmo 

caminho. Se os estrangeiros possuíam, no total, mais ou menos 40% de todos 

os capitais investidos na Rússia, esta percentagem nos ramos principais da 

indústria era bem mais elevada. Pode-se afirmar, sem receio de exagero, que o 

centro de controle das ações emitidas pelos bancos, pelas fábricas e 

manufaturas russas encontrava-se no estrangeiro e a participação da Inglaterra, 

da França e da Bélgica no capital atingia o dobro da participação alemã 

(TROTSKY, 1977, p. 29).  

 

 Para Trotsky, as partes “atrasadas” do capitalismo possuíam uma historicidade 

própria em relação ao desenvolvimento. A existência de uma relação dialética, entre 

inovações tecnológicas, políticas e culturais realizadas pelos países “avançados” e as 

relações sociais em sua maioria pré-capitalistas dos países “atrasados”, resultaria no 

desenvolvimento combinado dos países periféricos. Esses países se industrializavam 

sem solucionar tarefas “democrático-burguesas”, como os problemas agrários e 

nacionais. As burguesias periféricas que surgem tardiamente, a partir desse modelo de 

desenvolvimento, estão vinculadas ao capital estrangeiro, como também os proprietários 

rurais não seriam capazes de realizar uma revolução “democrática” (DEMIER, 2007).   

 É importante acrescentar que Trotsky não compartilhava da ideia de Stalin que 

seria necessário e possível uma revolução “democrático-burguesa” sob o comando de 

“burguesias nacionais”. Stalin defendia que as chamadas “burguesias nacionais” 

poderiam ser a força necessária para a evolução da produção capitalista, e que a 

revolução socialista estaria condicionada a esse modelo de “progresso”. Essa era a 
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política da Internacional Comunista (IC) comandada pela burocracia estalinista
7
 

(DEMIER, 2007).  

Segundo Lowy (1998), a lei do desenvolvimento desigual e combinado está em 

vinculação direta com a reflexão sobre o imperialismo, possibilitando críticas a 

interpretações evolucionistas, dualistas e à ideia de progresso linear em relação à 

realidade dos países. Para o autor essa teoria possibilita a compreensão sobre as 

modificações exercidas pela dominação do capital na formação social de países que 

possuem relações pré-capitalistas. A dominação do capital pode realizar severas 

mudanças, econômicas e sociais. “[...] é uma tentativa de explicar estas „modificações‟ 

e, por conseqüência, de dar conta da lógica das contradições econômicas e sociais dos 

países do capitalismo periférico ou dominados pelo imperialismo” (Lowy, 1998, p. 73). 

É importante ressaltar que a fase imperialista do sistema capitalista impossibilitaria o 

desenvolvimento autônomo de áreas periféricas, portanto estas não realizariam o mesmo 

caminho das regiões centrais. Dessa forma compreende-se que não existe no curso da 

história uma linearidade, rompendo assim com a ideia de evolução como progresso, 

segundo Lowy (1998, p. 73):  

A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é interessante não apenas 

por sua contribuição à reflexão sobre o imperialismo, mas também como uma 

das tentativas mais significativas de romper com evolucionismo, a ideologia do 
progresso linear e o euro-centrismo. Segundo Ernst Mandel, trata-se 

provavelmente da maior contribuição de Trotsky à teoria marxista.  

 

Nesse sentido, a combinação do atraso com a modernidade é uma interessante 

marca desses países “atrasados” em relação aos “avançados”. Lowy (1998, p. 77-78) 

analisa o pensamento de Trotsky em relação à situação da Rússia czarista, 

demonstrando a combinação entre o arcaico e o moderno no país:  

                                                             
7 Segundo Demier (2007, p. 1), “Trotsky foi, sem dúvida, o principal adversário dessa política da IC que 

levou a inumeráveis desastres do proletariado mundial. Sua defesa de que somente o proletariado, 
apoderando-se do leme do Estado e implantando a sua „ditadura‟, poderia resolver as chamadas tarefas 

„democráticas‟ pendentes nos países atrasados resultava de uma compreensão histórica diametralmente 

oposta a dos estalinistas. Trabalhando com uma perspectiva que compreendia o capitalismo como uma 

totalidade contraditória, e não como uma mera soma de nações (partes) isoladas, Trotsky afirmava que as 

regiões „coloniais‟ e „semi-coloniais‟ não poderiam desenvolver a sua história em separado, e, portanto, 

não seria possível superar o atraso passando-se a um „estágio‟ superior ainda dentro dos marcos do 

capitalismo. O sistema capitalista, em especial a partir de sua fase imperialista, não deixaria mais espaço 

para esses desenvolvimentos „autônomos‟, impossibilitando que a história das regiões retardatárias 

repetisse a história, repetisse as etapas das regiões pioneiras do capitalismo”. 
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O exemplo que ele menciona, é claro, é o da Rússia czarista, um país onde a 
agricultura permanecia na maior parte quase ao nível do século XVII, enquanto 

que a indústria, por sua técnica e estrutura capitalista, “encontrava-se ao nível 

dos países avançados e até mesmo, sob certos aspectos, superava-os – 

especialmente pelo grau de concentração da indústria, superior até mesmo à 

dos Estados Unidos: em 1914, as grandes fábricas (mais de mil operários) 

empregavam 17,8% da totalidade dos operários, enquanto que na Rússia a 

proporção era de 41,4% (nós reencontramos aqui, atualizado, o argumento já 

esboçado em 1906).  

 

 A partir das compreensões e análises acima sobre o caráter de desenvolvimento 

dos países periféricos, os chamados por Trotsky e Lênin de “atrasados”, podemos 

refletir sobre as características e o lugar do Brasil como país capitalista periférico e 

dependente, o que poderá nos auxiliar a compreender a relação entre trabalho e 

educação no Brasil e, especificamente, o perfil de expansão do ensino superior 

brasileiro, majoritariamente via setor privado e na modalidade de EAD.  

Para dar contribuição ao debate a seguir, utilizaremos intelectuais que romperam 

com a visão “dualista”, chamado por Oliveira (2003) de dualismo cepalino, “etapista”, 

“evolucionista”, como também do progresso linear sobre a realidade brasileira. Tais 

autores eram contrários à ideia do Brasil como país subdesenvolvido, o que, segundo 

Demier (2007), era o pensamento acadêmico da esquerda brasileira na década de 1950 e 

meados de 1960
8
, identificado como “dualista”. Sobre o pensamento dualista cepalino, 

Oliveira (2003, p. 30) esclarece que: 

[...] Convém assinalar que, por todos os lados, o pensamento socioeconômico 

latino-americano dá mostras de insatisfação e de ruptura com o estilo cepalino 

de análise, procurando recapturar o entendimento da problemática latino-

americana mediante a utilização de um arsenal teórico e metodológico que 

esteve encoberto por uma espécie de „respeito humano‟ que deu largas à 

utilização do arsenal marginalista e keynesiano, estes conferindo 

honorabilidade e reconhecimento científico junto ao establishment técnico e 

acadêmico. Assim, boa parte da intelectualidade latino-americana, nas últimas 

décadas, dilacerou-se nas pontas do dilema: enquanto denunciavam as 

miseráveis condições de vida de grande parte da população latino-americana, 

seus esquemas teóricos e analíticos prendiam-nos às discussões em torno da 

relação produto-capital, propensão para poupar ou investir, eficiência marginal 
do capital, economias de escala, tamanho do mercado, levando-os, sem se 

darem conta, a construir o estranho mundo da dualidade e a desembocar, a 

contragosto, na ideologia do círculo vicioso de pobreza.  

 

                                                             
8 Segundo Demier (2007), compartilhavam dessa perspectiva, os formuladores e teóricos do Partido 

Comunista (PCB), intelectuais da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).  
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Os compreendidos como “dualistas” defendiam que a estrutura econômica, 

política e social do Brasil tinha dois pólos opostos, uma parte “atrasada” e outra 

“moderna”. Assim, a parte “atrasada”, que seria a arcaica, localizada no campo, local 

onde se concentrava a agro-exportação, era um obstáculo para o amadurecimento da 

parte “moderna” da economia, que estava localizada em ambientes de desenvolvimento 

industrial. Nesse sentido pode-se perceber que esses intelectuais, defensores da ideia do 

subdesenvolvimento, compreendiam então que o Brasil permanecia estagnado 

historicamente, passando por uma etapa já vivenciada anteriormente pelos países de 

capitalismo moderno. Ou seja, não entendiam que a parte arcaica contribuía para o 

desenvolvimento do “moderno” (DEMIER, 2007).  

No contexto de Guerra Fria, a ideia de desenvolvimento “dentro da ordem” se 

expande nos anos de 1950 e 1960, conforme analisa Cardoso (1996, p. 101): 

Se há um tema que nesse momento chama para si as atenções de toda a 

sociedade, esse tema é o “desenvolvimento”. Especialmente na segunda 

metade da década de 50 o apelo ideológico é forte, em nome do progresso e da 
riqueza material. O desenvolvimentismo anuncia uma era de prosperidade, 

promovida pelo crescimento econômico acelerado. Há um termo que se impõe 

às discussões: “o arranco” ou “a arrancada para o desenvolvimento” (o take-

off, cunhado por Rostow). Todas as preocupações se dão em torno disso, toda 

mobilização se faz para isso. O outro lado desse apelo é político, mas também é 

para ser resolvido pelo econômico, com o crescimento: é a manutenção da 

ordem social, que a ideologia diz estar ameaçada pela miséria, já que a pobreza 

é tida como potencialmente geradora não só de intranqüilidade, como de 

revolta e de “infiltração de ideologias subversivas”. Deste modo, o 

desenvolvimento econômico acelerado seria o antídoto necessário e urgente 

contra a expansão do comunismo. Como conseqüência, a caracterização global 

da ideologia desenvolvimentista juscelinista se contém na fórmula “mudar, 
dentro da ordem, para garantir a ordem”.   

 

De acordo com Oliveira (2003), um dos pensadores da CEPAL, Prebisch, 

analisava o comércio internacional da seguinte maneira: o modo como é realizado o 

intercâmbio prejudica os países latino-americanos. Nessa direção o pensamento de 

Prebisch levaria a uma nova compreensão sobre o imperialismo, expressando um 

posicionamento reformista ao afirmar que os países industrializados deveriam reformar 

suas condições em relação aos produtos agropecuários exportados, essa mudança seria 

feita através da elevação dos preços pagos nesses produtos. Outra medida seria a 

diminuição dos valores dos produtos internacionais vendidos na periferia do 

capitalismo.  
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Para os pensadores cepalinos, o problema não residiria nas condições estruturais 

e nem no posicionamento subalterno dos países periféricos no sistema capitalista. 

Tratava-se, para esses pensadores, de um modelo gerencial incorreto, que corroborava 

para a existência de uma dualidade entre partes “atrasadas” e “modernas”, como já 

citado acima. Nessa direção, havia um posicionamento teórico na defesa de uma 

oposição entre nações “desenvolvidas” e “subdesenvolvidas”. Todavia, orientados por 

essa posição, acreditavam que existiria uma burguesia antiimperialista, a chamada 

“burguesia nacional”, forças que lutariam em prol de uma agenda nacionalista, do povo 

brasileiro e contrário a interesses externos. Dessa forma existiria a crença de que, ao 

passar para uma etapa superior, países “subdesenvolvidos” chegariam ao 

desenvolvimento pleno (OLIVEIRA, 2003).  

O “subdesenvolvimento” pareceria a forma própria de ser das economias pré-

industriais penetradas pelo capitalismo, em “trânsito”, portanto, para as formas 

mais avançadas e sedimentadas deste; todavia, uma tal postulação esquece que 

o “subdesenvolvimento” é precisamente uma “produção” da expansão do 

capitalismo. Em raríssimos casos – dos quais os mais conspícuos são México e 
Peru -, trata-se da penetração de modos de produção anteriores, de caráter 

“asiático”, pelo capitalismo; na grande maioria dos casos, as economias pré-

industriais da América Latina foram criadas pela expansão do capitalismo 

mundial, como uma reserva de acumulação primitiva do sistema global; em 

resumo, o “subdesenvolvimento” é uma formação capitalista e não 

simplesmente histórica (OLIVEIRA, 2003, p. 32-33). 

 

Uma consideração importante é observar que existiam críticos da teoria 

cepalina
9
, segundo Oliveira (2003, p. 32), que compartilhavam da teoria neoclássica e 

keynesiana: 

[...] Mesmo porque a oposição ao “modelo Cepal”, durante o período 
assinalado, não se fez nem se deu em nome de uma postura teórica mais 

adequada: os conhecidos opositores da Cepal no Brasil e na América Latina 

tinham, quase sempre, a mesma filiação teórica marginalista, neoclássica e 

keynesiana, desvestidos apenas da paixão reformista e comprometidos com o 

status quo econômico, político e social da miséria e do atraso seculares latino-

americanos. Como pobres papagaios, limitaram-se durante décadas a repetir os 

esquemas aprendidos nas universidades anglo-saxônicas sem nenhuma 

perspectiva crítica, sendo rigorosamente nulos seus aportes à teoria da 

sociedade latino-americana. Assim, ao tentar-se uma “crítica à razão dualista”, 

reconhece-se a impossibilidade de uma crítica semelhante aos “sem-razão”.  

 

                                                             
9 Esses são os chamados economistas conservadores anti-Cepal. Criticavam o pensamento cepalino, mas 

não tinham uma análise dialética, eram comprometidos em manter o sistema econômico capitalista. Para 

uma discussão ampliada sobre o tema, ver Oliveira (2003).  



27 

 

Esses pensadores que acreditavam na teoria do subdesenvolvimento defendiam 

que existiam no Brasil áreas “feudais” ou “semi-feudais”. Para eles o problema a ser 

resolvido era a relação entre Imperialismo x Nação. Dessa forma o imperialismo seria 

um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo no país. Essas análises não 

levavam em consideração que o que havia entre as nações era uma relação dialética 

diante do antagonismo entre as classes sociais que estão vinculadas ao imperialismo 

(DEMIER, 2007). 

Segundo Oliveira (2003), existem estruturas de dominação internas que mantêm 

a acumulação dos países periféricos como o Brasil, conformando a relação centro-

periferia e a dependência desses países em relação aos centrais. Os teóricos do “modo 

de produção subdesenvolvido” analisaram essa questão somente pela via externa, o que 

acabou por resultar no que analisamos acima, que o problema estaria posto por uma 

oposição entre nações. Não percebem que, por mais que exista uma relação oposta entre 

nações, também existe no problema do desenvolvimento uma relação de oposição entre 

classes sociais internas. Oliveira (2003, p. 34) reitera a importância de se romper com a 

teoria do subdesenvolvimento: 

No plano da prática, a ruptura com a teoria do subdesenvolvimento também 

não pode deixar de ser radical. Curiosa mas não paradoxalmente, foi sua 

proeminência nos últimos decênios que contribuiu para a não-formação de uma 
teoria sobre o capitalismo no Brasil, cumprindo uma importante função 

ideológica para marginalizar perguntas do tipo “a quem serve o 

desenvolvimento econômico capitalista no Brasil?”. Com seus estereótipos de 

“desenvolvimento auto-sustentado”, “internalização do centro de decisões”, 

“integração nacional”, “planejamento”, “interesse nacional”, a teoria do 

subdesenvolvimento sentou as bases do “desenvolvimentismo” que desviou a 

atenção teórica e a ação política do problema da luta de classes, justamente no 

período em que, com a transformação da economia de base agrária para 

industrial-urbana, as condições objetivas daquela se agravavam. A teoria do 

subdesenvolvimento foi, assim, a ideologia própria do chamado período 

populista; se ela hoje não cumpre esse papel, é porque a hegemonia de uma 

classe se afirmou de tal modo que a face já não precisa de máscara.  

 

Fernandes (1976), ao analisar a realidade brasileira e a formação do Estado 

nacional
10

, parte dos pressupostos da lei do desenvolvimento desigual e combinado. 

Seus estudos compreendem o desenvolvimento dos países da periferia capitalista e 

como estes mesmos países são dominados pelos países do centro do capitalismo.  

                                                             
10 Para Fernandes (2008), o capitalismo não pode ser somente considerado diante da realidade econômica. 

O autor afirma que o capitalismo faz parte de um conjunto complexo de realidade sociocultural e que, em 

sua formação e evolução histórica, diversos fatores extra-econômicos incidem em seu desenvolvimento.  



28 

 

O autor também compartilhava da crítica à análise “dualista” econômica sobre 

países periféricos. Em seus escritos, desenvolve o conceito de “capitalismo dependente” 

para explicar as peculiaridades da formação e do desenvolvimento do capitalismo nos 

países periféricos e a posição desses países no sistema capitalista mundial.  

 Fernandes (1976) caracteriza a independência como uma necessidade para a 

entrada do Brasil no capitalismo e para a formação do Estado Nacional, a partir de 

exigências externas. Este processo é identificado pelo autor como uma Revolução 

Burguesa
11

, pois por mais que houvesse se concretizado a independência, não houve de 

fato uma ruptura com o antigo regime, ou seja, o país continuava sob o domínio 

externo. O autor ainda identifica o fetiche criado em relação a esse processo, explicando 

que em relação aos seus papéis econômicos, sociais e políticos, não houve uma 

mudança pelo viés revolucionário, democrático e nacionalista.  

A independência significou um processo de “modernização conservadora”
12

, 

pois a burguesia realizava mudanças moderadas, mas não revolucionárias. A 

“modernização” se daria na esfera empresarial, vinculada de acordo com as condições 

econômicas ou do crescimento econômico. Essa mesma burguesia não tinha intenção de 

instaurar uma verdadeira revolução, em que houvesse a emancipação da Nação como 

um todo, ou seja, não havia o objetivo de revolucionar de alto para baixo. Assim, o 

processo de modernização não conta com a preocupação ou o envolvimento das massas 

populares (FERNANDES, 1976).  

A grande lavoura e a mineração, nas condições em que podiam ser 

exploradas produtivamente, impunham a perpetuação das estruturas do 

mundo colonial – da escravidão, à extrema concentração da renda e ao 

monopólio do poder por reduzidas elites, com a marginalização permanente 

da enorme massa de homens livres que não conseguia classificar-se na 

sociedade civil e a erosão invisível da soberania nacional nas relações 

econômicas, diplomáticas ou políticas com as grandes potências. Portanto, a 

Independência foi naturalmente solapada como processo revolucionário, 

graças ao predomínio de influências histórico-sociais que confinavam a 

profundidade da ruptura com o passado. O estatuto colonial foi condenado e 
superado como estado jurídico-político. O mesmo não sucedeu com o seu 

substrato material, social e moral, que iria perpetuar-se e servir de suporte à 

construção de uma sociedade nacional (FERNANDES, 1976, p. 33). 
 

                                                             
11 É importante ressaltar que esse não foi um processo de revolução burguesa clássica, como na Europa, 

por exemplo, a Revolução Francesa (FERNANDES, 1976).  
12 A modernização realizada apenas mistificava os novos laços de dependência colonial, adquirindo um 

significado e proporções por meio de uma vasta importação de pessoas ou instituições sociais, ideias de 

vida de modelo europeu para a sociedade brasileira. Verifica-se então uma mudança na vida da população 

brasileira, que deveria se adaptar ao capitalismo como uma nova realidade interna (FERNANDES, 2008). 
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As características do processo de independência tiveram como efeito o 

nascimento de “duas Nações”, a que fazia parte da ordem civil, a minoria constituída 

por uma “nação de mais iguais”, que se beneficiava das modificações ocorridas. A outra 

nação era a parte excluída da ordem civil, a maioria da população, chamada de “nação 

real” (FERNANDES, 1976).  

É importante observar que existem influências estruturais e dinâmicas da ordem 

social global que predominam na expansão do capitalismo no Brasil, formando uma 

sociedade do “mundo subdesenvolvido”. Essa sociedade nacional se origina na história 

moderna participando da “expansão do mundo ocidental”, a partir do caminho que os 

colonizadores deram para a colônia (FERNANDES, 2008). 

 

[...] De um lado, ela significa que a “colonização” do Brasil coincidiu com 

duas etapas finais da crise do mundo medieval na Europa e com a elaboração 

concomitante das formas sociais que floresceram sobre seus escombros. De 

outro, que o empreendimento colonial português não acarretava, nem podia 

acarretar, a transplantação dessas formas sociais em elaboração, com suas 

tendências históricas características. Ao contrário, a própria “colonização” 

pressupunha, em terras brasileiras como em outras plagas, a revitalização do 

regime estamental, graças à simbiose entre grande plantação, trabalho escravo 
e expropriação colonial (FERNANDES, 2008, p. 24).  

 

 Ao explicar a formação do Estado nacional independente, Florestan (2008), 

chama atenção para mudanças ocorridas, explicando que, no Brasil, a formação do 

Estado nacional independente foi realizada sem que houvesse mudanças nas formas 

sociais e econômicas anteriores. Na inclusão da economia brasileira no mercado 

mundial houve somente modificações dos laços coloniais
13

. Nesse contexto histórico a 

Inglaterra passa a ser a grande potência colonial.  

A mudança foi feita por meio da inversão de papéis, que deixaram de ser 

jurídico-políticos para serem somente econômicos. Assim, essa mudança histórico-

social vincula o destino do Brasil, uma Nação emergente, ao neocolonialismo, 

provocando reflexos no destino da estruturação e evolução do capitalismo no país. A 

presença do neocolonialismo deixa claro que a Nação emergente não era independente, 

ou seja, era dependente dos setores internacionais. Ao não romper com o antigo regime, 

o país não poderia evoluir de maneira independente (FERNANDES, 2008).  

                                                             
13 Nesse contexto histórico a Inglaterra passa a ser a grande potência colonial. Fernandes (2008, p. 24) 

sinaliza que, “passaram da antiga Metrópole lusitana para o principal centro de poder do imperialismo 

econômico nascente”.  
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Desta forma, é necessário compreender que a relação de submissão entre centro 

e periferia faz parte de um processo histórico constituído desde o período de 

colonização e se estende até os dias atuais. O autor explica a diferença das 

modificações, em nível de “revolução política” e no “nível econômico”:  

 

Em um nível, como revolução política, ele culminou na eliminação das formas 

preexistentes de expropriação colonial, de fundamento “legal”; na 

reorganização do fluxo interno excedente econômico, o qual deixou de ser 
estritamente regulado a partir de fora; e na transferência do poder político 

institucionalizado para as elites nativas (ou seja, as elites dos estamentos 

senhoriais). No nível econômico, ele não teve o mesmo sentido revolucionário. 

As estruturas sociais e econômicas do mundo colonial ficaram intactas, como 

condição mesma, seja para o controle do poder pelas elites senhoriais nativas, 

seja por causa das necessidades do mercado mundial, em relação ao qual a 

economia tropical preenchia uma função especializada, de natureza 

heteronômica. Todavia a alteração dos laços de dependência colonial e a 

substituição do pólo hegemônico dos mesmos produziram efeitos imediatos e 

remotos de profundo alcance. Desde que desapareceria a forma legal de 

expropriação colonial, os negócios de exportação e de importação tinham de 

ser organizados segundo critérios econômicos vigentes no mercado mundial e a 
partir de dentro. Esse fenômeno se precipitara anteriormente, com a 

transferência da Corte portuguesa, a abertura dos portos e a subseqüente 

elevação do Brasil a reino (acontecimentos ocorridos entre 1808 e 1815). Mas 

ele sempre seria neutralizado, enquanto imperasse a “dominação portuguesa”. 

Só a emancipação política e a criação de um Estado nacional independente 

(datas de referência: de 7/9/1822 a 12/8/1834) fariam com que o fenômeno 

adquirisse validade. O controle colonial e puramente econômico tinha de 

basear-se na existência, no funcionamento regular e no crescimento 

progressivo de instituições econômicas novas. Por essa razão, a Independência, 

malgrado seu significado ambíguo no plano econômico, inaugura a Idade 

Moderna do Brasil. Sem qualquer maturação interna prévia, as instituições 
econômicas inerentes ao capitalismo comercial são absorvidas ex abrupto, de 

modo desordenado, mas sob condições de relativo otimismo e certa 

intensidade, constituindo-se assim um setor econômico novo e moderno, 

montado e dirigido, diretamente ou a distância, por interesses e organizações 

estrangeiras (FERNANDES, 2008, p. 25).  

 

O que Fernandes (2008) explica relaciona-se com a afirmação de Trotsky 

(1977), que nações retardatárias só conseguem progredir ao atender a necessidades 

externas. Nesse sentido, o autor coaduna com Trotsky, que a “evolução” dessas nações 

emergentes não se realizou de forma similar às nações que experimentaram os primeiros 

processos de ascensão do capitalismo.  

A revolução política do país resulta na extinção das formas de expropriação 

colonial. O fluxo interno do excedente econômico produzido deixa de ser regulado a 

partir de fora. O poder político passa a ser das elites nativas, o que não gera mudanças 

nas estruturas sociais e econômicas do mundo colonial: este fluxo precisava estar sob o 
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controle das elites coloniais nativas, como também estar de acordo com as exigências do 

mercado mundial, pois a chamada “economia tropical” dava conta da natureza 

heteronômica, ou seja, que poderia ser comandadas por outrem (FERNANDES, 2008).  

 

Compreendendo o modo como ocorreram tais mudanças, a revolução política e 

mudanças em nível econômico, pode-se entender o por quê da nova nação não ser uma 

nação independente, principalmente sob o viés econômico. O país poderia, após romper 

com o antigo regime colonial, “caminhar” de forma independente. Contudo, isso não 

ocorreu e não houve o estímulo para que isso acontecesse dentro do mercado mundial, o 

que fortaleceu uma forma totalmente distinta de desenvolvimento no país em relação 

aos países que pertencem ao centro do capitalismo. Dessa forma, surgem nações 

politicamente “livres” e economicamente dependentes, que são produtos históricos da 

expansão do mundo ocidental moderno (FERNANDES, 2008).  

[...] as Nações politicamente “livres”, mas economicamente “dependentes”, 

que surgiram como produtos históricos da “expansão do mundo ocidental 

moderno”, não evoluíram para o capitalismo por causa das estruturas 

econômicas e sociais vinculadas à economia exportadora das plantações. No 

caso brasileiro, por exemplo, essa economia só ganhou significado capitalista 

interno após a ruptura com o antigo sistema colonial e, ainda assim, preservou 
(em grau variável, conforme as regiões do país que se considerem) sua 

organização e funções extracapitalistas, nas quais repousava o poder 

econômico, social e político dos grandes proprietários rurais, mesmo após o 

desaparecimento da escravidão (que se deu em 1888), a desagregação do 

regime de castas e a universalização do trabalho livre. Entretanto, é a estrutura 

agrária dessas Nações que fornece, ao mesmo tempo, a base política e os 

fundamentos econômicos ou sociais para a absorção inicial do capitalismo 

(organizada em torno dos “negócios de exportação e de importação”) e sua 

implantação definitiva, como uma realidade histórica interna (graças à 

viabilidade daquele desenvolvimento e às suas repercussões posteriores sobre a 

diferenciação do sistema econômico) (FERNANDES, 2008, p. 26).  

 

Essa modernização
14

, no sentido da emancipação política, apenas tinha um 

caráter de disfarce dos novos laços de dependência, o que acarretaria a influência acerca 

de novas técnicas ou instituições sociais, de ideologia
15

 de vida européia para o povo 

brasileiro. Sobre a europeização
16

 no Brasil, Fernandes (2008, p. 26-27) afirma que:  

                                                             
14 Cabe reiterar que essa modernização não é uma reprodução da origem do capitalismo na Europa. “[...] 

Opera-se um salto, em várias esferas concomitantes da vida, do legado português às formas econômicas, 

jurídicas e políticas da Europa moderna – do liberalismo econômico, do parlamentarismo e da monarquia 

constitucional, dos mitos progressistas” (FERNANDES, 2008, p. 26).   
15 Partindo da concepção gramsciana, ideologia faz parte de um bloco histórico, a infra e supra-estrutura.  

Gramsci indica a existência de dois tipos distintos de ideologias: não-orgânica ou arbitrária, estas buscam 
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[...] Mas trata-se sobretudo de uma europeização dos níveis de aspiração das 
classes dominantes ou de suas elites dirigentes, nem sempre dos modos de agir, 

raramente dos modos de ser e muito superficialmente do estilo de vida 

acessível a todos. Em suma, o que se transfere, de imediato, não é nem um 

padrão de cultura nem um padrão de integração da ordem social. A 

transferência se deu no nível das normas, instituições e valores sociais, que 

iriam orientar o comportamento verbalizado, primeiro, e o comportamento 

efetivo, em seguida, através da cooperação ou do conflito, na direção daqueles 

padrões. Nesse sentido, o que prevaleceu, como força histórico-social 

dinâmica, foi a identificação com a civilização ocidental, a qual explica os 

vários caminhos tomados pelos diferentes círculos das camadas dominantes 

para ajustar interesses socioeconômicos mais ou menos toscos e imediatistas às 
estruturas econômicas, sociais e jurídico-políticas requeridas pelo capitalismo.  

 

Fernandes (2008, p. 58-59), ainda, caracteriza o capitalismo dependente do 

Brasil como mais complexo:  

 

A vantagem do caso brasileiro é que ele permite levar em conta, na 

caracterização do regime de classes no mundo desenvolvido, tanto os aspectos 

mais arcaicos quanto os aspectos mais modernos da estratificação social 

condicionada pelo capitalismo dependente. E, se ele não contém em si “o 

futuro das demais sociedades subdesenvolvidas”, pelo menos evidencia, com 

incomparável nitidez, que o regime de classes, como conexão dessa 
modalidade de capitalismo, concorre ao mesmo tempo para organizar 

internamente os interesses sócio-econômicos que produzem as classes e para 

dar continuidade à “exploração de fora pra dentro”.  

 

 

Pode-se relacionar a teoria do desenvolvimento desigual e combinado com a 

formação do capitalismo dependente brasileiro, pois o país combina formas arcaicas e 

modernas para manter seu tipo de capitalismo, os interesses sócio-econômicos, 

permitindo assim a facilidade para a exploração externa, ou seja, “exploração de fora 

para dentro” (FERNANDES, 2008, p. 59). Cabe destacar, ainda, que o capitalismo 

dependente não foi algo imposto somente de “fora pra dentro”, este faz parte de estratégias 

                                                                                                                                                                                   
ocultar, falsear, mistificar e até conciliar o que pode ser historicamente interesses contraditórios entre as 

classes sociais para que seja assim garantido o domínio da classe dominante, por meio da conformação 

das classes subalternas; e a orgânica que é formada pelos valores e concepções de mundo da classe 

subalterna que a partir de seus movimentos de massa tomam consciência de sua posição, lutando por seus 
objetivos. Para uma análise sobre ideologia ver: Marilena Chauí (2004)  
16 No contexto da realidade brasileira, para Fernandes (2008, p. 27), a “modernização” poderia ser 

considerada e poderia não ser considerada “europeização”: “Era mais, porque estava em jogo a 

implantação, em bloco, de uma civilização demasiado complexa, diferenciada e instável para as 

condições ecológicas, materiais, sociais e morais dadas na situação sociocultural existente. Era menos, 

porque nenhum grupo social possuía meios para saturar historicamente, imprimindo-lhes plena eficácia, 

as técnicas, as instituições e os valores importados da Europa”. Ou seja, algumas esferas eram impostas às 

adequações européias, pois ao mesmo tempo privilegiavam-se os dirigentes, em outras não seria possível 

por não haver condições próprias no país para tais tipos de mudança.  
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internas e externas para o desenvolvimento capitalista de ambos. Esse desenvolvimento não 

favorecia a nação como um todo, pois o resultado do crescimento favorecia somente as partes 

privilegiadas, a burguesia (FERNANDES, 1976). 

Ao observar que existem interesses relacionados a uma classe específica e que 

essas necessitam estar de acordo com a produção e com os dinamismos do mercado, 

podemos considerar peculiaridades do sistema econômico diante do capitalismo 

dependente brasileiro:  

Primeiro, o sistema econômico não se integra da mesma forma que sob o 

capitalismo avançado: ele coordena e equilibra estruturas econômicas (ou 

subsistemas econômicos) em diferentes estágios de evolução econômica. 

Segundo, a ordem econômica não exprime o ponto de equilíbrio dinâmico de 

um dado estado de articulação do todo, mas o conjunto de tendências que, no 

momento, correspondem, regulam as situações econômicas (ou algumas de 
suas fases) em bases propriamente capitalistas (FERNANDES, 2008, p. 59).  

 

Fernandes (2008) explica características do capitalismo dependente brasileiro, 

no qual a maioria do excedente econômico produzido é criada por meio da exportação 

de produtos primários. Fernandes (2008, p. 60) ressalta que formas antigas de produção 

são favoráveis para a comercialização e que não prejudicam em nada a exportação: 

Doutro lado, o recurso a técnicas econômicas anacrônicas e a conglomeração 

de formas heterogêneas de produção não afetam o plano da comercialização, 
que é, verdadeiramente, a fase na qual o processo de exportação adquire 

significado e funções econômicas capitalistas. O lado arcaico da economia 

interna atinge os fatores econômicos excluídos desse nível, o que quer dizer 

que as técnicas de produção anacrônicas e a conglomeração de formas 

positivas heterogêneas representam, em si mesmas, um meio de defesa do 

“produtor” (ou seja, do agente econômico que detém a propriedade das 

unidades produtivas e dos bens exportados). Conforme as condições, a 

combinação de modalidades de economia de subsistência com a produção para 

exportar pode constituir um mecanismo de transferência de pressões para os 

ombros do trabalhador. Nesse esquema, o proprietário-exportador consegue 

enfrentar fortes processos de descapitalização da “empresa”, do setor e até 
longas depressões da economia interna, em relativa segurança e com riscos 

limitados.  

 

Países periféricos e dependentes como o Brasil, que combinam formas de 

produção heterogêneas e obsoletas, adquirem condições desiguais de formas de 

produções já existentes, resultando em efeitos diferenciados no estilo de vida das 

populações. Dessa forma, criam-se meios através desse conjunto, para um rendimento 

econômico favorável à custa do excedente econômico gerado pela base arcaica em 
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combinação com a base moderna. Isso é garantido pela máxima exploração do trabalho, 

que se encontra disponível em grande quantidade, o que garante o padrão econômico e o 

crescimento do sistema (FERNANDES, 2008).  

Sob o capitalismo dependente, a persistência de formas arcaicas não é uma 

função secundária e suplementar. A exploração dessas formas, e sua 

combinação com outras, mais ou menos modernas e até ultramodernas, fazem 

parte do “cálculo capitalista” do agente econômico privilegiado. Por fim, a 

unificação do todo não se dá (nem poderia dar-se) no nível da produção. Ela se 
realiza e organiza, economicamente, no nível da comercialização e, em 

seguida, do destino do excedente econômico. Em consequência, o agente 

econômico “mais arcaico”, que não tem possibilidades (ou só tem 

possibilidades estreitas) de reinvestir uma parcela do excedente econômico em 

suas unidades produtivas (agrícolas, de criação, extrativas etc.), preenche as 

funções econômicas que decorrem de sua posição no sistema econômico: a) 

servir de elo entre o mercado interno e o mercado externo na captação de 

excedente econômico; b) alimentar uma pequena porção do mercado interno 

com alto poder de consumo; c) servir de elo entre o “setor arcaico” e o “setor 

moderno” do sistema econômico, transferindo para o crescimento desse último, 

indireta ou diretamente, parcelas substanciais do excedente econômico gerado 

no primeiro (e que não podem ser reinvestidos nele, de modo produtivo, 
mantidas as condições de articulação do sistema econômico) (FERNANDES, 

2008, p. 61).  

 Contrário à análise “etapista”, Fernandes (2008) explica que a existência de uma 

ordem econômica sob bases capitalistas permite a vigência de um setor moderno e, que 

segundo essa “teoria etapista”, ao se desenvolver acabaria com o arcaico. Seria então 

uma próxima etapa do capitalismo, o avançado. Não percebem, para o autor, que 

existem diversas condições e variáveis além dessa. Pois a transformação do setor 

arcaico altera o mercado mundial, contudo gera um favorável crescimento, tanto da 

produção quanto do consumo internos. Assim o que os chamados “etapistas” defendem 

não se realiza, pois no âmbito do mercado mundial, as economias nacionais dependentes 

são utilizadas como fontes de aumento e constância do excedente econômico. Não 

percebem que a expansão econômica interna não é um obstáculo para as formas arcaicas 

de produção.  

 As economias capitalistas hegemônicas, ou seja, os países centrais, exigem 

constantes mudanças e reajustes no mercado mundial a partir do nível do 

desenvolvimento do capitalismo avançado. Nesse sentido, as economias nacionais 

dependentes são obrigadas a se adequar em relação a técnicas de controle a distância. 

Essas exigências são postas para um só objetivo, para que o crescimento da economia 

capitalista satélite seja uma fonte de transferência dos excedentes econômicos 

produzidos por economias dependentes (FERNANDES, 2008). É importante 
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compreender o que o autor explica sobre o controle de países centrais em relação aos 

periféricos: 

Assim, à medida que o crescimento dessas economias se encaminha no sentido 

da autonomização, os mecanismos de controle são reorganizados em torno da 
produção e do consumo internos. As grandes firmas e organizações das 

economias nacionais avançadas disputam entre si as oportunidades de alocação 

econômica no mundo subdesenvolvido, intensificando a redução das economias 

nacionais dependentes, dotadas de melhores perspectivas de autonomização em 

bases capitalistas, em verdadeiras economias de consumo. Isso põe fim ao mito 

segundo o qual a autonomização do desenvolvimento econômico capitalista 

seja uma função da capacidade revelada pelas economias capitalistas 

dependentes de absorver os modelos econômicos das nações hegemônicas. O 

controle que certos países exercem, no mercado mundial e sobre as sociedades 

subdesenvolvidas, não repousa apenas nesses modelos, mas na posição 

econômica a partir da qual eles são explorados. Qualquer que seja a atitude que 

tomemos diante desse debate, o fato é que a ordem inerente ao sistema 
econômico de uma sociedade capitalista dependente nasce no ponto de inflexão 

de suas vinculações estruturais e dinâmicas com as economias mais avançadas. 

Ela se integra no nível mais avançado e complexo dos mecanismos econômicos 

do mercado mundial (FERNANDES, 2008, p. 64).   

 

A combinação das formas arcaicas de produção com o mercado mundial garante 

a extração do excedente econômico por partes externas, como a reprodução das partes 

modernas. Em se tratando das partes modernas de produção, o mercado passa a vincular 

de maneira constante os fatores econômicos à ordem do sistema econômico global. As 

formas modernas de produção influenciam positivamente na economia capitalista 

dependente, difundindo esses modelos capitalistas não tão consistentes no sentido 

econômico e está posta na economia interna como pólo hegemônico, controlada pelos 

mecanismos de mercado (FERNANDES, 2008). Nesse contexto é necessário 

compreender que:  

[...] O importante, para a nossa análise, é que a ordem econômica assim 

constituída adapta-se, estrutural, funcional e evolutivamente, ao padrão de 

equilíbrio dinâmico de uma economia capitalista articulada e dependente. Ela 

se acomoda à neutralização de vários fatores, inevitavelmente excluídos dos 

mecanismos de mercado capitalista, e ao se expandir, generalizando-se e se 

intensificando, tende a concentrar as transformações de maior significado no 

próprio setor moderno. Por conseguinte, em vez de concorrer para o 

aparecimento de economia capitalista auto-suficiente, essa ordem econômica 
induz a monopolização do crescimento pelo setor moderno e aumenta 

constantemente a distância existente entre ele e o setor arcaico. Assim, ela 

organiza a transferência do excedente econômico desse setor para a esfera 

urbana da economia, como um meio para promover o financiamento da 

industrialização e expandir as tendências de consumo em massa, que infundem 

ao setor moderno as aparências do “capitalismo avançado”. Para que a ordem 

econômica imperante neste setor pudesse ter vigência universal e plena eficácia 

no sistema econômico global, seria necessário que este se transformasse a tal 

ponto que as diferentes estruturas econômicas se entrosassem segundo um 
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padrão de equilíbrio dinâmico univocamente capitalista. Se isso acontecesse, 
embora mantendo-se certos desníveis no grau de desenvolvimento relativo das 

várias estruturas integradas balanceadamente, ocorreria a revolução inerente ao 

desenvolvimento econômico e, pela autonomização progressiva ou súbita, o 

próprio capitalismo dependente desapareceria da cena histórica 

(FERNANDES, 2008, p. 64-65).  

Ao analisar a formação e o desenvolvimento do Brasil desde a formação do 

Estado nacional até os dias atuais, percebe-se, com base em Fernandes, Oliveira e outros 

pensadores, que seu caráter dependente e periférico ainda vigora, o que nos auxilia a 

compreender a relação entre tal padrão de desenvolvimento e o perfil de 

educação/cultura constituído no brasil.  

Cardoso (1996), ao analisar o pensamento de Florestan Fernandes, aponta para 

as inquietações do autor em relação à dependência cultural apresentada pelo Brasil. A 

autora destaca que Fernandes, ao comparar Brasil e Europa, apreende uma diferença, 

em que na Europa processos de desenvolvimentos como do pensamento, da sociedade e 

da economia foram realizados de maneira independente, enquanto que, no Brasil, foram 

processos dependentes, não foram constituídos como produtos de formação própria da 

sociedade, mas mediante influências européias. Segundo Cardoso (1996, p. 102 apud 

FERNANDES, 1955, p. 181-182):  

Na Europa, os processos de desenvolvimento do pensamento, da economia e da 

sociedade podem ser interpretados como processos interdependentes. É visível 

a ligação do pensamento com a solução de problemas que se colocaram no 

plano da ação política ou da transformação econômica. No Brasil essa ligação 

não é perceptível com a mesma clareza, devido ao fato do saber racional 

utilizado não se ter constituído e desenvolvido como produto das exigências da 

situação histórico-social. Como ele era aceito preformado, do mundo cultural 

europeu, a sua incorporação a sistemas de concepção do mundo vinculados à 
sociedade brasileira muitas vezes exigiu reelaborações de sentido paradoxal. 

Isso, porém, não significa que essa „Intelligentsia‟ fosse desinteressada, em 

face da solução dos problemas que se levantavam na esfera da ação. Faltaram-

lhe... elementos que permitissem inserir suas atividades intelectuais em um 

processo cultural dotado de dinamismo próprio.  

 

Cardoso (1996, p. 103) explica que Fernandes indica não existir um dinamismo 

próprio do processo de produção cultural, ou seja, o desenvolvimento dessa forma não 

se realizaria de forma autônoma. Sendo assim o autor atribui essa dependência ao 

próprio modelo de país dependente: 

[...] Florestan procura as razões na situação “interna” do país. Entende que se 

trata de incapacidade de produção cultural autônoma, devida a debilidades de 

natureza institucional, por sua vez decorrentes da organização política 
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“interna” e das relações sociais que a conformavam. Por isso, a dependência 
cultural é identificada como sendo provocada pelo próprio país dependente, 

que, em determinadas circunstâncias, sente “a necessidade de apelar para os 

centros exógenos de produção do saber racional”. Deste modo, a falta de 

produção intelectual criadora, original, autônoma é pensada fundamentalmente 

como decorrência da herança cultural e social da nossa sociedade, por sua 

origem na aristocracia agrária.  

 

 Ainda segundo Cardoso (1996), Fernandes compreende de forma elucidativa 

como o Brasil se integra à civilização moderna: primeiro, absorvendo populações vindas 

da Europa ou de locais mais ocidentalizados. Segundo, por meio da contínua relação de 

dependência aos centros dominantes. Terceiro, pela influência moral, cultural, 

comportamental, organização institucional, extraídas da civilização moderna ocidental 

trazida para o país. “Isto é, se o Brasil é como é devido à forma da sua participação no 

desenvolvimento capitalista mundial, o entendimento do que o Brasil é, como ele é, 

depende da apreensão dessa forma de participação ou de integração” (CARDOSO, 

1996, p. 104).  

 É importante então expor o pensamento de Fernandes sobre a integração do 

Brasil na expansão capitalista mundial e quão é a relevância da civilização moderna 

nesse processo:  

A partir daí, a civilização ocidental moderna não é somente uma referência 

genérica de tipo de sociedade. A concepção histórica da expansão do 

capitalismo vinculada com a descoberta e com a colonização do Brasil adquire 

um novo significado, mais propriamente formativo, no sentido estrutural de 

uma expansão que se realiza integrando, diferenciadamente, seus novos 

componentes àqueles que comandam essa mesma expansão, seus pólos. Assim 

se forma um amplo sistema, dentro do qual há posições diferenciadas, não 

simplesmente, mas sim organicamente diferenciadas. Isto é, essa diferenciação 

cumpre uma função na formação e no desenvolvimento do sistema. O 

“desenvolvimento” de países “subdesenvolvidos” no âmbito do capitalismo 

afeta a diferenciação que está estabelecida no sistema como um todo. Deste 
modo, se, sob certos aspectos, é uma questão nacional, de fato a questão não se 

resolve no plano nacional estrito, até porque ele não existe como tal 

(CARDOSO, 1996, p. 105).  

 

Cardoso (1996), explica que, para Fernandes, o Brasil, como também outros 

países que carregam as mesmas especificidades, não está integrado à civilização 

ocidental moderna como mais um país, pois a civilização moderna está composta de 

“centros de dominâncias” e esses países que ficam em função dos dominantes, que mais 

tarde serão denominados de “economias satélites”.  
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A questão da integração do Brasil à expansão capitalista mundial traz outro 

ponto a se esclarecer: a relação entre o “subdesenvolvimento” e o “desenvolvimento”. 

conforme Cardoso, 

É posto em pauta um certo tipo de identificação, não como um processo 

psicológico, mas como um processo sócio-político. Enquanto o 

“subdesenvolvido” vê o “desenvolvido” como a presença e a encarnação de um 

estágio de civilização mais avançado ou mais adiantado (e, portanto, se 

reconhece como estando em atraso), a identificação com as valorizações e 
disposições subjetivas “desenvolvidas” (que se traduz no desejo de alcançar 

aquele estágio avançado, “desenvolvido”) pode ser considerada e aceita como 

construtiva do país e da nacionalidade, especialmente, quando e se, desde as 

suas mazelas e misérias até a sua “dualidade estrutural” são atribuídas àquele 

atraso (“subdesenvolvimento”) (CARDOSO, 1996, p. 107).  

 

Essa noção do “subdesenvolvimento” e “desenvolvimento” se modifica como já 

visto antes neste trabalho, analisado anteriormente a partir das ideias de autores como  

Lowy (1998), Oliveira (2003) e Demier (2007), mas cabe ressaltar que para Fernandes a 

visão do subdesenvolvimento como atraso passa a ser compreendido como heteronomia 

ou dependência.  

Desde essa nova perspectiva, a introjeção de valores e disposições subjetivas 

dos centros de dominância pelos satélites submetidos a essa dominância passa 

a ser considerada como alienante ou como produtora de alienação cultural e 

moral. A compreensão de todo o processo de desenvolvimento dos povos 

subdesenvolvidos sofre aí uma transformação profunda, capaz de criar 

repercussões importantes não só no plano científico, mas também no plano 

político. Isso porque se traz para o centro da cena todo um mecanismo (que não 

é imediatamente perceptível) através do qual o próprio desenvolvimento, 
pretendido como identificação com os “desenvolvidos”, fortalece e perpetua a 

heteronomia. Segundo Florestan, “[...] daí resulta um estado de dependência 

fundamental. Apresentado pela ideologia dominante, desenvolvimentista, como 

salvação, o desenvolvimento aparece nessa análise como agravamento do 

problema” (CARDOSO, 1996. p. 107).  

 

Os povos “subdesenvolvidos” tentam sempre colocar em prática um projeto para 

um desenvolvimento acelerado, mas embora se dediquem para tal processo, não 

conseguem resultados positivos, a realidade posta persiste.  Cardoso (1996, p. 109) 

afirma que segundo Fernandes:  

Não basta importar instituições que se julgue úteis, porque enquanto 

representações elas não funcionam na prática. É preciso fazê-las funcionar, é 

preciso criar “as condições de organização e funcionamento que elas 

requerem”. Aderir à ideia de desenvolvimento, e mesmo desejá-lo, não põe em 

marcha o desenvolvimento na realidade concreta. Não é tão fácil “produzir as 
condições” para torná-lo historicamente efetivo. É essa falta de “condições 
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materiais e morais que assegurem o domínio eficaz de padrões de 
desenvolvimento autônomo” que Florestan há muito identificava como 

dependência cultural. Enquanto o obstáculo ou bloqueio é entendido nesse 

plano, quer dizer, situa-se na dimensão da cultura, da ordem intelectual e 

moral. Mas Florestan irá rapidamente deslocá-lo na sua análise para o plano 

político das relações entre as classes e o poder.  

 

 Cardoso (1996) nos traz uma informação de suma relevância, a questão da 

discussão sobre a economia para Florestan. O que não era visto por ele como algo 

central no problema, pois o mesmo insistia somente na dependência cultural, passa a ser 

identificado e analisado minuciosamente, na década de 1950. Afirma então a existência 

de uma dependência econômica que leva à heteronomia ideológica e moral. 

Compreende que na expansão da civilização ocidental moderna estão os países centrais 

que dominam a expansão e os países que participam da mesma, porém são privados de 

autonomia.  

 Assim, pode-se afirmar que a condição heteronômica do Brasil é econômica, 

embora seja também política e social, ideológica e moral. Logo, o que se constata é que 

a heteronomia é algo global, pode-se enxergá-la em diversas esferas do país. Sendo a 

dependência econômica a chave para compreender a heteronomia
17

 (CARDOSO, 1996).    

 Dessa forma, segundo Cardoso (1996), Fernandes afirma que, devido ao modo 

de crescimento econômico que vigorava no país, sua organização e inserção na 

expansão das atividades econômicas, pode-se concluir que se trata de uma economia 

capitalista “periférica” e “dependente”.  A autora ainda reitera que: 

[...] Ao nível estrutural, ele é insuficiente para promover a integração 

balanceada, em escala nacional, da produção, da circulação e do consumo, nos 

moldes da civilização vigente (os quais pressupõem uma economia capitalista 

“avançada”). Ao nível dinâmico, ele é insuficiente para promover o 

desenvolvimento econômico auto-sustentado e autônomo, segundo os mesmos 

moldes. Como nasce e responde a uma relação de dependência crônica, no 

mercado internacional, o crescimento neste nível antes concorre para manter a 

influência dos centros hegemônicos externos, que para provocar sua 

                                                             
17 Cardoso (1996, p. 109-110) afirma que, “a heteronomia não é formalizada no plano legal, como 
acontecia na era colonial, mas é sumamente eficaz, já que a integração econômica satelizada se desdobra 

culturalmente, na construção das mentalidades e das aspirações, de tal modo a criar comportamentos, 

expectativas e laços que reforçam a condição heteronômica. Pelo menos dois aspectos desta colocação 

merecem atenção especial. Um é que toda reflexão se apóia na concepção de desenvolvimento autônomo. 

É examinando a autonomia, suas possibilidades, suas limitações e as obstruções a ela nos povos 

dependentes que se recorre ao par autonomia/heteronomia. A perspectiva do desenvolvimento autônomo 

estabelece uma diferença de base e de fundo com relação às ideias desenvolvimentistas vigentes. Ela é 

assumida, porém, por posições políticas as mais diferentes, que lhe dão, é evidente, configurações bem 

distintas”.  
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substituição pelos “centros de decisão” internos ou para criar o tipo de 
autonomia econômica requerido pela economia capitalista integrada ou pelo 

Estado nacional independente a que ela se associa. Ao nível do sistema sócio-

cultural global, em que a economia se insere, é insuficiente para dar lastro 

econômico adequado à integração, ao funcionamento e ao desenvolvimento da 

ordem social, ainda levando-se em conta os moldes da civilização vigente 

(Cardoso 1996, p. 111 apud FERNANDES, 1966, p. 145-146). 

 

 Ao compreender as características do chamado “subdesenvolvimento”, 

Fernandes percebe que este pode ser entendido a partir da dependência ou da 

heteronomia econômica. Entende então que países como o Brasil, construídos para 

serem países satélites, carregam características, se organizam e evoluem mediante 

regras e oportunidades do capitalismo dependente. Assim o estado compreendido como 

“subdesenvolvimento” não é produzido pela própria sociedade dependente, ou seja, “a 

partir de dentro”, pelo contrário, este é criado “a partir de fora”, por elementos 

conformados pelo mercado mundial. Para Fernandes, a ruptura com a dependência só 

pode ser superada “a partir de dentro” (CARDOSO, 1996).  

 Cardoso (1996, p. 111) expõe que Fernandes tem a preocupação de apreender 

por quê a independência do país não foi capaz de construir uma nação livre e integrada. 

Pois mesmo com crescimento econômico vinculado à expansão interna do capitalismo, 

como também a industrialização realizada, não houve uma autonomia, mas se manteve a 

posição de dependência econômica:  

[...] Fala “de uma teia invisível de dependências econômicas, criada pelo 

próprio capitalismo ao nível da organização internacional da economia”, que 

sob o “imperialismo econômico” criou “um padrão de desenvolvimento 

econômico pelo qual o crescimento econômico das nações satélites ficava 

subordinado aos interesses, à política e às potencialidades econômicas das 
nações dominantes”, caracterizando “uma economia capitalista dependente”. 

Entende que, sob o “capitalismo industrial, a Nação atinge o seu maior nível de 

riqueza e de desenvolvimento, mas configura, igualmente, a plenitude do 

capitalismo dependente”. Se o aumento da riqueza e do desenvolvimento 

mantém e até amplia a dependência, da perspectiva do desenvolvimento 

autônomo a questão decisiva para esses povos não pode ser a implementação 

ou a aceleração do desenvolvimento econômico e sim a questão de saber como 

alcançar “a verdadeira dependência econômica, social e cultural”.  

 

 Fernandes explica que não houve mudanças estruturais e econômicas no mundo 

colonial, afirmando a existência de uma condição colonial permanente, mesmo que 

instável e volúvel. Essa condição colonial se modifica constantemente, em que primeiro 

está ligada ao antigo sistema colonial; se vincula também ao colonialismo criado pelo 
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imperialismo dos primeiros grandes centros dominantes; está sob os efeitos do 

capitalismo monopolista. Assim percebe-se que essa condição está sempre sofrendo 

variações, mas sempre mantém a sua posição heteronômica. O que pode variar é o tipo 

de dependência, pois isso está submetido ao poder do núcleo dominante (CARDOSO, 

1996).  

[...] O fundamental é identificar o caráter permanente de relações que se 

apresentam como mutáveis, o que significa identificar o quanto há de relativo 

nestas mudanças. Reconhecer a luta “permanente e implacável” pela 

hegemonia da expansão capitalista mundial faz com que o confronto com “o 

país” que num dado momento exercia aquela hegemonia perca muito do 

sentido que possuía antes daquele reconhecimento ser colocado. 

Estruturalmente, o importante é a própria relação entre centros hegemônicos no 

plano mundial (que variam historicamente, deslocando-se de uma economia a 

outra) e as economias e sociedades politicamente organizadas em plano 

nacional (CARDOSO, 1996, p. 113).  

 

 Segundo Cardoso (1996), Fernandes formula o conceito de capitalismo 

dependente, sendo este uma situação de país muito particular e específica, neste 

encontra-se uma economia de mercado capitalista duplamente polarizada, não auto-

suficiente que possui uma autonomia extremamente limitada.   

[...] Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar, 

estrutural e dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da 

integração do mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e 

dependente, ao nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das 

sociedades desenvolvidas; e como uma entidade tributária, ao 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. O mais importante e que singulariza a formulação 

deste conceito como contribuição teórica de relevo é que a dependência aqui 

não é mais apenas um mecanismo de relação entre partes diferenciadas de um 

mesmo sistema, mas ganha a dimensão de uma forma própria, particular e 
específica do desenvolvimento capitalista (CARDOSO, 1996, p. 113).   

  

Outra autora, Fontes (2009), identifica algumas transformações sócio-políticas 

do Brasil, afirmando que o país está entre o grupo de países imperialistas, ainda que de 

maneira subordinada, em virtude de sua dependência estrutural. Sobre a formação do 

imperialismo no Brasil, Fontes (2010, p. 307) explica que:  

Sabemos que a plena expansão do capitalismo no Brasil ocorreu sem a 
interveniência de uma revolução burguesa de cunho nacionalista ou 

democrática. Sua posição de dependência econômica diante dos capitais 

estrangeiros e, em especial, dos Estados Unidos, permitiu porém longa 

persistência da dúvida sobre o efetivo caráter do capitalismo aqui 
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implementado. Ora, é exatamente a clarificação da composição heteróclita do 
capital-imperialismo que nos leva a admitir que no bojo de sua expansão se 

tenham constituído novos pólos também capital-imperialistas, embora 

subalternos. Tais resultados não foram necessariamente desejados ou fruto de 

uma atuação intencional de capital-imperialistas singulares, eventualmente 

mais propensos a modalidades neocoloniais. A expansão capital-imperialista 

ocorreu na medida em que o país reunia algumas de suas condições 

econômicas fundamentais: um ciclo avançado de industrialização e 

monopolização do capital, com a existência dos diferentes setores econômicos 

complexamente entrelaçados; um Estado plasticamente adaptado ao fulcro 

central da acumulação de capitais e com razoável autonomia diante das 

pressões emanadas por capitalistas singulares ou por um único setor 
econômico, capaz de garantir a manutenção complexa da acumulação 

expandida através de uma atuação externa consequente; formas razoavelmente 

estáveis de contenção das reivindicações igualitárias populares. 

 

 

Em razão dessa dependência estrutural histórica cabe lembrar que o Brasil não 

exerce o imperialismo de maneira igualitária em relação a países centrais, pelo 

contrário, esse processo acontece de maneira desigual. Por exemplo, o Brasil não conta 

com armamento nuclear e tem frágil poder bélico, não conseguindo assim sustentar 

conflitos inter-imperialistas que possam eventualmente acontecer. Conforme Fontes 

(2009, p. 221), “na atualidade nenhum país isoladamente reúne potencial bélico para 

enfrentar o poderio estadunidense”. Outra diferença analisada por Fontes (2009) é que 

as empresas são menores em comparação com o conjunto das multinacionais originadas 

nos países centrais. A autora defende que o papel brasileiro no imperialismo hoje é 

servir de plataforma para os capitais que aqui se inserem. 

Há uma escala imperialista de acumulação e concentração de capitais em 

determinados setores; o conjunto da burguesia brasileira, em que pese seu 

caráter subalterno, constituiu extensa organicidade interna, revelada, por 

exemplo, no papel desempenhado pelo Estado para assegurar tanto o impulso à 

concentração, quanto à expansão externa de tais capitais; e finalmente mas não 

menos importante, a intensa luta de classes de décadas recentes impôs 

conquistas que, ainda incipientes, vêm sendo o alvo de intensa reconversão 

(pela violência e/ou convencimento), sob um formato democrático-eleitoral, a 
uma forma política característica do capital-imperialismo contemporâneo 

(FONTES, 2009, p. 222).  

 

Fontes (2010) sinaliza que o crescimento do imperialismo não é linear, 

carregando lutas sociais e contradições inerentes ao próprio sistema. Esta expansão 

eleva o nível de acumulação de capital diante de expropriações sociais, primárias e 

secundárias, elevando também a precarização da vida em sociedade:  

O aumento da concentração e centralização do capital agudizou de maneira 

extrema e contraditória o papel da pura propriedade capitalista diante de 
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qualquer outra injunção social, humana ou ambiental. Estamos diante da mais 
extrema potencialização da propriedade capitalista tout court, que se torna 

abstrata, desigualitariamente socializada e extremamente destrutiva. 

Propriedade abstrata, pois o volume de concentração de capital supera as 

dimensões das empresas e de qualquer empreendimento singular, 

configurando-se como o fetiche máximo de uma potência cega da pura forma 

monetária. Socialização desigualitária, pois grupos interpenetrados de 

proprietários concorrentes defendem a propriedade do dinheiro de maneira 

colegiada, promovendo novas hierarquias no interior de uma própria classe 

dominante que se torna difusa, aprofundando a desigualdade em todas as 

esferas da vida social. Capturam recursos monetários de todas as instâncias 

sociais para imperativamente convertê-los em capital, também de maneira 
difusa. Por mais terrível que seja o adjetivo com que procuremos qualificar o 

capital-imperialismo atual, parecem todos pálidos atributos perante o processo 

em curso que, apesar das gigantescas crises sociais que provoca, segue em 

expansão (Fontes, 2010, p. 146). 

 

A dependência e a posição subalterna não impedem o desenvolvimento das 

relações capitalistas no Brasil: ao contrário, as condições de trabalho e salário precários 

no país, como a superexploração do trabalho, favorecem o crescimento econômico do 

grande capital. Assim, a burguesia brasileira, vinculada aos capitais estrangeiros, 

consegue realizar sua própria acumulação de capital. Neste processo uma parte da mais-

valia retirada da exploração do trabalho fica para si, assegurando outra parte dos 

excedentes para os países centrais (FONTES, 2009).   

O conceito de superexploração procura dar conta de maneira estrutural do 

peculiar desenvolvimento do capitalismo nas periferias, por seu caráter 

dependente e integrado, desigual e combinado, contraditório e tenso, através de 

dois determinantes fundamentais: o truncamento da lei do valor e a 

precariedade do mercado interno. Marine, Ruy Mauro distingue entre a 

exploração apoiada no aumento da capacidade produtiva daquela apoiada na 

violação do valor da força de trabalho, esta última consistindo na conversão do 
fundo necessário do consumo dos operários em fundo de acumulação de 

capitais. Daí resultaria uma redução da vida útil dos trabalhadores pelo 

desgaste imposto à sua reprodução sempre incompleta. Os trabalhadores dos 

países capitalistas periféricos suportariam a agregação de todas as formas de 

exploração, desde aquelas sob a vigência da lei do valor, como a extensão de 

jornadas, intensificação do trabalho, com o aumento da produtividade, até 

aquelas fora da lei do valor, acarretando a redução da vida útil dos 

trabalhadores (FONTES, 2009, p. 223). 

 

 Percebe-se assim que a expansão do capitalismo e a acumulação constante, 

sempre foram crescentes, realizadas por meio da precarização dos direitos e conquistas 

da classe trabalhadora. Para a burguesia é de extrema importância o adiamento das 

conquistas populares, como também o conformismo das mesmas. 
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A seguir, analisaremos como o padrão dependente de desenvolvimento 

capitalista dos países periféricos molda/reforça também um padrão dependente de 

ensino superior. 

 

1.2.  Perfil educacional para um país capitalista dependente  

Para analisar o perfil educacional de um país capitalista periférico e dependente 

como o Brasil, é imprescindível ter claro que a educação ofertada para a classe 

trabalhadora seguirá as exigências de formação de força de trabalho disponível para a 

reprodução do capital. Neste trabalho analisamos especificamente o ensino de nível 

superior, sendo necessário apreender o papel que este ocupa no Brasil enquanto um país 

capitalista dependente de urbanização e industrialização tardias.  

Ressaltamos a importância de refletir sobre o tipo de formação exigido para a 

força de trabalho em um país com tais características, o que nos dará base para 

compreender o perfil de expansão do ensino superior brasileiro no pós-1990.  

É importante compreender que países de capitalismo dependente, como já 

explicado no item 1.1, que se caracterizam pelo desenvolvimento desigual e combinado, 

concentrando ao mesmo tempo níveis consideráveis de riqueza e miséria, priorizam o 

processo de formação educacional para a população voltado principalmente para o 

trabalho simples, diante da divisão internacional do trabalho (NEVES, 2008).  

Dessa forma, compreende-se que não investimento para além do ensino na 

maioria das instituições de ensino superior do país. Ou seja, não se investe em pesquisa 

e produção de conhecimento de alta complexidade. O que persiste do ponto de vista 

educacional é a manutenção da importação da alta tecnologia produzida pelos países 

capitalistas centrais e o investimento do próprio Estado em instituições de ensino 

superior privadas, favorecendo a expansão do mercado nesta área (NEVES, 2008). 

É importante ainda ressaltar que os países capitalistas dependentes fornecem 

constantemente matérias-primas para os países centrais, o que revela a marca da relação 

de subordinação histórica entre periferia e centro capitalista e a diferenciação do papel 

da educação dos países capitalistas periféricos em relação aos países capitalistas centrais 

(LEHER, 2010).  
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Grande parte dos profissionais formados em IES não adquire, pelas próprias 

condições de ensino e do trabalho docente, uma formação crítica em relação à ordem 

vigente. Desta forma, mantêm e naturalizam a ideologia hegemônica, a ordem burguesa, 

e, da mesma forma, a divisão de classes, atuando na conformação da classe trabalhadora 

em relação a essa sociedade (NEVES, 2005). Gramsci (2004, p. 19) nos esclarece sobre 

a importância do papel dos sistemas educacionais:  

O enorme desenvolvimento obtido pela atividade e pela organização escolar 

(em sentido lato) nas sociedades que emergiram do mundo medieval indica a 
importância assumida no mundo moderno pelas categorias e funções 

intelectuais: assim como se buscou aprofundar e ampliar a “intelectualidade” 

de cada indivíduo, buscou-se igualmente multiplicar as especializações e 

aperfeiçoá-las. Isso resulta das instituições escolares de graus diversos, até os 

organismos que visam a promover a chamada “alta cultura”, em todos os 

campos da ciência e da técnica. A escola é o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis. A complexidade da função intelectual nos 

vários Estados pode ser objetivamente medida pela quantidade das escolas 

especializadas e pela sua hierarquização: quanto mais extensa for a “área” 

escolar e quanto mais numerosos forem os “graus” “verticais” da escola, tão 

mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um determinado 

Estado.   

As instituições de ensino superior no Brasil podem ser compreendidas como 

“aparelhos privados de hegemonia”: segundo Coutinho (2007), estes aparelhos são 

instituições como a igreja, as escolas, os sindicatos, dentre outros, cujo papel é o de 

formação de consenso na sociedade. “Ou seja, os organismos de participação política 

aos quais se adere voluntariamente (e, por isso, são „privados‟) e que não se 

caracterizam pelo uso da repressão.” (COUTINHO, 2007, p. 127). Essa hegemonia é 

fortalecida por esses organismos privados, pois estes realizam o papel de atribuir aos 

indivíduos uma consciência favorável ao projeto societário burguês, ou seja, é preciso 

haver um consenso entre as classes, para que haja efetivamente dominação de uma 

sobre a outra e conseqüentemente a subordinação de uma em relação à outra (NEVES, 

2005).  

Pode-se afirmar que a política educacional brasileira tem uma importante 

função, a de manter o status quo por meio de uma concepção hegemônica burguesa. 

Dessa forma compreendemos que a mesma tem o papel de formar uma força de trabalho 

adaptada às demandas do processo produtivo do país, bem como formar intelectuais 

orgânicos de diferentes níveis, que possam difundir a ideologia dominante de acordo 

com cada período histórico. Partimos do pressuposto de que para apreendermos o perfil 
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educacional do país, devemos realizar um percurso sobre sua historicidade do ensino 

superior (PEREIRA, 2007).  

 Começaremos com o período da Era Vargas (1930-1945), momento em que o 

país vivia a passagem de agroexportador para urbano industrial. Processo que 

possibilitou novos tratamentos para a “questão social” em relação à política 

educacional. A classe trabalhadora nesse momento passava por repressões e controle. 

Nesse contexto o país se integrava ao processo de modernização capitalista, em tempos 

de fase monopolista do capitalismo mundial (PEREIRA, 2007).  

 A partir da nova posição que o Brasil ocupava na divisão internacional do 

trabalho, conseqüência do processo de modernização capitalista da economia, momento 

em que deixa de ser agroexportador para ser um país urbano industrial, passa a existir 

novas exigências educacionais, era necessária a formação de um novo tipo de 

trabalhador. Pode-se afirmar a emergência do treinamento e da formação de 

pesquisadores, bem como o desenvolvimento da pesquisa aplicada. Era 

responsabilidade do ensino superior a modernização do país, assim era defendida a 

formação de elites dirigentes do país, estas garantiriam a modernização. (PEREIRA, 

2007).  

 É importante reiterar nesse contexto a relação ente Estado e Igreja Católica, em 

que a segunda desde as décadas anteriores, tinha como interesse a garantia de espaço no 

ensino universitário. Este espaço foi conquistado na década de 1940, resultado de uma 

forte organização católica. “[...] o CNE autorizou o funcionamento das Faculdades 

Católicas (fundadas em 1941 por Dom Sebastião Leme e pelo Padre Leonel Franca), 

que incluíam a Faculdade de Direito e sete cursos da Faculdade de Filosofia [...].” 

(PREREIRA, 2007, p. 80). Após 6 anos, as Faculdades Católicas ganharam o título de 

universidade, a primeira particular do país, passando a ser chamada depois de Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro (PEREIRA, 2007).   

Nos países capitalistas periféricos, no período dos “trinta anos gloriosos” do 

capitalismo, período também da era Vargas, as políticas educacionais estão vinculadas 

com o processo de Guerra Fria e com o papel que a educação adquire em relação às 
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políticas de segurança nacional. Os organismos internacionais
18

 defendiam para os 

países periféricos, em especial a América Latina e Caribe, a ideologia 

desenvolvimentista durante o final da Segunda Guerra Mundial e os anos de 1970. Estes 

organismos propagavam que a partir do investimento em educação, os países periféricos 

passariam para o patamar de desenvolvidos.  

A criação de uma ideologia do desenvolvimento19 tinha como objetivo acalmar 

as inquietações sociais. O desenvolvimento seria realizado dentro da ordem capitalista e 

a educação era vista como um elemento primordial para a passagem do 

subdesenvolvimento para o desenvolvimento. É importante ressaltar que a educação nos 

países capitalistas periféricos era utilizada para a propagação de uma ideologia 

anticomunista, a fim de acalmar os ânimos da classe trabalhadora em relação à sua luta 

contra as contradições sociais. A educação nesses países pode ser considerada como 

formadora de mão-de-obra barata, aquelas destinadas ao trabalho simples menos custosa 

para o capital em especial para o capital estrangeiro (PEREIRA, 2007).  

É interessante observar como a ideologia nacional-desenvolvimentista penetrou 

todos os espectros ideológicos do país: da esquerda à direita acreditava-se na 

necessidade de impulsionar o desenvolvimento do país, com algumas 
diferenciações de tonalidade. A universidade modernizada, pois, constituía-se 

como um dos requisitos para o processo de desenvolvimento, com base na 

ideologia da segurança nacional (na ótica do Estado), para a ruptura do país 

com a dependência econômica (para os nacionalistas) e para o reforço dos 

laços de dependência, copiando-se traços dos países mais “adiantados”, como 

os EUA (para aqueles que defendiam uma inserção subordinada e dependente 

ao capitalismo internacional) (PEREIRA, 2007, p. 95). 
  

Podemos afirmar que a partir dos anos de 1960 temos uma expansão do ensino 

superior, pois o processo de industrialização pesada e a urbanização do país exigem 

maiores níveis de escolarização. Nesse mesmo contexto as camadas médias da 

                                                             
18 Os organismos internacionais têm como uma de suas funções orientar as políticas sociais, de acordo 

com os programas de ajuste fiscal nos países da América Latina. Podemos citar o Banco Mundial (BM), 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Lima (2007) explica que os organismos internacionais têm um papel de elaborar e difundir valores e 

concepções para o projeto de dominação.  
19 Pereira (2007) explica que a ideologia desenvolvimentista foi difundida nos países capitalistas 

periféricos sob a liderança dos Estados Unidos por meio de um importante intelectual orgânico, o Banco 

Mundial. Essa disseminação foi realizada pelos principais meios de comunicações de massa 

estadunidenses, como também pela ação militar, impulsionando a modernização, defendendo a ideia de 

que o desenvolvimento deveria ser realizado pelos países subdesenvolvidos. Foram feitas então missões 

econômicas para “ajudar” as autoridades dos países capitalistas periféricos a elaborar planos de 

desenvolvimento.  
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sociedade começaram a exigir espaço no ensino superior, pois esse nível de ensino 

promete melhores condições de oportunidades para o mercado de trabalho. A educação 

nesse momento era vista como um dos principais meios para o desenvolvimento, o que 

justificava a expansão do ensino superior. Podemos afirmar então que por mais que a 

expansão atendesse aos anseios das camadas médias da sociedade, atendia também as 

necessidades e exigências do grande capital (PEREIRA, 2007). Segundo Pereira (2007, 

p. 92): 

A expansão do sistema educacional ocorreu nos níveis mais elevados de ensino 

– como estratégia de formação de uma força de trabalho mais especializada 

necessária ao projeto modernizador-conservador – e manteve o padrão 

histórico dual do sistema educacional brasileiro: Estado e Igreja Católica 

continuaram formando as novas elites, enquanto Estado e empresariado 
pinçavam nos segmentos populares os quadros inferiores da hierarquia sócio-

ocupacional, na tentativa de incorporar as classes dominadas à proposta 

educacional do capital. Contudo, o ascenso de frações das camadas médias ao 

sistema educacional –particularmente ao superior - e o seu posicionamento 

ambíguo nas lutas de classes – ora aliando-se à burguesia, ora à classe 

trabalhadora – possibilitou que os níveis secundário e universitário se 

transformassem em locus de formação de aliados da classe trabalhadora.  
 

Consequentemente, as reformas já realizadas na educação superior seguem 

subordinadas às demandas da burguesia brasileira e internacional. A reforma realizada 

em 1968, num contexto de Ditadura Militar20 não se realizou de maneira diferente. A 

mesma deveria estar de acordo com as “[...] exigências do capital monopolista, de base 

imperialista da época” (IANNI, 1981, p. 33). O capital monopolista precisava de força 

de trabalho com melhores níveis de escolarização, logo com ensino superior, 

implantando assim condições ideais para o mercado de trabalho (PEREIRA, 2007).  

O legado da reforma do ensino superior de 1968 foi de ampliar majoritariamente 

o setor privado mercantil21, ampliando também em parte o acesso nas instituições 

públicas de ensino superior. Nessa conjuntura tínhamos a presença de dois projetos 

                                                             
20 O regime militar de 1964, que se realiza por meio de uma manobra “pelo alto”, garantiu a entrada do 

capital estrangeiro no país, ou seja, a abertura econômica para o capital, sob a hegemonia dos Estados 
Unidos a fim de obter crescimento econômico. Os dirigentes deste regime buscavam a segurança nacional 

e combater o comunismo. Ianni (1981, p. 6) afirma que “planejar” passou a ser uma palavra chave em 

tempos de ditadura, planejamento sempre contrário aos interesses da camada assalariada, logo adequado 

às ordens do capital. Naquele momento era necessário “legitimar” o regime através da “ideologização 

sistemática, coerência, operatividade, pragmatismo, racionalidade, modernização, etc. da política 

econômica”.  
21 É importante reiterar que anteriormente o setor era privado confessional e estava nas “mãos” da Igreja 

Católica (PEREIRA, 2007). 
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antagônicos de universidade, ou seja, uma disputa de concepções no âmbito da reforma. 

Uma parte deste projeto era guiada pela conservadora burguesia brasileira, outra pelo 

movimento estudantil.  

A reforma universitária defendida pela conservadora burguesia brasileira tinha 

seguintes objetivos como: modernizar o ensino superior, racionalizar o tempo de estudo, 

dar ênfase à pós graduação, etc. Já a reforma orientada pelo movimento estudantil 

poderia ser identificada como um processo de reconstrução social, ou seja, a reforma 

seria realizada com o objetivo de construir um país autônomo, livrando-o de sua 

dependência histórica. Na defesa da produção do conhecimento e estímulo a pesquisa, 

da criação de intelectuais, pensadores críticos que pudessem romper com o padrão 

dependente de educação. Para que houvesse uma reforma que realmente transformasse o 

modelo educacional, a chave para o rompimento com a ordem burguesa, a 

transformação deveria ser realizada através das demandas da classe trabalhadora 

(LIMA, 2005).  

O projeto de universidade que se constrói historicamente é o dependente, ou 

seja, não se altera o papel do ensino superior de transmitir e adaptar, aqui no Brasil, os 

conhecimentos vindos dos países centrais. O que mantém o padrão dependente de 

educação e a sua função de conformar a classe trabalhadora à ordem dominante.  

A “democratização” do ensino superior começava e terminava nos limites da 

própria burguesia, ou seja, já nascia como privilégio destinado às camadas dominantes. 

Como explicado anteriormente, para desenvolvimento das forças produtivas, o que 

trazia a necessidade de sujeitos formados, havia a exigência de ampliação para o acesso 

ao ensino superior, para que houvesse uma força de trabalho adequada ao que seria 

exigido pelo capital e ao mesmo tempo para a criação e manutenção de consenso. 

Assim, diante de uma política “inclusiva” havia a garantia de manutenção do poder das 

frações hegemônicas do Brasil. É importante observar que essa ampliação do acesso 

para este nível de ensino será realizada por meio de instituições de ensino superior 

privadas (LIMA, 2005).  

O ensino superior no Brasil tem um papel importante para a manutenção da 

ordem burguesa como já explicitamos aqui. Dessa forma, para compreendermos esse 

papel especificamente, identificamos a existência de um padrão dependente de educação 
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que é histórica, segue as mesmas características de um país que se insere de forma 

dependente no capitalismo.  

Com intuito de atender as demandas e exigências do grande capital, a educação 

no Brasil estava determinada a formar uma força de trabalho barata e adequada a esse 

processo. Dessa forma podemos perceber e afirmar que a função do ensino superior no 

país se destina a formação de mão-de-obra barata, que ao mesmo tempo é lucrativa para 

o capital internacional. Não existia por parte dos dirigentes o investimento em educação 

para que o país se desenvolvesse de maneira autônoma, dessa forma estaria sempre 

subordinado às exigências dos países capitalistas centrais.  

Esse padrão educacional está relacionado também ao lugar que o país ocupa na 

divisão internacional do trabalho, e como se insere na economia mundial. É importante 

observar qual o resultado dessa inserção, as nações centrais ou hegemônicas absorvem 

grande parte do excedente econômico produzido no país, o que traz severas 

conseqüências para o desenvolvimento cultural e educacional (LIMA, 2005).  

O ensino superior na década de 1960 se expande, mas não se realiza uma 

mudança em sua estrutura. O ensino se “moderniza”, mas conserva estruturas do 

modelo anterior, preservando o status quo. As reformulações realizadas pela camada 

hegemônica são identificadas por Fernandes como uma “reforma universitária 

consentida”. Não alteram o papel principal que a universidade possui no país, de 

transmitir e adaptar os conhecimentos produzidos nos países capitalistas centrais. Não 

modifica sua essência e permanece transplantando conhecimento e copiando modelos 

das universidades européias. Lima (2005) explica que esse processo é marcado por um 

empobrecimento no ensino superior, pois diferentemente das universidades européias, 

as daqui foram implantadas por meio de unidades isoladas, e não por blocos isolados, 

diferentemente das universidades européias. 

O que ocorreu foi um processo de “modernização” e “progressão cultural”, mas 

de maneira superficial, já que o conhecimento e os valores são importados dos países 

centrais e não produzidos no próprio país.  O que tem por objetivo manter o padrão 

dependente e conformar a classe trabalhadora segundo as regras da burguesia (LIMA, 

2005).  
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Na década de 1960 foi realizado o primeiro processo expansivo do ensino 

superior, o segundo processo expansivo foi efetivado na década de 1990, em tempos de 

contrarreforma em relação às políticas sociais. Dessa forma a expansão de ensino 

superior foi marcada pela ampliação da mercantilização deste nível de ensino, guiado 

pelos organismos internacionais. A expansão do ensino superior foi realizada nesse 

momento principalmente por meio do setor privado de ensino e por instituições que 

priorizam somente o ensino. Compactuando com o papel do ensino superior já 

abordado, responsável por formar uma força de trabalho barata e adequada às novas 

demandas do capital. Sendo lucrativo para os investidores do mercado educacional. 

Então, podemos afirmar que a história do ensino superior no Brasil é marcada 

pela transferência de saberes e valores europeus (LIMA, 2005).   

Esse processo indica um duplo mecanismo. Por um lado, a educação superior 
brasileira nascia com um caráter profissionalizante, porém destituído de cunho 

prático, no sentido de configuração de uma formação crítica que capacitasse os 

trabalhadores à construção de um projeto de nação. Por outro, absorvia os 

modelos portugueses, atrasados em relação ao caldo cultural europeu da época, 

e adaptava-os, em nosso país, ao limitado horizonte intelectual da burguesia 

brasileira. Desta forma, o “novo” na educação superior brasileira já nascia 

completamente “arcaico”, caracterizando o processo que Florestan Fernandes 

(1975b, p. 98) identifica como “senilização institucional precoce” (LIMA, 

2005, p. 308).   

Dessa forma, podemos afirmar que o papel do ensino superior no Brasil, tal 

como ele o é, é fundamental para a reprodução do capital. O que se pode compreender é 

que a ampliação do acesso ao ensino superior não foi executada para o acesso da maior 

parte da classe trabalhadora ou, ainda, para que houvesse uma mudança societária. Mas, 

sim, para que o país pudesse dar seguimento à construção de uma sociedade capitalista 

de tipo urbano-industrial, aberta aos interesses do capital em seu estágio monopolista, 

que precisa de profissionais de nível superior para as empresas instaladas no país e 

também de ordem social (formação de consenso associada à repressão) para a 

reprodução do capital.  

No capítulo seguinte, analisaremos o período pós-1970, que objetiva dissertar 

sobre o reordenamento da ação estatal, bem como as mudanças ocorridas na esfera 

produtiva, associadas à dominância do capital financeiro, o que trouxe sérias 

implicações para os direitos sociais e, mais propriamente, para a área educacional, 

especialmente em países capitalistas dependentes como o Brasil. 
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CAPÍTULO II - Crise capitalista e reação burguesa no pós-1970: a contrarreforma 

do Estado e seus impactos na área educacional 

2.1. Transformações no mundo do trabalho no contexto de crise de acumulação 

capitalista pós-1970: o reordenamento do Estado para enfrentar a crise do capital 

e a regressão dos direitos sociais  

Para a maior compreensão sobre a relação entre trabalho
22

 e educação
23

 no 

Brasil, é importante discutir e analisar as transformações do mundo do trabalho pós-

anos 1970, relacionadas com a crise no padrão de acumulação construído desde a 

década de 1940
24

, e, ainda, a função reordenadora do Estado a partir daquele contexto
25

. 

Essa discussão nos possibilitará compreender, no segundo capítulo, a política 

educacional desenvolvida nos países capitalistas periféricos, particularmente o Brasil, a 

partir dos anos 1970 e, especialmente, no pós-1990, foco temporal de nosso trabalho. 

A partir dos anos de 1970, houve uma onda longa de estagnação do capital, 

graças ao esgotamento do modelo de regulação keynesiano-fordista, que teve um 

extenso crescimento durante as três últimas décadas anteriores a 1970. Os países 

centrais viviam um momento de diminuição do crescimento, queda de investimento no 

                                                             
22 A concepção de trabalho defendida aqui pode ser compreendida com base na análise marxista, onde se 

pode afirmar que o trabalho é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, 

até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem (ANTUNES, 2013, p. 13). Para 

Marx (2012, p. 211), o trabalho é um processo do qual participam o homem e a natureza, processo em que 

o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a 
natureza. Marx analisará o trabalho na sociedade burguesa, atravessado pela sua finalidade última, que é o 

processo de acumulação.  
23 Segundo Severino (2006, p. 1): “A educação é processo inerente à vida dos seres humanos, intrínseco à 

condição da espécie, uma vez que a reprodução dos seus integrantes não envolve apenas uma memória 

genética mas, com igual intensidade, pressupõe uma memória cultural, em decorrência do que cada novo 

membro do grupo precisa recuperá-la, inserindo-se no fluxo de sua cultura. Ao longo da constituição 

histórico-antropológica da espécie, esse processo de inserção foi se dando, inicialmente, de forma quase 

que instintiva, prevalecendo o processo de imitação dos indivíduos adultos pelos indivíduos jovens, nos 

mais diferentes contextos pessoais e grupais que tecem a malha da existência humana. Porém, com a 

„complexificação‟ da vida social, foram implementadas práticas sistemáticas e intencionais destinadas a 

cuidar especificamente desse processo, instaurando-se então instituições especializadas encarregadas de 
atuar de modo formal e explícito na inserção dos novos membros no tecido sociocultura.” 
24 O período de expansão do capitalismo – conhecido como os “anos de ouro”, os chamados Trinta Anos 

Gloriosos - período posterior à Segunda Guerra Mundial, de constituição e consolidação do Welfare State 

nos países centrais e nórdicos da Europa, que somente foi possível pelo regime de acumulação fordista - 

não durou por muito tempo: em meados dos anos de 1960, este começou a entrar em processo de crise de 

acumulação, refletindo bruscamente em todo o sistema capitalista mundial (BEHRING & BOSCHETTI, 

2008). Para uma análise da expansão do fordismo associado ao padrão de regulação estatal keynesiano, 

cf. Harvey (1992). 
25 Extraímos parte da discussão apresentada a seguir de Ferreira (2013). 
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setor produtivo, aceleração dos preços e um grande endividamento dos governos 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2008).  

Para que o sistema econômico capitalista permaneça estável, é necessária 

autogestão dos mercados de fixação de preços, controle do emprego da força de trabalho 

funcionando para a garantia de adição de valor na produção (consumo), como também 

lucros para um grande número de capitalistas (HARVEY, 1992). Não permanecendo 

assim esse modelo de produção, a crise se manifesta de diversas maneiras, através do 

desemprego e do subemprego crônico, o excedente de capital e a falta de investimento, 

as taxas de lucros diminuindo, dentre outros (HARVEY, 2005). 

O andamento cíclico do modo de produção capitalista ocasionado pela 

concorrência manifesta-se pela expansão e contração sucessivas da produção de 

mercadorias, e consequentemente da produção de mais-valia. Corresponde a isso um 

movimento cíclico adicional de expansão e contração na realização de mais-valia e 

acumulação de capital (MANDEL, 1982, p.75). 

Marx (1988) observa e confirma que a partir das decorrências históricas da 

ordem burguesa existe um processo de crises periódicas que provém da superprodução 

de mercadorias. Observa-se então o ciclo do capital, onde o capital se encontra na forma 

de dinheiro (capital monetário), com o qual o capitalista na esfera da circulação compra 

capital constante e capital variável: meios de produção e força de trabalho, ambos para 

produzirem mercadorias. Saindo da esfera da circulação e passando para a da produção, 

o capitalista comanda a produção e, explorando os trabalhadores, estes operam os meios 

de produção e produzem mercadorias, produzindo valores excedentes (mais-valia). Esse 

valor excedente é gerado pelo trabalho não pago, onde o trabalhador produz a mais do 

que recebe para gerar lucro. Mas essas novas mercadorias produzidas só têm sentido 

para o capitalista quando a mais-valia retirada do trabalhador se realiza, logo quando sai 

da esfera de produção e vai para circulação, sendo vendida e retornando para o 

capitalista em forma de lucro. 

O capitalista individual concentra um número maior ou menor de meios de 

produção, isso corresponde a um maior ou menor exército de trabalhadores. “O 

crescimento do capital social realiza-se no crescimento de muitos capitais individuais.” 

(MARX, 1988, p. 187). Cresce assim, em maiores ou menores proporções, o número de 

capitalistas na sociedade, o que caracteriza a concentração. Novos capitais crescem e 

capitais antigos se fragmentam, com a concentração dos maiores, tem-se a expropriação 
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de um capitalista pelo outro, uma grande quantidade de capitais menores passa a ser 

poucos capitais menores, num processo chamado de centralização (MARX, 1988): 

Os capitais maiores derrotam, portanto os menores. Recorda-se ainda que 

com o desenvolvimento do modo de produção capitalista cresce o tamanho 

mínimo do capital individual que é requerido para conduzir um negócio sob 

suas condições normais. Os capitais menores disputam, por isso, esferas da 

produção das quais a grande indústria se apoderou apenas de modo 

esporádico ou incompleto.” (Marx, 1988, p. 188). 
 

Para a contínua (re)produção capitalista é preciso sempre acumular, a ampliação 

quantitativa de capital é realizada mediante a modificação de sua composição orgânica, 

investindo no acréscimo da massa dos meios de produção à custa da redução da força de 

trabalho, ou seja, aumento do capital constante e diminuição do capital variável. O 

capitalista então precisa sempre vencer a concorrência, ou seja, suas mercadorias 

necessitam chegar mais rapidamente no mercado, o aumento do capital constante 

significa mais produção de mercadorias e em menos tempo. Com a diminuição de 

capital variável, o exército industrial de reserva tende a aumentar e consequentemente o 

pauperismo relativo também se potencializa (MARX, 1988). 

De um capital, por exemplo, calculados em porcentagem, originalmente são 

investidos 50% em meios de produção e 50% em força de trabalho; mais tarde, com o 

desenvolvimento da produtividade do trabalho, são investidos 80% em meios de 

produção e 20% em força de trabalho etc. (MARX, 1988, p. 185). 

Harvey (2005) mostra que a acumulação é o motor onde a potência aumenta no 

modo de produção capitalista. O regime de acumulação é estabilizado por um longo 

período, onde o produto líquido se desloca para o consumo e para acumulação. Para que 

esse sistema funcione, é preciso que todos os indivíduos estejam ocupando uma posição 

que mantenha esse regime em funcionamento, o que se chama modo de regulamentação.  

Segundo Mandel (1982, p.75),  

[...] num período de oscilação ascendente, há um acréscimo tanto na massa 

quanto na taxa de lucros, e um aumento tanto no volume quanto no ritmo de 

acumulação. Ao contrário, numa crise e no período subsequente de 

depressão, a massa e a taxa de lucros declinarão e o mesmo acontecerá ao 

volume e ao ritmo da acumulação de capital. O ciclo econômico consiste, 

assim, na aceleração e desaceleração sucessivas da acumulação.  

 

Se em 1929 a burguesia elaborou propostas para solucionar a crise, na crise 

desencadeada no final dos anos 1960 não foi diferente, sendo que desta vez não foi 

possível usar novamente o padrão keynesiano-fordista. Havia um esgotamento do 

padrão de acumulação existente, pois como já analisado anteriormente, a crise se alastra 
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por um esgotamento do processo de acumulação, tanto de força de trabalho, quanto de 

mercadoria, chegando a um momento em que o próprio sistema não consegue absorver 

as mercadorias produzidas em massa, não existindo mercado consumidor suficiente.  

O fundo público desde a sua origem foi utilizado pela burguesia para os 

interesses do capital, estando em grande parte voltado para a economia e uma pequena 

parte voltada para os serviços sociais básicos. Este tem um grande papel na manutenção 

do capitalismo. O fundo público é o que Oliveira (1998) denomina de anti-valor: um 

recurso, financiado pelos trabalhadores e pelos capitalistas, a partir de impostos, que 

permite ao capital ter um lastro no Estado para investimentos que assegurem as 

condições de sua reprodução. Mas utilizando esse fundo público para os interesses do 

capital e para os serviços sociais básicos, ocorre um recuo no sistema de proteção social 

que foi construído nos “Trinta Anos Gloriosos” do capitalismo
26

, resultante de intensas 

lutas da classe trabalhadora.  

Salvador (2010) reitera que o fundo público é utilizado normalmente em tempos 

de crise financeira para salvar instituições financeiras que estão falidas por resultados 

das crises bancárias, a partir dos impostos que são pagos pelos cidadãos.  O autor 

ressalta ainda que: 

É no mercado que deve ser comprado benefício de aposentadoria, o seguro 

saúde, que são setores dominantes nos investidores institucionais. Ou seja, 
benefícios da seguridade social são transformados em mais um “produto” 

financeiro, alimentando a especulação financeira, tornando as aposentadorias 

de milhares de trabalhadores refém das crises financeiras internacionais. 

(Salvador, 2010, p.606) 

 

As conseqüências dessa crise trazem desequilíbrios macroeconômicos, 

financeiros e de produtividade que se alastram pela economia internacional. A burguesia 

enfrenta a crise com três soluções: o projeto neoliberal, que desencadeou a 

                                                             
26 Esse movimento elaborado pelos países centrais pode ser caracterizado de acordo com Coutinho (2008) 

como uma revolução passiva, onde é instaurada somente uma reforma, que não rompe efetivamente com 

a velha ordem não tendo assim o intuito de superá-la. O Welfare State pode ser considerado uma 
revolução passiva, pois diferente de uma revolução popular, como por exemplo, a „‟jacobina‟‟, que foi 

realizada a partir das camadas de baixo – rompendo com a antiga ordem social – a mudança ocorrida nos 

anos de ouro foi uma reforma, uma reação conservadora vinda pelo alto, onde as demandas populares são 

parcialmente respondidas, não garantem uma verdadeira participação e onde o principal intuito é mantido, 

a garantia do lucro e acumulação. Não se pode confundir a revolução passiva com contra-revolução e nem 

com contra-reforma, pois diante de uma revolução passiva, a classe dominante se preocupa em responder 

à classe subalterna, ainda que esta resposta conserve a antiga ordem, parte das reivindicações vindas de 

baixo são respondidas, mesmo que “pelo alto”.  
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contrarreforma do Estado, a mundialização do capital e o processo de reestruturação 

produtiva (BEHRING & BOSCHETTI, 2008).  

 O neoliberalismo - que ganhou espaço com essa nova crise capitalista
27

 – tinha 

como propósito destruir o keynesianismo para preparar outro tipo de capitalismo, 

segundo Anderson (1995), e defendia a política de desregulamentação da economia, 

política fiscal, onde o capital estaria livre dos impostos, estabilidade monetária e uma 

taxa “natural” para o desemprego. Para os defensores dessa ideologia, a desigualdade 

era vista positivamente e a intervenção do Estado na área social era vista como uma 

forma de acomodação dos indivíduos, até porque o Estado de Bem-Estar Social, para 

este pensamento, ocasiona a perda da liberdade dos cidadãos e inviabiliza a 

concorrência. Os neoliberais defendiam então a liberdade de mercado, pois só assim os 

indivíduos encontrariam suas qualidades. Logo, o Estado deve ser mínimo para a 

satisfação das necessidades sociais, com pouca intervenção na economia, de modo que 

esta seja guiada pela “mão invisível” do mercado. 

Anderson (1995) analisa que, para os neoliberais, o Estado deveria ser mínimo, 

pois para eles as raízes da crise capitalista se localizavam no poder dos sindicatos, como 

também de uma maneira mais geral nos movimentos operários: estes teriam 

desestabilizado as bases do equilíbrio fiscal do estado com suas reivindicações por 

maiores salários e também por mais gastos sociais.  

Harvey (1992) explica que o grande número de trabalhadores nas fábricas criava 

uma forte organização dos movimentos operários, aumentando assim o poder da classe 

trabalhadora. Essas pressões dos movimentos sociais e sindicais, para o pensamento 

neoliberal, favoreceram os baixos níveis de lucros das empresas, gerando uma profunda 

inflação e terminando numa crise econômica de mercado.  

Com a implantação de políticas neoliberais, a atuação do Estado diretamente na 

área social torna-se reduzida, com a liberalização e desregulamentação da economia, 

como também os fundamentos de suas instituições minados (DURIGUETTO, 2007). 

Ainda se tratando deste ideário, o neoliberalismo tem como um dos principais objetivos 

                                                             
27 De acordo com Anderson (1995), as ideias neoliberais surgem no pós-1945 com o propósito de 

combater as ideias keynesianas e o ideário de solidariedade para assim preparar as bases para um novo 

tipo de capitalismo, livre de qualquer regra. Pois para os defensores do neoliberalismo, Hayek e seus 

companheiros, o Estado de Bem-Estar não garantia a liberdade dos cidadãos, como também não 

proporcionava a livre concorrência – nesta os indivíduos poderiam prosperar. Contrários às ideias 

keynesianas, os adeptos do neoliberalismo defendiam o desemprego e viam a desigualdade de uma 

maneira positiva. 
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construir uma cultura não garantidora de direitos pelo Estado. Pois, o que a ofensiva 

neoliberal defende é que a demanda por serviços e gastos públicos sobrecarrega e 

inflaciona o sistema público. Assim, o mercado se torna a instância mediadora na 

regulação da vida social. A ação do Estado reorienta-se para políticas públicas 

focalizadas nos indivíduos mais pobres e parte da ação estatal, do seu caráter público, 

deve ser, na ótica neoliberal, transferida para o mercado e para a sociedade civil
28

, com 

um projeto de refilantropização social. O mercado então passa a ser o mediador central 

da vida social, reduzindo a ação do Estado “[...] no que tange à garantia de direitos 

sociais e políticos e a uma máxima intervenção para a valorização do capital” 

(DURIGUETTO, 2007, p.88).  

Assim, a sociedade civil, de acordo com o conceito liberal, passa a ser um 

espaço que busca soluções para os problemas políticos, econômicos e sociais 

(DURIGUETTO, 2007). A “questão social”
29

 passa a ser tratada centralmente a partir 

de uma vinculação entre assistência focalizada e repressão, o que fortalece o processo 

de criminalização dos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora (SOARES, 

2002). 

Desta forma, o período pós-1970 caracterizou-se como uma contrarreforma: 

diferentemente do Welfare State, pois, segundo Coutinho (2008), este projeto não 

acolhe as exigências vinda das partes “de baixo”, mas sim desmonta e retira os direitos 

conquistados até então. Neste não existe espaço para que se aprofundem os direitos 

sociais, como já dito anteriormente, só há espaço para negação dos direitos 

conquistados pela classe trabalhadora durante o período anterior, de “revolução 

passiva”
30

.  

                                                             
28 Coutinho (2007) explica as duas principais esferas do Estado em sentido amplo: a sociedade política e 

a sociedade civil, mostrando qual o papel das mesmas na sociedade e na conquista de hegemonia. A 

sociedade política chamada por Gramsci de “Estado-coerção” ou “Estado em sentido estrito” é formada 

por um conjunto de estruturas que se utilizam da repressão, da violência vinculadas ais aparelhos de 

coerção por meio do controle das burocracias executiva e policial-militar. A sociedade civil é composta 

por um conjunto de organizações responsáveis por elaborar ou difundir ideologias. Dentre essas citamos o 

sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, organização material da cultura como 

meios de comunicações de massa, dentre outros.  

29 Netto (2001, p. 46) esclarece que, na visão marxista, a “questão social se vincula exclusivamente ao 

funcionamento da sociedade sob o comando do capital.” A tradição marxista entende que a “questão 

social” é gerada pela lei geral de acumulação capitalista – principal manifestação de pauperização, 

exclusão e desigualdade social - onde dentro desse processo pode-se afirmar que o capital não produz 

somente riquezas e mercadorias, produz também relações sociais, de exploração e alienação da classe 

trabalhadora. Portanto, a relação entre o aumento da riqueza cresce proporcionalmente ao aumento da 

pobreza. Sobre o debate da categoria “questão social”, cf. Pastorini (2004).  
30 Para Revolução passiva, verificar nota 26.  
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As chamadas “reformas” da previdência social, das leis de proteção ao 
trabalho, a privatização das empresas públicas etc. – “reformas” que estão 

atualmente presentes na agenda política tanto dos países capitalistas centrais 

quanto dos periféricos (hoje elegantemente rebatizados como “emergentes”) 

– tem por objetivo a pura e simples restauração das condições próprias de 

um capitalismo “selvagem”, no qual devem vigorar sem freios as leis do 

mercado (COUTINHO, 2008, p. 102-103). 

 

Coutinho (2008, p.100) defende que a palavra “reforma” - que sempre foi 

utilizada para exemplificar a luta da classe trabalhadora para a transformação da 

sociedade - se mistifica e é ressignificada pelo neoliberalismo:  

Estamos assim diante da tentativa de modificar o significado da palavra 

“reforma”: o que antes da onda neoliberal queria dizer ampliação dos 

direitos, proteção social, controle e limitação do mercado etc., significa agora 

cortes, restrições, supressão destes direitos e deste controle. Estamos diante 

de uma operação de mistificação ideológica que, infelizmente, tem sido em 
grande medida bem sucedida. 

 

Associada ao neoliberalismo, a reestruturação produtiva sob a lógica neoliberal, 

impõe a desregulamentação de direitos, flexibilizando proteções até então conquistadas 

pelos trabalhadores, gerando demissões em massa, diminuindo o contingente de 

trabalhadores, ou seja, de capital variável, e ao mesmo tempo havendo um investimento 

tecnológico nos meios de produção, o aumento de capital constante (HARVEY, 1992).  

O processo de reestruturação produtiva reorganiza o processo de produção e 

gestão da força de trabalho, fragmentando a classe trabalhadora em meio a esse 

processo, o que diminui o poder de organização da mesma, bem como de suas 

reivindicações sindicais e político-partidárias. Como afirma Harvey (1992, p. 145-146), 

agora a luta de classes tem um comportamento diferente, já que os operários não se 

encontram mais unidos dentro das fábricas, transformação que se deu a partir das novas 

estruturas do mercado de trabalho: 

As formas de organização da classe trabalhadora (como os sindicatos), por 
exemplo, dependiam bastante do acúmulo de trabalhadores na fábrica para 

serem viáveis, sendo peculiarmente difícil ter acesso aos sistemas de trabalho 

familiares e domésticos. Os sistemas paternalistas são territórios perigosos 

para a organização dos trabalhadores, porque é mais provável que 

corrompam o poder sindical (se ele estiver presente) do que tenham seus 

empregados liberados por este do domínio e da política paternalista de bem-

estar do “padrinho”. Com efeito, uma das grandes vantagens do uso dessas 

formas antigas de processo de trabalho e de produção pequeno-capitalista é o 

solapamento da organização da classe trabalhadora e a transformação da base 

objetiva da luta de classes. Nelas, a consciência de classe já não deriva da 

clara relação de classe entre capital e trabalho, passando para um terreno 
muito mais confuso dos conflitos interfamiliares e das lutas pelo poder num 
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sistema de parentescos ou semelhantes a um clã que contenha relações 
sociais hierarquicamente ordenadas. A luta contra a exploração capitalista na 

fábrica é bem diferente da luta contra um pai ou tio que organiza o trabalho 

familiar num esquema de exploração altamente disciplinado e competitivo 

que atende às encomendas do capital multinacional. 

  

Chesnais (1996) compreende que o modo de produção dominante não é capaz de 

proporcionar trabalho assalariado como uma maneira de inserção social e de obtenção 

de renda, condenando assim milhares de assalariados e jovens ao desemprego estrutural. 

Sendo assim, entende-se que: 

Antes, o combate ao desemprego podia ser beneficiado por medidas de 

proteção alfandegária e comportar medidas legislativas de efeito 

relativamente restritivo para as companhias, limitando sua mobilidade 

internacional. Hoje em dia, nada funciona assim. Pelo contrário, a mobilidade 

do capital permite que as empresas obriguem os países a alinharem suas 

legislações trabalhistas e de proteção social àquelas do Estado onde forem 

mais favoráveis a elas (isto é, onde a proteção for mais fraca). Essa 

mobilidade tende necessariamente a limitar a eficácia de medidas como a 

redução do tempo de trabalho, se não puderem ser impostas às empresas por 

toda parte – ou pelo menos, nos principais países – onde estas sejam 
suscetíveis de se localizarem (CHESNAIS, 1996, p.306).  

  

Harvey (1992) mostra que, com a acumulação flexível, advinda da 

reestruturação produtiva, o trabalho organizado foi significativamente destruído. Esse 

novo regime de acumulação, que entra em confronto direto com a rigidez do fordismo, 

tem como apoio a flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos padrões de produção e de consumo. O aumento da flexibilidade permite um forte 

controle dos empregadores sobre uma força de trabalho enfraquecida. Este ainda causa 

um número exacerbado de desemprego “estrutural”, uma rápida desconstrução e 

reconstrução de habilidades, alguns modestos ganhos de salário real e o 

enfraquecimento do poder sindical. Harvey explica o que compreende por acumulação 

flexível: 

[...] Caracteriza-se pelo 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. A acumulação flexível envolve rápidas 

mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como 

entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 
emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 

completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...] (HARVEY, 

1992, p. 140). 

 

O mercado de trabalho, a partir de então, passa por uma significativa 

reestruturação: frente às constantes mudanças do mercado, à crescente competição e à 
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margem de lucro restrita, os patrões se aproveitam do enfraquecimento do movimento 

sindical e do grande número de desempregados, pois assim a mão-de-obra se torna cada 

vez mais barata, impondo facilmente os regimes e contratos de trabalho cada vez mais 

flexíveis, explorando de maneira avassaladora os trabalhadores (HARVEY, 1992).  

Com a precarização do trabalho e a desregulamentação dos direitos trabalhistas 

percebe-se a desmobilização dos sujeitos políticos coletivos que lutavam por uma 

contra-hegemonia (NEVES, 2005). Assim, o objetivo do mercado é satisfazer as 

necessidades específicas das empresas, flexibilizando os direitos trabalhistas com vistas 

à maximização dos ganhos do capital. Nesse novo regime de acumulação flexível, os 

trabalhadores são obrigados a trabalhar mais e ao mesmo tempo precisam estar 

adequados a períodos de pouca demanda nas empresas. O mais importante e 

preocupante é que aparentemente é reduzido o número de empregos regulares, 

favorecendo o crescimento do trabalho parcial, temporário e subcontratado. O que 

determina diferentes grupos periféricos do trabalho, um grupo é formado por 

empregados menos especializados, com pouco acesso a novas oportunidades de 

carreiras, o outro grupo periférico é formado por aqueles que são incluídos por tempo 

parcial de trabalho, empregados casuais, contratações por tempo determinado, 

temporários, sujeitos a subcontratações, necessitando de auxílio do governo. Esse grupo 

de trabalhadores tem seus direitos trabalhistas reduzidos. “A atual tendência dos 

mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores „centrais‟ e empregar cada 

vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos quando as 

coisas ficam ruins” (HARVEY, 1993: 144). Como conseqüência desses processos, 

perpetua-se uma grande insegurança no trabalho:  

Matoso (1996) aponta como consequência, a existência de uma profunda 

insegurança no trabalho, travestida de diversos formatos: (a) no mercado de 

trabalho, quanto às possibilidades de inserção; (b) no emprego, com a 

redução dos empregos estáveis e a proliferação dos subempregos; (c) na 

renda, com rendimentos variáveis, instáveis e sem garantias; (d) na 

contratação do trabalho, com a negociação e regulação do trabalho em 

direção a formas mais individualistas e promocionais; (e) na representação do 
trabalho, com a organização dos trabalhadores na defensiva, a fragilização 

das práticas reivindicativas e a redução dos níveis de sindicalização (apud 

PEREIRA, 2008, p. 57). 

 

 As relações de trabalho sofrem efetivas redefinições e desregulamentações 

diante das flexiblizações nos cargos ocupados pelos trabalhadores, em relação aos 

contratos de trabalho. Esse modelo de trabalho flexível beneficia o empregador e facilita 
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o desemprego, já que os trabalhadores são contratados de forma precarizada, destituídos 

de seus direitos. Essas modificações acabam gerando uma separação desigual entre 

trabalhadores qualificados e não qualificados, visto que os primeiros conseguem se 

manter em seus empregos, já os segundos ficam a cargo da sorte, como empregos 

temporários, sem vínculo empregatício e instáveis (DURIGUETTO, 2007).  

A mundialização do capital também se vincula ao neoliberalismo, com a entrada 

de empresas multinacionais vindas dos países centrais para os capitalistas dependentes - 

é necessária a desregulamentação e a liberalização do mercado, para que sejam 

destruídos quaisquer obstáculos que possam atrapalhar a acumulação. Este movimento é 

feito estrategicamente para lutar contra os custos das transações – venda de licenças e 

exportações, assim a preferência é pelo investimento direto, criando filiais em diversos 

países no exterior. Existe a necessidade da obtenção de laços estreitos sob um só 

controle, para a dominação da internacionalização, como meio de defender as “falhas” 

do mercado (CHESNAIS, 1996).  

Sampaio (1999) explica que, com a mundialização do capital, assiste-se a um 

fenômeno de quebra de barreira em relação aos distintos espaços sociais, o que facilita a 

exploração das potências econômicas de países dependentes, sem a necessidade de 

mobilidade espacial, ou seja, facilitando o controle da industrialização das economias 

periféricas. As empresas transnacionais então defendem espaços mercantis sem 

fronteiras rígidas e facilmente permeáveis. O autor ainda reitera que: 

O capital internacional pleiteia livre acesso às economias periféricas, pois 

assim pode decidir – em função de suas estratégias de valorização da riqueza 

em escala mundial – se seus mercados serão explorados mediante produtos 

importados ou mediante produção local. O capital internacional espera, 

também, ampla liberdade de ação para aproveitar as potencialidades de cada 

região como reservas de matéria-prima e como plataformas de exportação de 

mercadorias que requerem mão-de-obra barata (SAMPAIO, 1999, p. 23). 

 

No momento de crise onde não existe consumo propício para acumulação, é 

preciso abrir o leque de mercado, aumentar a mobilidade do capital facilitando empresas 

a se instalarem em outros países e ao mesmo tempo seguirem as ordens trabalhistas das 

mesmas. Os fluxos do Investimento Estrangeiro Direto são usados para dar força aos 

grandes grupos que procuram ganhar maiores demandas no mercado. Precisam assim se 

integrar nos locais de produção e nas relações de terceirização que estão localizados em 

diversos países, aumentando a capacidade de economia em escala. O objetivo é 

acumular, mesmo estando em processo de depressão (CHESNAIS, 1996).  
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Esse contexto histórico ganhou força, pois não existia mais nesse momento pós-

crise de 1970 a ameaça do comunismo, vivenciava-se assim o colapso da União 

Soviética como também a crise do movimento socialista, o que acabou por diminuir o 

poder de articulação das economias dependentes na ordem internacional. Assim, as 

economias hegemônicas de maneira mais facilmente exigem a adaptação dos países 

dependentes às suas exigências (SAMPAIO, 1999).  

 O ajuste neoliberal propõe um Estado mínimo, pouco interventor na economia, 

transferindo para o mercado suas funções básicas, fazendo deste um mercado “livre”, 

assumindo apenas o papel de um Estado “regulador”. O Estado tem a função de se 

manter forte para controlar o poder dos sindicatos e controlar o dinheiro, sendo reduzido 

para os gastos sociais e para as intervenções na economia. O que ocorre nos países 

centrais capitalistas é a transferência da crise para os países dependentes. Assim, tais 

países aprofundaram um processo de endividamento histórico (dívida externa), por meio 

de empréstimos dados pelos organismos internacionais do capital, onde estes mesmos 

países endividados necessitariam, de acordo com a indicação de tais organismos, fazer 

“reformas”
31

 políticas e econômicas a fim de uma estabilização na economia e, portanto, 

garantindo o pagamento dos juros das dívidas contraídas, beneficiando a economia dos 

países centrais (SOARES, 2002).   

Os países dependentes herdam desse ideário um grande desastre social. No 

âmbito social houve uma distribuição desigual dos custos sociais, proporcionando um 

aumento da pobreza. As conseqüências da implantação de políticas neoliberais nos 

países dependentes foram piores em relação aos países centrais, já que não houve nos 

primeiros a construção de um Estado de Bem-Estar Social (SOARES, 2002). 

Nos países capitalistas dependentes
32

 as mudanças se deram mais no campo 

econômico, pois estavam endividados, houve um grande número de desemprego, 

abertura comercial, o que causou uma retração da balança comercial nesses países, 

aumentando sempre sua dívida externa. As políticas sociais que já eram precárias ou 

                                                             
31

O discurso dominante dos organismos internacionais é o de que devem ser feitas reformas. O termo 

reforma deve ser utilizado entre aspas, pois compreendemos que o mesmo tem relação com mudanças 

benéficas para a população, mas o que ocorre são contrarreformas realizadas pelo governo, fazendo 

regredir direitos sociais. Cf. discussão em Coutinho (2007).  
32 Na América Latina e no Brasil em particular, os direitos sociais já nasceram vinculados ao mundo do 

trabalho, ou seja, só tinha acesso à saúde, educação, previdência, quem estivesse inserido no mercado de 

trabalho, reconhecido pelo Estado. Esse processo iniciado no Governo de Getúlio Vargas é conhecido 

como “cidadania regulada” (BEHRING & BOSCHETTI, 2008).  
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inexistentes - pois não existiu na América Latina o Welfare State - desde então 

tornaram-se focais, baseadas na “solidariedade comunitária”
33

 (SOARES, 2002). 

O ajuste neoliberal não é apenas de natureza econômica, pois o mesmo promove 

uma mudança no campo social com a precarização das condições de trabalho e o 

desemprego, fortalecendo a desigualdade social como algo naturalizado: 

[...] Para os neoliberais, a desigualdade é um valor positivo e a intervenção 

estatal para a garantia de melhores níveis de igualdade gera a acomodação 

dos indivíduos: somente a liberdade de mercado faz com que os indivíduos 
potencializem suas qualidades. Portanto, um dos objetivos da ideologia 

neoliberal é travar uma batalha cultural contra a noção do direito construída 

ao longo dos séculos XIX e XX: a dualização da sociedade não é um 

problema, o mercado é o lócus de concorrência entre os indivíduos e o 

princípio do mérito é um dos argumentos que legitima o fato de alguns 

“vencerem” e outros não (PEREIRA, 2008, p.54). 

 

Os direitos sociais, que não se constituíram de foram consolidada nos países 

capitalistas dependentes, sofrem retrocessos, com uma tendência à privatização dos 

programas de previdência, saúde e a ampliação de programas assistenciais focalizados 

como um todo. O que vale é manter a acumulação mesmo em tempos de crise, às custas 

da fragilização da Seguridade Social. Assim, esses mesmos direitos foram 

transformados em serviços mercantilizáveis, ou seja, em mercadorias compráveis pelos 

que conseguiram “vencer” no domínio do mercado (PEREIRA, 2008). 

 As relações sociais que estão presentes na constituição e na intervenção estatal, 

mostram que as ações estatais dependem das lutas da classe trabalhadora e de como o 

capital vai responder a essas reivindicações. Percebe-se então que a Seguridade Social é 

pautada pelas relações de tensão entre capital e trabalho, o que mostra um movimento 

contraditório, as medidas tomadas pelo capital em prol da classe trabalhadora sempre 

precisam atender às exigências da classe dominante (MOTA, 2008). 

 Nesse contexto de avanço do ideário neoliberal, a cidadania
34

 se torna 

restringida, pois a lógica neoliberal tem o intuito de suprimir, isto é, restringir direitos 

                                                             
33 Soares (2002) explica que com a não constituição do Estado de Bem-Estar Social, os ajustes foram 

feitos mais pelo lado econômico, foram implementadas políticas de ajuste de caráter emergencial, com a 
intenção de amenizar a pobreza, mas não findá-la.  
34 “Cidadania é 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. Sublinho a expressão historicamente porque me parece fundamental ressaltar o fato de que 

soberania popular, democracia e cidadania (três expressões para, em última instância, dizer a mesma 

coisa) devem sempre ser pensadas como processos eminentemente históricos, como conceitos e 

realidades aos quais a história atribui permanentemente novas e mais ricas determinações. A cidadania 

não é dada aos indivíduos de uma vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é 
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sociais defendendo a mercantilização de tudo que perpassa a vida de qualquer indivíduo 

na sociedade. Para que esse projeto de vida social se torne vigente é preciso haver um 

consenso entre as classes, associado aos mecanismos repressivos estatais. Coutinho 

(2008), baseado em Gramsci, analisa que isso só foi possível com base em uma cultura 

hegemônica que difunde certa concepção de mundo baseada no modelo de vida 

burguesa, ou seja, realizando uma reforma moral e intelectual. Essa difusão de consenso 

é realizada pelos intelectuais orgânicos
35

, que têm vínculo direto com a emergência de 

certa classe social que domina o modo de produção econômico. Os intelectuais, na 

acepção gramsciana, têm o papel de criar uma consciência que difunda uma concepção 

de mundo, seja dominante, seja a consciência de uma classe em ascensão (COUTINHO, 

2008). 

Assim, o conceito de cidadania, constituído pela dimensão de direito universal, 

fragiliza-se: o cidadão-consumidor, aquele que pode comprar no mercado o que satisfaz 

a sua vida, e o cidadão-pobre, que necessita das políticas focalizadas do Estado, ou que 

se insere em projetos sociais do então denominado “Terceiro Setor”
36

. Ou seja, 

causando uma cidadania segmentada
37

, pois os melhores serviços são para aqueles que 

podem pagar e os serviços precários são para a população que necessita do acesso 

gratuito (MOTA, 2008).  

Nos países capitalistas centrais - onde o Estado de Bem Estar-Social se 

constituiu – as políticas sociais sofreram resistência por parte da população e da 

burocracia do Estado. Assim, essas resistências por parte da população não 

                                                                                                                                                                                   
resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, 
implicando assim um processo histórico de longa duração” (COUTINHO, 2008, p.51). 
35 A partir da leitura de Gramsci podemos diferenciar intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos, os 

primeiros são intelectuais que no passado formaram uma categoria de intelectuais orgânicos de certa 

classe, como por exemplo, os padres relacionados com a nobreza feudal, que são hoje - após o 

desaparecimento daquela classe - um conjunto autônomo e independente. Já os intelectuais orgânicos são 

aqueles que difundem uma concepção de mundo, a partir da emergência de uma classe social que 

determina um modelo de produção econômico. Gramsci atribui aos intelectuais a função de formação e 

construção do partido político (COUTINHO, 2007).  
36 A política de ajuste fiscal promovida pelo Estado realiza um processo de privatização dos serviços e 

das políticas sociais. É defendida a descentralização administrativa e financeira do Estado, minimizando a 

ação estatal em relação aos serviços sociais e políticas sociais, transferindo atividades que eram 
exclusivas do Estado para a sociedade civil e para o mercado. Dessa forma a produção e os serviços 

sociais são transferidos para as “instituições públicas não-estatais”, o chamado “terceiro-setor”, que seria 

composto por “[...] associações de filantropia, grupos e organizações comunitárias, ONGs, trabalho 

voluntário, organizações filantrópicas e suas formas modernas, aí incluindo a chamada filantropia 

empresarial” (DURIGUETTO, 2003, p. 179)  
37 O padrão de cidadania segmentada se define “[...] pelos usuários dos precários serviços públicos e das 

práticas „renovadas‟ de filantropia pública e/ou privada e por aqueles que têm acesso aos serviços 

fornecidos pelo mercado, pois souberam provar suas capacidades e potencialidades” (DURIGUETTO, 

2003, p. 180). 
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comprometeram tanto os cortes com gastos sociais e a decadência dos padrões do 

serviço público (SOARES, 2002). 

Já nos países em que o Estado de Bem-Estar Social não foi adotado, como na 

América Latina, foram implementadas políticas de ajuste de caráter emergencial, 

descentralizadas, com o discurso de que o Estado precisar ser reformado, reforçando a 

ideia mercantil e de que as responsabilidades e funções estatais deveriam ser 

transferidas para organizações públicas não-estatais e para organizações privadas, com 

políticas sociais focalizadas gratuitas para os “mais pobres” e serviços privados para os 

que teriam condições de comprá-los (SOARES, 2002), que atingem também a política 

educacional e, logo, o ensino superior.  

Conforme a discussão realizada, a crise de acumulação dos anos de 1970 

desencadeou uma profunda reação conservadora, sendo um dos seus pilares a 

disseminação do ideário neoliberal e a implementação, pelos Estados Nacionais, de 

projetos de contrarreforma que resultam na profunda precarização das políticas sociais.  

O ajuste neoliberal nos países capitalistas centrais e nos periféricos não ocorreu 

de forma idêntica e nem no mesmo ritmo. Pode-se afirmar que as conseqüências para os 

países capitalistas periféricos foram mais desastrosas, já que os países centrais 

transferiram a crise para os países capitalistas periféricos mediante a transferência da 

dívida externa, medida eficaz para manter protegida a economia dos centrais. Em 

virtude disso, a aplicação do ideário neoliberal na América Latina foi reforçada 

(SOARES, 2002). 

Nesse período, podemos assim observar a implementação do ajuste neoliberal, 

quando foram realizadas reformulações nas funções econômicas e político-ideológicas 

no que tange ao Estado, para este novo projeto de sociabilidade
38

 (NEVES, 2006). 

Segundo Lima (2007, p. 92): 

Na metade da década de 1990, o Brasil ingressou na segunda fase da contra-
revolução neoliberal. A reconfiguração da luta de classes exigida pelo 

Consenso de Washington e, posteriormente, pelo “pós-Consenso de 

Washington”, consubstanciou as bases desse novo projeto de sociabilidade para 

a periferia do capitalismo e impôs à burguesia brasileira uma nova 

                                                             
38 Segundo Lima (2007), a formação de uma nova sociabilidade se fundamenta na igualdade de 

oportunidades e na solidariedade social. “Neste quadro, a educação possui papel fundamental. Educar no 

sentido restrito da educação escolar, como formação técnico-operacional e ético-política do novo 

trabalhador-cidadão e, em sentido amplo, para a coesão social, são as tarefas da Terceira Via no novo 

milênio.” (LIMA, 2007, p. 64).  
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racionalidade, que continuasse respondendo à crise econômica e política 
deixada pelo então presidente Collor de Mello, mas que ampliasse a 

legitimidade do neoliberalismo, como única saída possível para garantia da 

estabilidade econômica com justiça social, ou seja, da ampliação da 

lucratividade para a burguesia com a necessária coesão social.  

Seguindo então a mesma lógica do governo anterior, no governo FHC a 

principal e fundamental política estatal foi o incentivo direto ao processo de 

privatização, descentralização e focalização - o chamado trinômio do neoliberalismo.  

A descentralização, cuja bandeira histórica dos movimentos sociais é a de 

permitir maior participação e controle social, além da descentralização dos recursos por 

parte da União em direção a estados e municípios, concretizou-se na realidade pautada 

pelo ajuste fiscal, quando os municípios e estados passaram a receber menos recursos e, 

ao mesmo tempo, assumiram maiores obrigações em relação às políticas sociais. Como 

conseqüência, as políticas sociais públicas foram empobrecidas, enquanto os serviços 

privados de saúde e educação fortaleceram-se. Gerando assim “cidadãos 

consumidores”, os que podem pagar pelos serviços. Assim criam-se novos sujeitos no 

cenário social, o “cidadão-consumidor”, aquele que pode comprar no mercado o que 

satisfaz a sua vida, e o “cidadão-pobre”, que necessita das políticas sociais do Estado, 

que se caracterizam fundamentalmente pela escassez de recursos e precariedade quanto 

à provisão dos serviços. Já a focalização – cujo maior exemplo é o Programa Bolsa 

Família - tem como características concentrar os gastos com serviços sociais públicos 

exclusivamente para aqueles que são comprovadamente pobres, o que possibilita manter 

a lógica do ajuste fiscal (MOTA, 2008).  

Assim, podemos afirmar que, ao assumir a Presidência, o governo Fernando 

Henrique Cardoso aprofundou as políticas neoliberais iniciadas nos governos anteriores. 

Este governo assume essa posição política pautado no discurso da “Terceira Via”
39

 ao 

defender um projeto de sociedade que tem preocupações com a área social, mas que 

mantém vivo o projeto de mercado livre. Ou seja, responde à crise econômica 

aprofundando os ajustes neoliberais, ao mesmo tempo em que amplia a lucratividade da 

                                                             
39 Com a crise de acumulação de capital dos anos de 1970 e as respostas da burguesia – contrarreforma do 

Estado, reestruturação produtiva e financeirização do capital – o empobrecimento e a estagnação 

econômica agudizaram-se. Dessa forma, em resposta ao panorama de ampliação das desigualdades, como 

também uma forma de legitimar o poder da burguesia, é iniciado por parte de intelectuais orgânicos do 

capital um processo de ideologização que visa à construção de um suposto capitalismo humanizado ou 

reformado, um projeto político chamado de “Terceira Via”. Este projeto pode ser considerado uma 

filosofia política atrelada às mudanças ocorridas no contexto mundial, sendo um programa de 

“modernização” da economia, do sistema político, como também do bem-estar social (LIMA, 2007).  
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burguesia, principalmente por meio da mercantilização de serviços sociais (NEVES, 

2006). 

Segundo o discurso oficial, por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado (PDRAE), proposta enviada ao Congresso, pelo Poder Executivo, no início 

do governo FHC em 1995, essas novas medidas de ajuste são imprescindíveis, já que o 

Estado não teria capacidade de atender às demandas sociais:  

É importante ressaltar que a redefinição do papel do Estado é um tema de 

alcance universal nos anos 90. No Brasil esta questão adquiriu importância 

decisiva, tendo em vista o peso da presença do Estado na economia nacional: 

tornou-se, consequentemente, inadiável equacionar a questão da reforma ou da 

reconstrução do Estado, já que não consegue atender com eficiência a 

sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social. A reforma do 

Estado não é, assim, um tema abstrato: ao contrário, é algo cobrado pela 

cidadania, que vê frustradas suas demandas e expectativas (MARE, 1995, p. 

10).  

No PDRAE (BRASIL, 1995), defende-se a modernização do Estado mediante a 

adoção de um núcleo estratégico: este seria o responsável pelas “reformas” 

administrativas, na defesa de um modelo gerencial sob a gestão do ministro Bresser 

Pereira. É importante compreender que por mais que no Plano Diretor afirme-se que a 

crise brasileira da última década foi uma crise do Estado, desvelamos, no presente item, 

que o que está em crise é o padrão de acumulação capitalista até então vigente. 

Para sair dessa crise defendida pelo discurso oficial como uma crise do Estado, 

seria necessário, então, reformá-lo. Essa “reforma” garantiria a melhor execução de 

parte das funções do Estado, já que este não teria mais capacidade financeira e 

administrativa para realizar diferentes funções. É importante compreender como seria 

realizada a redefinição do papel do Estado: 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do 

papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se 

na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. No plano 

econômico o Estado é essencialmente um instrumento de transferências de 

renda, que se torna necessário dada a existência de bens públicos e de 

economias externas, que limitam a capacidade de alocação de recursos do 

mercado. Para realizar essa função redistribuidora ou realocadora o Estado 
coleta impostos e os destina aos objetivos clássicos de garantia da ordem 

interna e da segurança externa, aos objetivos sociais de maior justiça ou 

igualdade, e aos objetivos econômicos de estabilização e desenvolvimento. 

Para realizar esses dois últimos objetivos, que se tornaram centrais neste 

século, o Estado tendeu a assumir funções diretas de execução. As distorções e 

ineficiências que daí resultaram deixaram claro, entretanto, que reformar o 

Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser 
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controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização 
de empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo 

tão importante quanto, e que no entretanto não está tão claro: a 

descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que 

não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo 

Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa 

científica. Chamaremos a esse processo de “publicização”. (MARE, 1995, p. 

12-13).  

  

Assim, o Estado passa a ser um regulador de serviços sociais:  

Deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de 

serviços, mantendo-se entretanto no papel de regulador e provedor ou promotor 
destes, principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, que são 

essenciais para o desenvolvimento, na medida em que envolvem investimento 

em capital humano; para a democracia, na medida em que promovem cidadãos; 

e para uma distribuição de renda mais justa, que o mercado é incapaz de 

garantir, dada a oferta muito superior de mão-de-obra não-especializada. Como 

promotor desses serviços o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, ao 

mesmo tempo, o controle social direto e a participação da sociedade (MARE, 

1995, p. 13)  

O governo Cardoso afirmava que a reforma do aparelho do Estado era algo 

imprescindível para enfrentar a crise econômica. Com a reforma do aparelho do Estado, 

a administração do mesmo deixaria de ser pública burocrática
40

 para ser uma 

administração pública gerencial
41

. O governo compreendia que o primeiro modelo de 

administração era ineficiente e incapaz, já o segundo modelo seria flexível e eficiente, 

preocupado com o atendimento ao cidadão, como também diminuiria os custos do 

Estado (MARE, 1995). Essa afirmativa do próprio governo exemplifica o que foi 

explicado acima: o governo deixa de ser provedor de políticas públicas para ser um 

gerenciador, ou seja, em uma perspectiva crítica, o que ocorre na realidade é uma 

desresponsabilização do papel do Estado em relação a suas funções (NEVES, 2006).  

                                                             
40 “Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a 

corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a 

profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, 

o poder racional-legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre 

a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles 

dirigem demandas. Por isso são sempre necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo na 
admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas.” (MARE, 1995, p. 15).  
41 “Emerge na segunda metade do século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções 

econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da 

economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo 

anterior. A eficiência da administração pública - a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade 

dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário - torna-se então essencial. A reforma do aparelho do 

Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de 

serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.” (MARE, 1995, p. 

15-16).   
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Dessa forma, o discurso assinalado reforça a ideia de que o Estado não poderia 

arcar com suas responsabilidades constitucionais, ou seja, com as conquistas sociais 

inscritas na Constituição Federal de 1988, pois resultaria em mais um agravante para a 

crise fiscal. Assim, minimiza-se a ação estatal em relação aos serviços e às políticas 

sociais, criando uma nova cultura cívica que se fundamenta na “responsabilidade 

social”, transferindo-a para a sociedade civil, o chamado “Terceiro Setor”
42

 e para o 

mercado (NEVES, 2006).  

Seguindo a lógica dessa estratégia do governo, a descentralização administrativa 

de parte dos serviços sociais aumentaria a eficiência e a eficácia dos gastos públicos. 

Assim, as políticas sociais que até então eram responsabilidades do Estado, não são 

mais atividades exclusivas do mesmo, sendo transferidas para organizações públicas 

não-estatais e para organizações privadas (MARE, 1995). Segundo Neves (1995, p. 83): 

[...] A sociedade civil, então de forma mais sistemática, foi concebida como 

espaço de concertação social, em que diferentes parceiros contribuem para o 

bem-estar do conjunto da sociedade. Estes se tornaram os ingredientes 
fundamentais para a consolidação da nova pedagogia da hegemonia, 

objetivando sedimentar no espaço brasileiro as diretrizes do programa do 

neoliberalismo da Terceira Via.  

Neves (2006) explica a propagação ideológica de que haveria uma “nova” 

sociedade civil, baseada no ideário conservador. Tal ideologia caracteriza esta “nova” 

sociedade como um espaço social de ajuda mútua, com diversas organizações sociais, 

como também aqueles que individualmente se “preocupam” com o social, os que 

prestam serviços assistenciais para a parcela “excluída” da sociedade civil. Os serviços 

exclusivos do Estado, na proposição do MARE (1995), deveriam proporcionar somente 

educação, previdência social básicas e saúde básica.  

Em relação à política econômica e social dos governos Lula e Dilma, podemos 

afirmar que os mesmos seguem os pilares construídos no governo FHC. As políticas de 

ajuste fiscal permaneceram nestes dois governos, pode-se afirmar que estaríamos 

vivenciando uma terceira fase do projeto neoliberal (LIMA, 2007).  

                                                             
42

 O governo FHC aprofunda as políticas neoliberais realizadas pelos governos anteriores, por meio do 

discurso da “Terceira Via”, defendendo assim um projeto de sociedade que se preocupa com o social, mas 

que mantém um mercado livre. Neste pensamento, a sociedade civil – através de organizações não 

governamentais – é vista como provedora do bem-estar social, substituindo a ação do Estado e das 

políticas sociais públicas (LIMA, 2007) 
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Segundo Lima (2007), a entrada do PT no governo foi marcada por um pacto 

social, por alianças formadas pela cúpula petista para que fosse formada a Coligação 

Lula Presidente, para concorrer à presidência nas eleições de 2002, a Coligação seria 

formada por partidos como: PT, Partido Liberal (PL), PCdoB, Partido da Mobilização 

Nacional (PMN) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Estas alianças já apontavam a 

ligação do então presidente com frações da burguesia brasileira, mas foi a partir da sua 

Carta ao povo brasileiro, feita é claro pelo presidente que a Coligação Lula Presidente 

modificaria suas alianças, estreitando os laços e incluindo segmentos políticos que 

mantinham relação direta com o capital internacional, assim compreende-se que o 

governo Lula não rompeu com as estratégias econômicas do governo FHC, que causou 

uma grande decepção para a maioria da população brasileira. Assim Lima (2007, p. 

109-110) constata que: 

Essa composição conformaria a ampliação do novo bloco no poder, por meio 

da absorção de frações da classe trabalhadora, sem alterar a essência da 

concentração do lucro e do poder burguês, ou seja, realizaria um conjunto de 

mudanças pactuadas dentro das regras da democracia restrita, sem caracterizar 

rupturas com o projeto de sociabilidade burguesa. Por outro lado, aquelas 

burocracias, convencidas de que a ocupação do poder deveria substituir a 

organização dos trabalhadores em um contexto de fim do socialismo real, 
aderiram a estas alianças. Trata-se do mesmo horizonte político para ambas: a 

humanização ou reforma do capitalismo. A burguesia brasileira garantia, desta 

forma, seu padrão histórico de hegemonia, por intermédio da proteção da 

propriedade individual, da iniciativa privada, enfim, da ordem burguesa, e a 

burocracia sindical e partidária dos trabalhadores, por sua vez, garantia seu 

acesso ao poder. As alianças realizadas pala burocracia do PT estavam além do 

processo de social-democratização inicialmente analisado por Florestan 

Fernandes. Trata-se da versão mais crua do aburguesamento e do oportunismo 

político desta democracia.   

 O esperado pela população não aconteceu, não foi realizada uma revolução que 

pudesse superar a ordem burguesa. O que ocorre é a manutenção da política do governo 

anterior, alianças direcionadas pelo capital em detrimento do trabalho. A estratégia de 

legitimação do PT foi a criação de consenso ativo da classe trabalhadora, para que o seu 

projeto de governo pudesse vigorar. O PT passou a ser reconhecido como um partido da 

ordem burguesa, que privilegia a burguesia nacional e internacional, não adotando um 

projeto de desenvolvimento nacional, pois o que ocorre é a ampliação e o 

aprofundamento da desnacionalização e a desindustrialização de partes importantes do 

país (LIMA, 2007).  

 O governo Dilma segue as mesmas estratégias econômicas do governo Lula, 

dessa forma, podemos afirmar que houve uma contínua precarização dos direitos sociais 
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e trabalhistas (direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora), um 

processo contínuo de abertura comercial para o capital estrangeiro, estimulando a 

acumulação da burguesia, ampliando assim seus lucros em detrimento dos direitos 

sociais. Dessa forma, amplia-se a participação do setor privado para manter o ajuste 

fiscal, reduzindo os gastos com a área social, o que faz com que o governo não possa 

garantir educação e saúde básica de qualidade. Essa discussão nos dará base para 

compreender como o EAD se torna uma estratégia para o governo de manter o ajuste e 

conciliar a expansão do ensino superior, investindo assim no setor privado garantindo o 

lucro dos investidores, conformando a classe trabalhadora e legitimando a ação do 

Estado (LIMA, 2007).  

   

2.2.  Política educacional de nível superior no pós-1990: a expansão via EAD como 

expressão da contrarreforma do Estado 

Nesse novo estágio do capitalismo, o ensino superior nos anos de 1990, guiado 

pela contrarreforma neoliberal, torna-se um grande atrativo, um campo de exploração 

para o capital em crise, especialmente em países dependentes como o Brasil. A intenção 

é o aumento da taxa de produtividade, pois o neoliberalismo, resposta dada pela 

burguesia internacional à crise atravessada pelo capital, não foi capaz de modificar o 

desastroso panorama de estagnação econômica e severo empobrecimento. Dessa forma 

assim como a educação, todas as esferas da vida social são transformadas em áreas 

mercantis, ou seja, em espaços para obtenção de lucro.  

De acordo com Chesnais (1996), é necessário que o capital em crise encontre 

mercados não explorados. Assim, os países capitalistas periféricos dependentes se 

caracterizam como um território estratégico para os novos campos de exploração, ou 

seja, para abertura de novos mercados. Os países periféricos por sua vez, continuam 

estagnados e diante desse movimento afirmam o seu papel de dependente, dando 

continuação ao principal objetivo do imperialismo, sendo fornecedores de matéria-

prima para os países centrais e ao mesmo tempo compradores dos produtos 

manufaturados produzidos pelos mesmos. A educação dos países dependentes segue as 

mesmas características dos países periféricos, mantendo um padrão dependente, não 

produtora de conhecimentos, o que como conseqüência privilegia a burguesia 



72 

 

internacional ao possibilitar a compra, por parte dos países dependentes, de tecnologias 

de informação e comunicação produzidas pelos países centrais.  

A mercantilização do ensino superior que se ampliou e aprofundou no pós-1990 

foi colocada em prática por meio de duas estratégias principais:  

(I) a criação de diversas instituições de ensino superior, bem como de seus 

cursos e vagas; 

(II) E, ainda, a liberalização de variadas fontes de financiamento.  

A primeira estratégia - a abertura de diversas instituições de ensino superior e 

cursos - garante o movimento de mundialização do capital, ao encontrar maiores 

possibilidades de ampliação de campos para a exploração.  

Uma importante ação do governo brasileiro nesse período, como também de 

outros países da periferia do capitalismo, foi a articulação com os organismos 

internacionais e que se relaciona com a primeira estratégia mencionada. Estes 

organismos se caracterizam como promotores de políticas por meio de 

condicionalidades para empréstimo; que orientam a contrarreforma econômica e política 

para estes países. E podem ser identificados como intelectuais orgânicos do capital, que 

atuam na função de disseminar uma concepção de mundo voltada para o projeto 

neoliberal. A contrarreforma do ensino superior realizada desde o governo está inserida 

no conjunto de ações orientadas por estes organismos internacionais (LIMA, 2007). 

De acordo com Lima (2007), os organismos internacionais atuam na propagação 

de um novo projeto de sociabilidade elaborado pela burguesia, pautado no binômio 

pobreza-segurança. As políticas elaboradas por estes organismos difundem a ideologia 

de que é possível e necessário que os países periféricos estejam inseridos na nova ordem 

mundial. Para que isso aconteça, existe uma condição fundamental: estes deveriam 

seguir as políticas de ajuste estrutural formuladas pelos países que fazem parte do 

Grupo dos Sete (G7)
43

 e principalmente pelo imperialismo estadunidense. As políticas 

orientadas por estes organismos internacionais que aparentemente mostram preocupação 

pelo enfrentamento da pobreza, não tem o propósito de incentivar a superação da 

                                                             
43 O Grupo dos Sete (G7) é formado pelos países mais industrializados do mundo, sendo estes: Estados 

Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão.   
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mesma de forma estrutural. O objetivo dos mesmos é o alívio da pobreza para manter a 

segurança da reprodução constante do capital.  

Ainda segundo Lima (2007), em razão da extrema desigualdade econômica e 

social, os organismos internacionais defendem uma política de inclusão mediante a 

educação, como forma de minimizar os problemas sociais. Mas para os mesmos essa 

inclusão só seria realizada mediante um processo de reforma educacional, pois assim 

seria possível a inserção de partes pauperizadas da população no sistema educacional.  

[...] Este projeto apresenta, na imediaticidade, a noção de que o acesso à 
capacitação, particularmente a capacitação tecnológica, será o passaporte de 

cada indivíduo para a empregabilidade. É neste sentido que a reforma 

educacional imposta pelos organismos internacionais articula a retomada da 

teoria do capital humano (o investimento nas capacidades, habilidades e 

competências de cada indivíduo) associada à teoria do capital social (a ação 

de grupos voluntários, de organizações não-governamentais e da 

responsabilidade social do empresariado para viabilizar a execução e o 

financiamento compartilhados da política educacional) (LIMA, 2007, p 52).  

 

De acordo com tais organismos, o acesso à capacitação, principalmente o acesso 

à tecnologia, garantiria para cada indivíduo o seu emprego (LIMA, 2007). É importante 

ressaltar que, por mais que estes organismos incentivem a criação de “oportunidades” 

para segmentos pauperizados da população, estes não compreendem o Estado como 

provedor de políticas sociais universais, mas sim como provedor de políticas 

focalizadas nos segmentos mais empobrecidos para o investimento individual.  

De acordo com Motta (2009), o que está posto como tarefa para os países 

periféricos dependentes, segundo os organismos internacionais, é a criação de 

estratégias para a superação dos problemas oriundos do aumento da pobreza, da 

desigualdade e do desemprego, sem, claro, questionar o padrão de desigualdade 

estrutural entre países e classes sociais. Dessa forma estes países precisam criar meios 

possíveis para identificar esses problemas como também as formas para que estes sejam 

superados. Isto seria realizado por meio da descoberta da vocação de cada grupo, 

comunidade ou zona de pobreza localizada, feito mediante a promoção de 

oportunidades para que cada sujeito pudesse desenvolver suas capacidades pessoais 

produtivas, para realizar trabalhos em atividades econômicas alternativas que garantam 

a sustentabilidade econômica e possa aliviar as adversidades com as políticas de ação 

afirmativa e compensatória.  
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A tarefa aqui ressaltada por tais organismos não seria somente elevar a renda de 

cada sujeito, mas também sua evolução em relação à cultura dos segmentos mais pobres 

da sociedade. O que resultaria na inclusão daqueles que não se identificam com as 

condições e atribuições do trabalho no âmbito da inovação tecnológica, assim seria 

desenvolvido em cada um o espírito de iniciativa que possa cultivar o “capital cultural” 

como estratégia de renovação econômica. Esta seria a educação para a sobrevivência, de 

acordo com análise da autora (MOTTA, 2009).  

Já para as camadas da classe trabalhadora com possibilidade de competir no 

mercado de trabalho, é mantida a ideologia do capital humano e da empregabilidade. Os 

trabalhadores que não possuem condições para competir no mercado vão passar a viver 

à espera da caridade público-privada.  

Neves (2008) vincula esse processo à formação de uma suposta “nova sociedade 

civil ativa”:  

Essa nova sociedade civil ativa, sem antagonismos de classe, constitui-se em 

lócus fundamental da construção de um capital social necessário à 
sedimentação de uma nova cultura cívica e de uma nova cidadania política 

conformes aos interesses mais contemporâneos da burguesia mundial baseada 

na valorização da participação popular colaboracionista. 

 

Ao seguir as recomendações dos organismos internacionais, pode-se afirmar que 

a educação está subordinada às exigências do capital nacional e internacional e de sua 

lucratividade. Dessa forma, tanto as instituições públicas quanto as privadas – no 

discurso hegemônico - podem ofertar ensino superior, identificando a educação como 

um “bem público”. Sendo assim, compreende-se que, já que os dois setores, público e 

privado prestam um serviço público, estaria justificado o recebimento de verba pública 

pelo setor privado para suas instituições, como também o investimento privado em 

atividades acadêmicas do setor público, com retorno lucrativo, claro, para empresas 

privadas. Diante dessa ação do setor público e do privado, estes se mistificam, 

originando a noção do público não-estatal, descaracterizando a noção do que é público e 

do que é privado.  

Desta forma, a primeira estratégia, de diversificação de IES e cursos, 

especialmente via setor privado, fortalece o aprofundamento da mercantilização do 

ensino superior. O EAD, segundo Lima (2007), é um dos principais mecanismos dessa 

mercantilização no Brasil:  
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Neste sentido, a perspectiva claramente comprometida com a transformação da 
educação em serviço (BM e OMC) como a perspectiva que critica essa lógica, 

defendendo a educação como um descaracterizado bem público (UNESCO), 

criam as bases para que a educação, especialmente a educação superior, torne-

se um promissor campo de exploração. Nas duas perspectivas, identifico a 

utilização das TIC como um dos principais mecanismos desta mercantilização, 

ainda que essa utilização, por meio da educação à distância (EAD), apareça 

como uma estratégia de “internacionalização” e de “democratização” do acesso 

à educação ao longo da década de 1990 e início do novo século (LIMA, 2007, 

p. 53).  

A expansão da educação superior na década de 1990 pode ser explicada por 

meio de três exigências do capital:  

(I) Subordinar a ciência à lógica mercantil: tal subordinação é realizada 

tanto nos países capitalistas centrais como nos países capitalistas 

periféricos dependentes, mas de maneira diferenciada. Nos países 

capitalistas centrais, existe um modelo acelerado de produção de novos 

conhecimentos, que tem a pretensão de garantir a concorrência entre as 

empresas. Já nos países periféricos dependentes, no caso do Brasil, onde 

não existe investimento para a produção de alta tecnologia, o país serve 

de mercado consumidor para os países centrais, para a compra de 

“pacotes educacionais”. 

(II) A criação de novos campos de lucratividade constitui-se uma 

segunda estratégia, que se caracteriza pelo aumento de instituições 

privadas, não obrigadas à realização do tripé ensino, pesquisa e extensão, 

impulsionadas pela ação do estado, por meio de isenção fiscal, em 

programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o 

Programa Universidade Para Todos (PROUNI), o que abordaremos 

adiante.  

(III) A formação de estratégias de obtenção de consenso frente ao projeto 

burguês de sociabilidade em tempos de contrarreforma neoliberal 

pode ser compreendida como a terceira estratégia, que visa modificar 

substancialmente a concepção de educação superior e reduzi-la à 

educação terciária. Essa medida foi difundida e defendida pelos 

organismos internacionais em especial o Banco Mundial: qualquer curso 

pós-médio, de curta duração ou cursos a distância poderia ser entendido 
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como educação terciária, o que ampliaria o público consumidor e 

também responderia às demandas da população pelo acesso ao ensino 

superior, que não seria mais aquele pautado pelo tripé ensino, pesquisa e 

extensão, mas qualquer curso pós-médio.  

Essa difusão ideológica de que teríamos uma educação terciária amplia a política 

de diversificação de instituições de ensino superior (IES) e de seus cursos, processo que 

é defendido e reconhecido pelo Banco Mundial como “democratização” da educação 

superior. Essa modificação ocorre tanto nos países centrais como nos periféricos, mas 

de maneira distinta: nos países centrais ocorre por meio do Acordo de Bolonha
44

. Já nos 

países periféricos, o processo foi orientado pelos governos Cardoso, Lula e Dilma 

mediante a certificação em larga escala via setor privado mercantil. Lima (2012, p. 2) 

nos traz uma afirmação muito importante sobre o papel do Estado na condução dessas 

novas medidas que influenciam o futuro das políticas sociais: 

O papel histórico do Estado brasileiro na condução da política de expansão da 

educação superior é, portanto, fundamental.  É o Estado que cria o arcabouço 

jurídico para operar esta política, autorizando e credenciando as IES privadas, 

bem como, legalizando a privatização interna das IES públicas e estimulando o 

produtivismo e o padrão mercantil da pesquisa e da produção de 

conhecimentos. As concepções de educação superior – reduzida à educação 
terciária - e de universidade – como instituição de ensino e/ou instituição 

subsumida à lógica mercantil – são compartilhadas por reitores das 

universidades e por parte dos docentes dessas IES.  

É importante compreender que esse modelo de desenvolvimento da educação 

superior no Brasil se articula com o padrão de desenvolvimento dependente do país, ou 

seja, como o Brasil se insere na economia mundial, caracterizando-se como exportador 

de matéria-prima e importador de produtos manufaturados. Dessa forma, sem o 

rompimento com essa característica histórica do país, não existe a possibilidade de 

romper também com o padrão dependente de educação, que privilegia a importação de 

conhecimentos através da compra de tecnologias dos países centrais. O que significa 

que o país não investe em sua própria produção de conhecimento. Ainda devemos 

salientar que, esse processo de transferência de conhecimentos e tecnologias privilegia a 

lucratividade de burguesias internacionais, já que é necessária a compra desse 

conhecimento (LIMA, 2012).  

                                                             
44 Ver capítulo 1.  
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Considerando que o padrão compósito da hegemonia burguesa instaurado no 
Brasil faz com que, historicamente, a conservadora burguesia brasileira tenha 

dificuldades de, sequer, garantir as reformas educacionais exigidas pelo próprio 

capitalismo, para uma sociedade que não viveu a “revolução burguesa 

clássica”, a concepção burguesa de revolução educacional significava um 

conjunto de avanços relativos. Portanto, o padrão dependente de 

desenvolvimento capitalista e o padrão compósito de hegemonia burguesa são 

eixos que caracterizam o dilema educacional brasileiro e o embate histórico 

entre projetos antagônicos de educação e de sociabilidade (LIMA, 2005, p. 

305).  

 
É importante ressaltar que a partir da década de 1990, o ensino superior para ser 

um grande atrativo, um favorável campo de exploração para o capital em crise. A 

contrarreforma neoliberal e o modelo de expansão que atravessa o ensino superior 

brasileiro e privilegia o capital podem ser analisados em três momentos: 

(i) a primeira fase, realizada na primeira metade dos anos de 1990, que corresponde 

aos governos Fernando Collor de Mello (1990-1992) 
45

 e Itamar Franco
46

 

(1993-1994), foi principalmente a fase de ajuste econômico, de estabilização 

monetária, fase importante para a garantia da hegemonia do projeto 

neoliberal no país. Nesse primeiro momento podemos observar o início do 

empresariamento da educação superior, como também o início das tentativas 

do governo de reestruturação das universidades públicas do país, seguindo 

sempre na linha do propósito empresarial (NEVES, 2006).  

(ii) a segunda fase da contrarreforma do ensino superior correspondeu aos dois 

governos Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

(iii) a terceira fase, por fim, corresponde ao governo Lula da Silva.  

Sobre o primeiro momento da contrarreforma cabe destacar o que Neves (2006, 

p. 82) afirma: 

                                                             
45

 Não nos remeteremos detalhadamente sobre a primeira fase da contrarreforma do ensino superior que 

iniciada nos governos de Fernando Collor de Melo e Itamar Franco, pois nosso recorte temporal é a partir 

do pós-1995, período do governo FHC. Mas para que não seja perdida a processualidade histórica, 
mencionamos no corpo do texto esta fase da contrarreforma.  
46 Uma medida importante realizada por estes governos foi a criação e o desenvolvimento de um sistema 

educacional de educação à distância (EAD). Proposta que foi elaborada pelo Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (Crub), sendo chamada de Consórcio Interuniversitário de Educação 

Continuada e a Distância Brasilead, este consórcio era formado por 54 instituições de ensino superior 

públicas. O ensino a distância nesse momento era utilizado como oferta de cursos profissionalizantes e de 

complementação de estudos. A responsabilidade de tal criação era do MEC e do Ministério das 

Comunicações. Somente após meados de 1990, com a entrada das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, o EAD passou a ser utilizado para o ensino superior (LIMA, 2007).  
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Nessa conjuntura, as mudanças educacionais não se efetivaram de forma 
orgânica. Na educação escolar, foi um momento de difusão da ideologia da 

qualidade total, da transformação dos diretores em gestores, do começo da 

indigência da educação superior pública e do desmonte do aparato de ciência e 

tecnologia implementado nos anos de desenvolvimentismo, da transformação 

do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), de órgão 

contestador das políticas oficiais, nos anos finais da ditadura militar nos anos 

de abertura política, em instrumento difusor das políticas neoliberais para a 

educação básica. Foram os anos iniciais do empresariamento da educação 

superior e as primeiras tentativas dos governos neoliberais de reestruturação da 

universidade pública brasileira, na direção de sua maior submissão aos ideais, 

ideias e práticas empresariais (NEVES, 2006, p. 82).  

Em relação ao ensino superior, pode-se afirmar que uma das principais políticas 

de governo foi privilegiar a expansão desse nível de ensino por meio do setor privado. 

Podemos afirmar que desde o início do governo FHC, em 1995, houve um progressivo 

aumento em relação à taxa de matrícula no ensino superior, crescimento este 

concentrado majoritariamente nas instituições privadas, o que apresentaremos de forma 

minunciosa no item seguinte.  

É importante perceber que é o próprio Estado que viabiliza aparatos legais e 

financeiros para a crescente mercantilização deste nível de ensino. Podemos identificar 

nesse processo dois recursos básicos: a privatização interna das IES públicas, com o 

aumento do número de cursos pagos e pelas parcerias universidades-empresas e a 

ampliação da esfera privada (LIMA, 2012).  

Neves (2006) assim analisa a ação estatal para a política educacional brasileira, 

centrada na formação técnica e ético-política das massas trabalhadoras, que é a 

educação básica: 

Tomando por base essas novas diretrizes estatais, realizaram-se importantes 
inflexões na política educacional brasileira. São desse período, entre outras 

iniciativas: a adequação do arcabouço jurídico às novas exigências, com a 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

a reforma da educação tecnológica e do aparato de formação profissional; a 

mudança dos mecanismos de financiamento da educação básica, com a 

implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); a implementação de 

mecanismos legais e financeiros viabilizadores da privatização, da 

fragmentação e do empresariamento da educação superior; as alterações na 

formação de professores para os diferentes níveis e modalidades de ensino; a 

definição de novos parâmetros e diretrizes curriculares nacionais e seus 
instrumentos de avaliação (NEVES, 2006, p. 84).  

 A expansão do ensino superior que ocorre no período pós-1990, principalmente 

no governo Cardoso (1995-2002) apoiou-se fundamentalmente na Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996)
47

 e no Plano Nacional de Educação (PNE, 

2001), documentos importantes para a expansão não só do ensino superior, mas 

fundamentalmente do ensino a distância (EAD). 

Tendo como norte essas novas diretrizes legais, que são bases para a 

contrarreforma da educação superior, podemos analisar a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) sob a forma da Lei nº 9.394/96, onde percebemos com 

clareza medidas de incentivo à privatização. A LDBEN expressa as concepções 

antagônicas de educação existentes no país. No artigo 3º da Lei nº 9.394/96 podemos 

citar o quinto princípio, “coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”.  

 Esse momento foi um período de abertura para o ensino a distância no ensino 

superior brasileiro. Juridicamente embasado pela Lei nº 9.394/96, o ensino a distância – 

que até então era utilizado para cursos profissionalizantes e de complementação de 

estudos – passou a ser amplamente utilizado como modalidade de ensino no nível 

superior, adequando a política educacional para este nível de ensino às políticas
48

 que os 

organismos internacionais indicavam para os países periféricos (LIMA, 2007).  

A diversificação das instituições de ensino superior e de seus cursos se 

concretizou por meio de distintas estratégias, pelo uso das TICs e principalmente 

reduzidas por meio do ensino a distância (LIMA, 2007). É importante observar que o 

EAD traz consigo uma nova concepção de ensino e aprendizagem, onde o homem 

trabalharia a dimensão de auto-aprendizagem, as relações acadêmicas presenciais se 

tornariam obsoletas, já que no EAD não há a necessidade de um professor, pois as aulas 

são mediadas por um tutor (BELLONI, 2009).  

 É importante observar que, na LDBEN (BRASIL, 1996), o uso do EAD é 

defendido para todas as modalidades de ensino: fundamental, médio e superior. No 32º 

artigo, no inciso 4º defende-se que: “O ensino fundamental será presencial, sendo o 

                                                             
47 Para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) na década de 1990 

ocorreram muitas disputas, com debates organizados pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, 

integrados por diversos movimentos sociais, sindicais e estudantis. Este projeto de lei, defendido por este 

fórum, exigia a garantia de uma educação que fosse pública e gratuita, capaz de romper com padrão 

dependente de educação superior. Já o outro pólo defendia a exploração da educação pelo setor privado, é 

importante reiterar que este pólo “ganhou” esta disputa (LIMA, 2007).  
48 Políticas de ajuste fiscal – “reformas” em toda a área social, para promover a estabilização das contas 

do Estado.  
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ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais” (BRASIL, 1996, p. 11).   

 No artigo 47, que trata do ensino superior, no inciso 3º, afirma-se a não-

obrigatoriedade de comparecimento nos programas de EAD: “É obrigatória a freqüência 

de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância (BRASIL, 1996, 

p. 16).  

 De acordo com artigo 80 da Lei nº 9.394/96 “[...] o poder público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis 

e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 1996, p. 25, GRIFOS 

NOSSOS).  

O 1º inciso deste artigo afirma que: “A educação a distância, organizada com 

abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas 

pela União.”. O que significa que o próprio Estado é responsável por criar arcabouços 

jurídicos e teóricos para a implementação do EAD: cabe ao Estado credenciar as IES 

para que as mesmas possam ofertar EAD. Considerando o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, apreende-se claramente que o Estado mantém-se como um 

regulador, enquanto o ensino superior é ofertado majoritariamente pelo setor privado.   

Na mesma direção, o 2º inciso ressalta que: “A União regulamentará os 

requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de 

educação a distância”.  

 

No 3º inciso verificamos que: “As normas para produção, controle e avaliação 

de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão 

aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os 

diferentes sistemas.”. Ou seja, cabe aos sistemas de ensino criar normas para a produção 

de conteúdos para o EAD, como também controlar e avaliar as instituições que ofertam 

esta modalidade de ensino.  

 

O 4º inciso e seus itens destacam que: “A educação a distância gozará de 

tratamento diferenciado, que incluirá: I – custos de transmissão reduzidos em canais 

comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de 

comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do 

poder público; II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; III 
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– reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de 

canais comerciais.”. De acordo com este inciso e seus itens, o Estado deve desenvolver 

uma política que dê tratamento diferenciado e impulsione, por sua vez, com incentivo 

de redução de custos, o EAD. O que se pode concluir é que a LDB (Lei nº 9.394/96) 

configura uma política nacional de EAD para o nível superior de ensino sob o comando, 

aprovação e regulação do Estado. No que concerne ao EAD nesta Lei, não foi possível 

saber sobre a fonte de financiamento dos cursos de graduação à distância, analisaremos 

mais adiante este assunto.  

Após a publicação da LDBEN, foram publicados os decretos de números 

2.494/98 e 2.561/98, que regulamentam o artigo 80. O primeiro decreto afirma que:  

A educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-

aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação. 

  No 2º artigo, do decreto 2.494/98, podemos observar que os cursos a distância 

podem ser ofertados tanto por instituições de ensino superior públicas, como por 

instituições de ensino superior privadas (BRASIL, 1998).  

 Já no segundo decreto, que trata sobre a regulamentação do ensino a distância no 

Brasil, está claro que o credenciamento dos cursos de ensino superior e tecnólogo na 

modalidade de ensino a distância seria realizado pelo MEC:  

No caso da oferta de cursos de graduação e educação profissional em nível 

tecnológico, a instituição interessada deve credenciar-se junto ao MEC, 
solicitando, para isto, a autorização de funcionamento para cada curso que 

pretenda oferecer (BRASIL, 1998).  

Com a abertura e implementação do EAD em 1996, foi criada a agora extinta
49

 

Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED) do MEC por meio do Decreto nº 

1.917, colocando em prática os diversos programas e ações referentes a essa modalidade 

de ensino em funcionamento. Esta Secretaria elabora um documento chamado 

Indicadores de qualidade para cursos de graduação a distância. Segundo Lima (2007, 

p. 145), este documento foi divulgado em 1998 e sinalizava dez itens básicos que 

serviriam de orientação para as instituições de ensino superior que fossem oferecer 

cursos à distância:  

                                                             
49 A SEED foi extinta no ano de 2011. 
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 integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade, definidos 
para o ensino superior como um todo e para o curso específico; 

 desenho do projeto: a identidade da EAD; 

 equipe profissional multidisciplinar; 

 comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

 qualidade dos recursos educacionais; 

 infra-estrutura de apoio; 

 avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

 convênios e parcerias; 

 edital e informações sobre o curso de graduação à distância; 

 custos de implementação e manutenção da graduação à distância; 

 

Em relação aos itens 8 e 10, “convênios e parcerias” e “custos de implementação 

e manutenção da graduação à distância”, não existe indicação sobre a origem do 

financiamento dos cursos de graduação ofertados à distância, o que deixa bem claro a 

grande possibilidade da existência de parcerias com setores privados para o 

funcionamento dos cursos. O que é possível observar é o interesse do setor privado na 

exploração constante desse campo, já que seu custo em relação a investimento é menor 

e a quantidade de alunos matriculados é extremamente maior do que na modalidade 

presencial (LIMA, 2007).  

Uma medida que impulsionou ainda mais o EAD foi a autorização de 

universidades, centros universitários, faculdades e centros tecnólogos a aplicar até 20% 

da carga horária de seus cursos por meio do EAD. Esta medida foi implementada pela 

Portaria nº 2.253 de 18 de outubro de 2001:  

As instituições de ensino superior do sistema federal de ensino poderão 

introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplina que, em seu todo ou em parte, utilizem 

método não presencial, com base no art. 81 da Lei nº 9.394, de 1.996, e no 

disposto nesta Portaria (BRASIL, 2001). 

 

É importante destacar que no Plano Nacional de Educação da Lei nº 10.172/01 

há afirmações fundamentais a respeito da legislação voltada para o EAD e criada 

durante o governo FHC. No plano, esta modalidade de ensino é apresentada como um 

processo de universalização e democratização do acesso à educação: 

No processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no 

Brasil, onde os déficits educativos e as desigualdades regionais são tão 

elevados, os desafios educacionais existentes podem ter, na educação a 

distância, um meio auxiliar de indiscutível eficácia. Além do mais, os 

programas educativos podem desempenhar um papel inestimável no 

desenvolvimento cultural da população em geral (BRASIL, 2001).   

É imprescindível a problematização do termo “meio auxiliar” em relação à 

afirmação do PNE. Pois, com a centralidade que o EAD vem adquirindo, acompanhado 
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do processo de crescente mercantilização, esta modalidade não pode ser considerada 

somente como um “meio auxiliar”, pelo contrário, esta modalidade de ensino vem se 

tornando um meio principal para a formação de profissionais. O que se pode afirmar é 

que o EAD vem sendo capaz de ofertar um número considerável de vagas, e, logo, de 

absorver efetivamente um extenso quantitativo de matrículas, o que é atrativo para o 

mercado educacional, bem como para o governo aumentar suas estatísticas 

educacionais. Podemos perceber também no PNE (BRASIL, 2001) o reconhecimento 

da importância da participação do setor privado nesta modalidade de ensino: 

O país já conta com inúmeras redes de televisão e rádio educativas no setor 

público. Paralelamente, há que se considerar a contribuição do setor privado, 

que tem produzido programas educativos de boa qualidade, especialmente para 

a televisão. Há, portanto, inúmeras iniciativas neste setor (BRASIL, 2001).  

De acordo com PNE (BRASIL, 2001), o EAD seria mais viável para parcelas da 

população mais pauperizada: 

As possibilidades da educação a distância são particularmente relevantes 

quando analisamos o crescimento dos índices de conclusão do ensino 
fundamental e médio. Cursos a distância ou semipresenciais podem 

desempenhar um papel crucial na oferta de formação equivalente ao nível 

fundamental e médio para jovens e adultos insuficientemente escolarizados 

(BRASIL, 2001).  

 Segundo as diretrizes do PNE, o Poder Público dará incentivo aos programas de 

educação a distância, para todos os níveis de ensino e todas as modalidades. Ampliando, 

dessa forma, as possibilidades de utilização das TICs, que serão utilizadas para o ensino 

a distância e para formação e treinamento de professores.  

É importante ressaltar que no PNE (BRASIL, 2001), há um capítulo que trata 

somente da implementação do EAD, do qual destacamos os itens 11, 12, 13 e 14:  

O item 11 trata do objetivo de: “Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta 

de cursos a distância, em nível superior, especialmente na área de formação de 

professores para a educação básica.”. Este item ressalta que um dos principais focos do 

governo para o EAD é a formação de professores para a educação básica. O que 

significa que a formação de professores se realizará com custos reduzidos, dessa forma 

o governo consegue assim articular a oferta de ensino superior, com a formação de 

professores na educação básica, com a política de ajuste fiscal.  
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  O item 12 trata de: “Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em 

nível superior para todas as áreas, incentivando a participação das universidades e das 

demais instituições de educação superior credenciadas”.  Esta afirmação nos permite 

interpretar e afirmar que a expansão do ensino superior contará com a ampliação do 

EAD, sendo ofertado tanto por instituições universitárias que realizam ensino pesquisa e 

extensão, como pelas instituições não-universitárias que não contam com a realização 

de ensino, pesquisa e extensão.  

No item 13 percebemos o esforço do Estado para: “Incentivar, especialmente nas 

universidades, a formação de recursos humanos para educação a distância.”.  O Estado 

proporciona, assim, a formação de infra-estrutura para que o EAD seja ofertado 

majoritariamente pelo setor privado, como veremos adiante.  

Por fim, no item 14, o PNE indica: “Apoiar financeira e institucionalmente a 

pesquisa na área de educação a distância”. Mais uma vez o Estado deve financiar 

pesquisas que possibilitem o desenvolvimento e expansão do EAD.  

É importante, a título de crítica, reiterar que as TICs são produzidas nos países 

centrais, importadas para os países periféricos, como no caso do Brasil que não produz 

tecnologia de ponta. Dessa forma, os países periféricos se caracterizam como um 

lucrativo mercado para os países produtores de alta tecnologia. Para a burguesia 

internacional a utilização das TICs pelos países periféricos é de suma importância, pois 

assim é criada mais uma possibilidade de mercado. Lima (2006, p. 3) explicita os 

principais pólos de produção de conhecimento: 

Os pólos centrais, a tríade – Estados Unidos, Japão e Europa – são, 

justamente, os que controlam as inovações tecnológicas e os países 

periféricos são aqueles que buscam se adequar ao “progresso técnico” e às 

bases do pensamento globalitário. 

 

 Nos países centrais, a utilização das TICs está posta para enriquecer o processo 

pedagógico, já nos países periféricos o uso das mesmas pode ser identificado como 

estratégia de substituição tecnológica, em que sua principal proposta é a formação de 

professores. De acordo com a LDB uma das obrigações do EAD é, segundo o artigo 87 

da LDB, “[...] realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, 

utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância [...]”. A utilização do 

EAD para a capacitação de professores em larga escala está relacionada e de acordo 
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com o ajuste fiscal já mencionado no presente trabalho, pois utilizando essa modalidade 

o custo para o Estado se torna mais baixo, sendo mais lucrativo para o empresariado.  

O modelo de substituição tecnológica, fundado na racionalidade instrumental, 

tem, por núcleo sólido, o material e a capacitação (em lugar de formação) para 

utilizá-los. O ponto de partida é uma concepção ampliada de tecnologia, 

explicitada por Labarca, consultor da Cepal, em nota de rodapé: “Tecnologia 

no sentido de combinação de recursos materiais e humanos. Em educação, o 

recurso humano decisivo para qualquer cálculo econômico é o docente”. Em 
outras palavras, o professor é a “tecnologia” a ser substituída, expurgada, na 

medida em que é cara e pouco eficiente. A ele cabe racionalizar o contato dos 

alunos (controle do tempo destacado) com os “materiais instrucionais”, dos 

livros didáticos aos multimidiáticos (BARRETO & LEHER, 2003, p. 42).   

Apesar de a política educacional a distância ser defendida pelo discurso oficial 

como uma forma de universalização e democratização do acesso ao ensino, é necessário 

observar como ocorre o processo de formação, qual a qualidade do ensino ofertado, a 

quem se destina esse modelo de ensino e, por último, mas não menos importante, qual o 

interesse dos dirigentes ao ofertar EAD?  

Segundo Pereira (2012), o ensino a distância é tido como uma forma de ampliar 

o acesso ao ensino superior sem elevação dos custos, ou seja, sem muitos gastos 

estatais, como também para aumentar os dados das estatísticas educacionais do país. No 

caso do Brasil, este tem estatísticas educacionais muito baixas em relação a países 

vizinhos, como Chile e Bolívia. A partir desses dados, o PNE (2001-2011) tem como 

objetivos e metas: prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo 

menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos. Assim esse problema seria “solucionado” 

com a ampliação de instituições privadas e abertura de pólos de EAD, pois esta última é 

vista como um meio importante para a ampliação do acesso à educação superior, sem 

maiores gastos estatais (PEREIRA, 2012).  

 Segundo Lima (2007), entre os períodos de 1995 a 2002, o Ministério da 

Educação priorizou três ações para o EAD:  

O primeiro foco de ação é a atualização dos professores, principalmente do 

ensino fundamental, que seria transmitida por meio do Programa TV Escola e do 

Programa Nacional de Informática na Educação. É importante observar que esses 

programas sempre utilizam as TICs. O início do programa de atualização seria abastecer 

as escolas públicas com mais de cem alunos com alguns equipamentos como: televisor, 

videocassete, antena parabólica, receptor de satélite e um conjunto de dez fitas de vídeo 
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VHS, para gravações. Esses equipamentos garantiriam o treinamento dos profissionais 

da educação.  

No segundo, a ação do governo FHC prioriza o acesso dos segmentos 

pauperizados da população para o ensino fundamental. Esta medida segundo o governo 

seria a solução para a melhoria de vida para esta camada da população. Pode-se 

observar que esta ação está de acordo com o 87º artigo da LBD que determina que cada 

município e a União deverá: [...] prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e 

adultos insuficientemente escolarizados. 

O terceiro e último foco de ação foi o desenvolvimento de programas de 

formação profissional à distância pelo governo federal, em parceria com o Ministério do 

Trabalho, com empresas, com serviços nacionais de aprendizagem e com escolas 

técnicas federais. O ensino a distância com essas parcerias se torna uma estratégia de 

atualização dos trabalhadores, seguindo assim as novas exigências do capital. Dessa 

forma é defendido que o sujeito deve investir em sua formação para esteja integrado ao 

mercado de trabalho, o que segundo o discurso oficial seria a garantia de sua 

empregabilidade. É importante ressaltar que em épocas de grande desemprego, o projeto 

hegemônico de sociedade culpabiliza o sujeito pela sua não inserção no mercado de 

trabalho, pois de acordo com a lógica dominante aquele que não está integrado não 

investiu em sua própria formação.  

É importante ressaltar o esforço feito pelo MEC, no governo FHC, para a 

elaboração de um novo arcabouço político e jurídico para fundamentar uma política de 

EAD. Foi criada assim uma comissão composta por especialistas da área e por membros 

do próprio MEC que pudesse assessorar o processo. A comissão tinha como finalidade: 

 [...] apoiar a Sesu/MEC na elaboração de proposta de alteração 

das normas que regulamentam a oferta de EAD no nível superior 

e dos procedimentos de supervisão e avaliação do ensino superior 

à distância, em conjunto com representantes da Seed, da 
Secretaria de Educação Média e Tecnologia (Semtec), da Capes e 

do Inep. O relatório de trabalho da citada comissão parte da 

consideração de que, em um país com as dimensões do Brasil, 

“com a quantidade de pessoas a serem educadas, a infra-estrutura 

física disponível e o número de educadores com capacidade para 

facilitar esse processo, a EAD no ensino superior é mais do que 

viável, é necessária” (BRASIL, 2002b). As análises realizadas no 

relatório aparecem absolutamente descoladas da política 

educacional brasileira. Não foi encontrada qualquer referência às 

fontes de financiamento para aquisição dos equipamentos, para 



87 

 

sua manutenção e assistência técnica, bem como não foi realizada 
qualquer análise sobre o conteúdo do material didático elaborado 

para estes cursos de graduação à distância. A perspectiva analítica 

da comissão desconsidera, desta forma, um princípio fundamental 

enunciado por Lobo Neto (2001, p. 58): “qualquer análise 

consistente do ensino à distância só é possível a partir da 

aceitação do duplo desafio de tratá-lo ao mesmo tempo como 

objeto específico, mas também como parte solidária da educação, 

assumida em toda a sua dimensão e complexidade” (LIMA, 2007, 

p. 148-149).  

 

Ainda sobre o posicionamento do governo em relação à abertura e 

credenciamentos de cursos a distância, podemos citar a LDB, que no artigo 80 afirma: 

“A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por 

instituições especificamente credenciadas pela União” (BRASIL, 1996, p. 25). Podemos 

notar por meio deste artigo que a ação do Estado como regulador de políticas se 

legitima, ao Estado cabe credenciar e fiscalizar as instituições. 

 O relatório da comissão citada por Lima cita as principais universidades 

corporativas criadas por meio do uso das TICs, mediante o ensino a distância: 

“Ericsson; Petrobras; Telemar; Embraer; Datasul; Banco do Brasil; Caixa Econômica 

Federal; Laboratório Fleury; Natura; Siemens; Eletrobras; Rede Globo; e Correios” 

(LIMA, 2007, p. 149). A comissão avalia que essas iniciativas são bem relevantes para 

capacitar os trabalhadores em serviço (LIMA, 2007).  

 Outro ponto importante de elaboração da política nacional de educação superior 

à distância é a criação dos consórcios. Diversas universidades brasileiras se unem para 

ofertar cursos à distância. Lima (2007) destaca os principais consórcios: o Consórcio 

Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), que reúne 

universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. A partir desse Consórcio temos a 

implantação de cursos de licenciatura na modalidade à distância; a Universidade Virtual 

Pública do Brasil (Unirede), que reúne instituições públicas de todo o país. Este 

Consórcio foi criado em 2002, mas elaborado em 1999, com a intenção de oferecer 

cursos à distância nos diversos níveis, graduação, pós-graduação, extensão e educação 

continuada, propagando a utilização das TICs em conjunto com professores do ensino 

fundamental e médio; o Instituto Universidade Virtual Brasileira/Rede Brasileira de 

Educação à Distância (IUVB.BR), que foi criada por instituições privadas; e por fim a 

Veredas, um consórcio que conta com instituições públicas, comunitárias e 
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confessionais no Estado de Minas Gerais, para oferecer licenciaturas à distância; a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que se constitui por um sistema integrado por 

universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população 

que têm dificuldade para acessar à formação universitária (LIMA, 2007).  

Segundo Lima (2007) no processo de elaboração do Plano Nacional de 

Educação (PNE), 2001-2011, também podemos identificar propostas antagônicas de 

projeto de educação. Foi elaborado primeiramente O “Plano Nacional de Educação: 

proposta da sociedade brasileira”, que difere do PNE elaborado no governo Cardoso e 

aprovado mediante a Lei nº 10.172/01. Em relação aos recursos financeiros, a educação 

superior contava com inúmeras alterações e impedimentos. A autora cita os subitens 

anulados que ampliavam recursos para a educação superior e constavam no projeto 

original, o Plano Nacional de Educação: proposta da sociedade brasileira: 

1) a proposta de ampliação da oferta de ensino público de modo a 

assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas, 

prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na criação de 
novas instituições privadas de educação superior;  

2) a proposta de assegurar, na esfera federal, por meio de legislação, a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Superior, constituído, entre outras fontes, por pelo menos 75% dos 

recursos da União vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 

e destinados à manutenção e expansão da rede de instituições federais;  

3) o indicativo de ampliação do programa de crédito educativo, 

associando-o ao processo de avaliação das instituições privadas e 

agregando contribuições federais e estaduais e, tanto quanto possível, das 

próprias instituições beneficiadas, de modo a atender a, no mínimo, 30% 

da população matriculada no setor privado, com prioridade para os 

estudantes de menor renda;  
4) a ampliação do financiamento público à pesquisa científica e 

tecnológica, por intermédio das agências federais e fundações estaduais de 

amparo à pesquisa e da colaboração com as empresas públicas e privadas, 

de forma a triplicar, em dez anos, os recursos então destinados a esta 

finalidade;  

5) a elevação, na década, por meio de esforço conjunto da União, estados, 

Distrito Federal e municípios, do percentual de gastos públicos em relação 

ao PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, 

os recursos deveriam ser ampliados, anualmente, à razão de 0,5% do PIB 

nos quatro primeiros anos do plano e de 0,6% no quinto ano;  

6) a garantia de recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de 
aposentados e pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo 

tais gastos das despesas consideradas como manutenção de 

desenvolvimento do ensino; e  

7) a orientação dos orçamentos nas três esferas governamentais, de modo a 

cumprir as vinculações e subvinculações constitucionais e alocar em todos 

os níveis e modalidades de ensino, no prazo de dois anos, valores por 

aluno que correspondessem a padrões mínimos de qualidade de ensino, 

definidos nacionalmente (LIMA, 2007, p. 139-140).  
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Essas subitens anulados, que diminuíam recursos financeiros para o ensino 

superior, eram justificadas pelo governo Cardoso com base no esforço de manter o 

ajuste fiscal. Assim, segundo o discurso do governo, os recursos trariam mais gastos 

para o Tesouro Nacional, logo havia a necessidade de minimizar esses gastos 

considerados adicionais. Dessa forma pode-se perceber a desresponsabilização do 

Estado em relação ao ensino superior, que se realiza por meio de cortes de verbas 

públicas e ao mesmo tempo pelo incentivo do empresariamento para este nível de 

ensino (LIMA, 2007).  

Por meio do empresariamento a reformulação do ensino superior realizada nos 

dois governos Cardoso possibilitou uma ampla diversificação das instituições e dos 

cursos para ampla exploração pelo empresariado. Tal diversificação, contudo, 

apresentou-se mistificada, difundida pela mídia e pelo discurso governamental, de que 

se trataria de uma expansão do acesso e democratização do ensino superior (LIMA, 

2007).  

É importante ressaltar que a partir desse governo o Brasil apresenta um 

crescimento no total de matrículas no ensino superior, que soma um total de 262,52%. 

As instituições privadas apresentaram um maior crescimento, de 347,15%, já na rede 

pública o aumento foi inferior, somente 134,58% (MANCEBO & VALE & MARTINS, 

2015).  

Vale lembrar que para as instituições privadas, os governos federais, estaduais e 

municipais garantem subsídios e facilitam os recursos mediante isenções de impostos e 

financiamento estudantil, com programas como Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) (MANCEBO & VALE & 

MARTINS, 2015). Dessa forma se amplia o número das instituições de ensino superior, 

como também o ingresso nas mesmas, fortalecendo assim o setor privado mercantil, que 

prioriza o EAD como principal meio de sua expansão. 

O FIES se caracteriza como um programa do MEC que se destina a financiar 

cursos de graduação para estudantes matriculados em instituições de ensino superior 

privadas. Vale reiterar que o financiamento do programa é realizado por meio da 

alocação de verba pública para instituições de ensino superior privadas para o 
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pagamento de mensalidade dos alunos. Segundo a lei 10.260/2001 que regulamenta o 

programa:  

É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 

de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com 

regulamentação própria. 

  

O FIES pode se destacar como um programa que se insere, desde o governo 

Cardoso, na expansão e no financiamento do ensino superior, mantendo-se no governo 

Lula. Contudo, este perde força durante o governo Lula, que prioriza o PROUNI, um 

programa de bolsas de estudos para os estudantes de instituições privadas.  

 

Constata-se que o FIES ficou bastante aquém do esperado e perdeu 

protagonismo quanto ao papel de estímulo à demanda. Este fenômeno pode ser 

compreendido no governo Lula pelo maior interesse dos estudantes 

provenientes das camadas mais pobres pelo Prouni, uma vez que a maioria 

beneficiou-se de bolsa de estudo integral a qual não envolve qualquer 

contrapartida financeira do alunado. No caso dos alunos pleiteantes à bolsa 

parcial, há opção entre o pagamento dos encargos educacionais ou recorrer ao 
financiamento estudantil. De todo modo, apesar da flexibilidade nas regras e a 

redução da taxa de juros subsidiada em 2010, que dobraram o número de 

contratos, estes representam somente 2% das matrículas privadas 

(CARVALHO, 2013, p. 240).  

 

Pode-se afirmar que o governo Lula manteve a articulação entre PROUNI e 

FIES, programas que se complementam, mas o PROUNI assumiu um papel 

diferenciado, foi mais central, já o FIES ficou para segundo plano (CARVALHO, 

2013).   

O PROUNI, também um programa do MEC regulamentado pela Lei 11.096/05, 

tem como objetivo a oferta de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em 

instituições de ensino superior privadas. Segundo uma matéria da revista Carta Capital, 

este programa já garantiu mais de 2 milhões de bolsas parciais e integrais em 

universidades privadas. Dessa forma, podemos afirmar que este programa também se 

realiza mediante a transferência de verba pública para o setor privado. 

Pode-se afirmar que o PROUNI é um programa social que indiretamente 

estimula a expansão das IES privadas. Priorizando assim o acesso a estudantes de baixa 

renda, mas não garantindo a permanência dos mesmos no ensino superior, o que é 

imprescindível para a democratização do ensino. Segundo Catani, Hey & Gilioli (2006), 

o PROUNI se caracteriza como um programa que promove o acesso ao ensino superior, 
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mas contrariamente ao prometido pelo governo, este programa não garante a 

permanência do estudante, também como um programa assistencial que oferece 

benefícios e não a garantia de um direito.  

A partir do referido programa as relações entre o governo e as mantenedoras das 

IES se tornam mais estreitas.  Vale ressaltar que o PROUNI está inserido na lógica de 

contrarreforma do ensino superior realizada pelo governo Lula, que fortalece o ensino 

superior privado, ao mesmo tempo em que reforça o conceito de educação como “bem 

público”: isto é, não importa se o estudante está em um curso público ou privado, mas 

somente que tenha acesso, gratuitamente à vaga.  

Segundo Leher, (2004) o PROUNI dilui as fronteiras entre público e privado: “[...] o 

Estado irá comprar vagas do setor privado, metamorfoseando-as em vagas “públicas” 

(porém não gratuitas) [...]” (LEHER, 2004, p. 875).  

As universidades serão inseridas no moinho satânico da reprodução do capital, 

colocando à disposição laboratórios, equipamentos e, principalmente, pessoal 

para iniciativas empresariais, como se as empresas locais estivessem 
demandando a produção de tecnologias e, ainda mais inverossímil, como se as 

inovações tecnológicas nascessem nas universidades. Em troca, as instituições 

receberiam alguma compensação econômica por parte das empresas, desde que 

abram mão de seu caráter público e não-mercantil. Em suma, é a 

institucionalização do “capitalismo acadêmico” (LEHER, 2004, p. 876).  

 

Este tipo de parceria traz grandes implicações para o ensino superior em todas as 

suas modalidades de ensino. Estas redefinem o papel do Estado em relação ao direito à 

educação, privilegiando e expandindo o setor privado em detrimento do setor público:  

O superávit primário acordado com o FMI não prevê recursos adicionais para a 

educação superior pública, conforme o Plano Plurianual que se encerra em 

2007. A indistinção entre as instituições públicas e privadas contraria diversos 

aspectos da Constituição Federal, mas atende a um objetivo há muito 

reivindicado pelos empresários da educação, nacionais e estrangeiros (LEHER, 

2009, p. 877) 

 

Leher (2004, p. 877-878) ainda ressalta que o PROUNI atinge aos principais 

interesses das instituições filantrópicas, comunitárias, confessionais e empresariais do 

ensino superior:    

 
Após décadas de isenções fiscais e da contribuição patronal para a Previdência 

Social (superior a 20% do custo da folha de pagamentos), benefícios que 

correspondem a um subsídio público de 25% em seus gastos totais, aporte que 

equivale acerca de R$ 840 milhões ao ano, as instituições filantrópicas, que 

reúnem grande parte das maiores instituições de ensino superior do país, 
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poderão fazer associações com empresas estrangeiras – a exemplo do que 
ocorre hoje entre o Pitágoras do ministro Walfrido Mares Guia e a Apollo 

International (Rosenburg, 2002) –, vender patrimônio adquirido com isenções 

fiscais, como aviões, prédios, terrenos etc., remunerar os seus sócios, distribuir 

lucros e deixar o patrimônio como herança, tudo isso sem deixar de continuar a 

receber magnânimo apoio do Estado: mesmo na condição de instituições 

empresariais, gozarão de completa isenção de impostos, o que reduz em cerca 

de 15% os seus gastos em troca de modestíssimas vagas.  

Segenreich (2009) faz uma relação entro o EAD e o PROUNI, mostrando a 

utilização do EAD como uma estratégia para a expansão do ensino superior, como já 

visto antes no trabalho que tem como principal meio de oferta o PROUNI e a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) no setor público.  

 Pode-se afirmar que o PROUNI é um programa focalizado, as bolsas de estudos 

são destinadas para a parcela pauperizada da sociedade, ou seja, estudantes de baixa 

renda.  Um dos seus principais pré-requisitos é ter sido estudante da rede pública de 

ensino, o que confirma a utilização de bolsas para estudantes de baixa renda. De acordo 

com o Ministério da Educação (MEC), para concorrer a bolsas do PROUNI o aluno 

anteriormente deve: 

 ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; 

 ter cursado o ensino médio completo em escola da rede privada, na 

condição de bolsista integral da própria escola; 

 ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e 

parcialmente em escola da rede privada, na condição de bolsista integral 

da própria escola privada; 

 ser pessoa com deficiência; 

 ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do 

magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal 

permanente da instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente 

nos cursos de licenciatura. Nesses casos não há requisitos de renda. 

 

            Ainda segundo o portal do MEC em relação ao PROUNI, podemos observar que 

se trata de um programa focalizado, uma medida bem característica do governo, pois: 

Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar bruta 
mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais de 

50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por 

pessoa. 

Tanto o FIES quanto o PROUNI são políticas educacionais ou programas, 

centrais para a expansão do ensino superior brasileiro, privilegiando a ampliação do 

setor privado.   
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O maior grupo educacional formado pela Kroton e Anhanguera, não utiliza 

livros, os conteúdos são transmitidos por meio de apostilas, com menor custo para a 

empresa
50

. Pode-se afirmar que a transferência de verbas públicas para o setor privado 

de ensino impulsionou a formação de grandes grupos, que passam a vender ações na 

bolsa de valores para investidores internacionais. 

O PROUNI e o FIES são dois programas extremamente lucrativos para as 

universidades privadas. O lucro absorvido pelo grupo educacional formado pela fusão 

entre Kroton e Anhanguera é resultado dos recursos públicos adquiridos pelas isenções 

fiscais recebidas através do PROUNI e do financiamento adquirido pelo FIES. As 

bolsas oferecidas pelas universidades privadas são trocadas pela isenção de tributos que 

antes pagavam, é importante ressaltar que o número de bolsas é muito inferior em 

relação aos alunos que pagam suas mensalidades. Esse imposto não pago pelas 

universidades é o que garante o seu lucro.  

Em suma, podemos afirmar que o governo FHC prioriza o ajuste fiscal em 

detrimento de políticas sociais universais e com qualidade, realizando políticas que 

privatizam, descentralizam e focalizam políticas públicas. No que tange ao ensino 

superior, este governo realiza a segunda fase da expansão do ensino superior, que 

amplia o número de IES via setor privado mercantil. É neste governo que o EAD passa 

a ser difundido e utilizado para ofertar ensino superior, criando assim bases para 

lucratividade dos investidores educacionais.  

A terceira etapa da contrarreforma e expansão do ensino superior brasileiro 

correspondeu aos governos Lula (2003-2006 e 2007-2010) e Dilma (2011-atualidade). 

Podemos afirmar então que, contrariamente ao esperado pela classe 

trabalhadora, os dois governos lula mantêm o ajuste fiscal implementado nos governos 

anteriores, uma estratégia econômica que amplia a desresponsabilização do Estado em 

relação às políticas sociais de corte universal e mantém o caráter focal da política social 

com especial destaque para o programa bolsa família. 

                                                             
50 As informações aqui explicitadas sobre o FIES e o PROUNI são retiradas de uma entrevista realizada 

pela revista Carta Capital, com o sociólogo Wilson Almeida. Link para a revista: 

http://www.cartacapital.com.br/educacao/prouni-criou-milionarios-em-troca-de-ma-qualidade-na-

educacao-7396.html.  

http://www.cartacapital.com.br/educacao/prouni-criou-milionarios-em-troca-de-ma-qualidade-na-educacao-7396.html
http://www.cartacapital.com.br/educacao/prouni-criou-milionarios-em-troca-de-ma-qualidade-na-educacao-7396.html
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 No âmbito do ensino superior, como em todas as esferas sociais, amplia muito 

pouco o seu financiamento direto do ensino superior, conforme tabela construída pelo 

INEP/MEC: 

 

 

 

 

Tabela 1 - Estimativa do Percentual do Investimento Público Direto em Educação em Relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino - Brasil 2000-2013. 
                

Ano 

Percentual do Investimento Público Direto em relação ao PIB  
(%) 

Todos os 
Níveis de 
Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino 
Médio 

 
Educação 
Superior  

De 1ª a 4ª  
Séries ou Anos 

Iniciais 

De 5ª a 8ª  
Séries ou Anos 

Finais 

                

2000 3,9 3,2 0,3 1,3 1,0 0,5 0,7 

2001 4,0 3,3 0,3 1,2 1,1 0,6 0,7 

2002 4,1 3,3 0,3 1,4 1,1 0,4 0,8 

2003 3,8 3,1 0,3 1,3 1,0 0,5 0,7 

2004 3,8 3,2 0,4 1,3 1,1 0,4 0,6 

2005 3,9 3,2 0,3 1,3 1,1 0,4 0,7 

2006 4,2 3,6 0,3 1,4 1,3 0,6 0,7 

2007 4,4 3,7 0,4 1,4 1,3 0,6 0,7 

2008 4,6 3,9 0,4 1,5 1,4 0,6 0,7 

2009 4,8 4,1 0,3 1,6 1,5 0,6 0,7 

2010 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,7 0,8 
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Fonte: INEP/MEC 

Os governos Lula e Dilma mantêm a expansão do ensino superior brasileiro por 

meio do incentivo ao setor privado mercantil, via PROUNI e FIES, cuja novidade 

centra-se na concentração do capital por meio de conglomerados educacionais e do uso 

do EAD como especial estratégia para seu fortalecimento econômico.  

O governo, com base no discurso das parcerias público-privadas para a execução 

da política educacional brasileira, fortalece programas como FIES e PROUNI, voltados 

para o ensino de nível superior.  

Com ampla isenção/incentivo fiscais, o governo permite, assim, a participação 

de empresas e grupos estrangeiros na educação superior, e também em outros níveis de 

ensino, mediante os grupos educacionais formados pela fusão entre empresas do campo 

educacional, como por exemplo, Kroton e Anhanguera, o maior grupo educacional do 

país. Uma ação importante do governo é o incentivo à participação das empresas e dos 

grupos estrangeiros
51

 no ensino superior à distância (LIMA, 2007).  

Uma tendência importante que está posta neste período é o crescimento dos 

grandes conglomerados, “[...] o que significa que o setor tem se consolidado em uma 

economia de escala” (MANCEBO & VALE & MARTINS, 2015, p. 37). Esses grandes 

grupos oferecem ensino superior com mensalidades a preço muito baixo, que em grande 

parte é via ensino a distância, que chama atenção daqueles que querem investir em 

educação (MANCEBO & VALE & MARTINS, 2015).  

[...] Esses grandes grupos, muito bons na área de gestão, compram instituições 

que estão baratas, endividadas, que possuem baixo nível de governança 

gerencial e muitos passivos. Via administração inteligente, a organização 

compradora diminui as dívidas e os riscos, até reverter a situação e a empresa 

voltar a apresentar resultados positivos e lucro (MANCEBO & VALE & 

MARTINS, 2015, p. 37). 

Existe agora no mercado educacional um fenômeno que era característico 

somente do mercado financeiro, industrial e comercial, que é “[...] a presença de 

grandes fundos de investimento no chamado mercado educacional do país, como já 

                                                             
 

2011 5,0 4,2 0,4 1,5 1,4 0,9 0,8 

2012 5,1 4,3 0,5 1,5 1,4 0,9 0,8 

2013 5,2 4,4 0,6 1,5 1,4 1,0 0,8 
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ocorre em alguns outros países do centro e da periferia global”. (SGUISSARDI, 2008, 

p. 1003). O autor ainda complementa que segundo uma revista da área, o mercado 

educacional estaria se consolidando.  

Completava-se: “Até 2010, 60% das instituições de ensino superior 

brasileiras com menos de 500 alunos devem ser extintas, diz 

especialista” (Gorgulho, 2007). O número de matrículas dobraria 

nesse período, chegando-se a oito milhões, mas com grandes 

mudanças. Das 1.100 IES com menos de 500 alunos, cerca de 60% 

fechariam suas portas e seus alunos migrariam para outras 

instituições. As demais cerca de 40% seriam absorvidas por outras 

mantenedoras ou por outros proprietários ou fundos de investimento. 

“O setor vai se consolidar em uma economia de escala, em que 

grandes grupos oferecerão ensino superior barato, com uma 

qualidade razoável”, prevê o consultor financeiro Renato de Souza 

Neto, ex-sócio da Paulo Renato Souza Consultores52 (Gorgulho, 

2007) (SGUISSARDI, 2008, p. 1003). 

 

MANCEBO, VALE, VALE & MARTINS (2015) identificam nesse processo 

quatro grupos de empresas de capital aberto, que passaram a investir na bolsa de valores 

e com grupos que são administradoras de fundos internacionais, que são a Anhanguera, 

Estácio de Sá, Sistema Educacional Brasileiro (SEB, Ribeirão Preto/SP) e Kroton.  

Ainda segundo Sguissardi (2008), esses grandes grupos ofereceriam a baixo 

custo o ensino superior. Mas como fariam isso? Os grandes fundos de investimentos e 

capital externo investem em grandes grupos nacionais que possam comprar instituições 

médias, que acabam por integrar as pequenas instituições. Podemos relacionar esses 

investimentos com o perfil da expansão do ensino superior brasileiro, que se caracteriza 

pela ampliação de IES não-universitárias privadas, ou seja, instituições que não 

oferecem ensino, pesquisa e extensão, mas que são mais baratas para os investidores, 

como para a classe trabalhadora. Estas instituições garantem uma grande extração de 

lucro para esses investidores. E o EAD é um considerável atrativo para as empresas e 

para os investidores das mesmas. No capítulo a seguir, ilustraremos por meio de 

gráficos e tabelas o expressivo crescimento dessa modalidade de ensino, que cresce em 

especial nos governos Lula e Dilma, quando essas empresas passam a adquirir ações na 

bolsa de valores.  

                                                             
52 Paulo Renato de Souza, citado no corpo do texto, foi ministro da Educação do governo FHC durante os 

8 (oito) anos de gestão.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_%28Brasil%29
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CAPÍTULO III – A expansão do ensino superior brasileiro via EAD em números. 

A proposta deste capítulo é ilustrar com gráficos e tabelas o processo de 

expansão do ensino superior brasileiro, sobretudo em EAD, que a partir dos anos 2000 

passa a apresentar dados extremamente significantes e alarmantes no contexto da 

expansão.  

Para este mapeamento extraímos os dados dos Censos da Educação Superior e 

das Sinopses Estatísticas da Educação Superior
53

 a partir do ano de 1997 até o ano de 

2013. Utilizamos esse recorte temporal pois o EAD para a graduação se regulamenta a 

partir da LDB em 1996.   

Podemos afirmar que a expansão do ensino superior está incorporada ao 

processo de contrarreforma deste mesmo nível de ensino. Como vimos anteriormente, a 

educação, assim como todas as políticas sociais, passa por um intenso movimento de 

mercantilização. Para compreendermos essas transformações nas políticas sociais, em 

especial a política educacional, foi necessária uma análise crítica da crise capitalista em 

que vivemos ao longo do século XX e XXI. Sem esta análise não seria possível desvelar 

o sentido da expansão do ensino superior, que prioriza a ampliação e diversificação do 

ensino superior por meio de instituições privadas de ensino superior não-universitárias, 

presenciais e a distância, embasada no discurso oficial de democratização do acesso a 

esse nível de ensino (LIMA, 2007).  

É importante investigar como ocorre a implementação e ampliação do EAD: a 

partir da análise dos Censos da Educação Superior e das Sinopses Estatísticas da 

Educação Superior, o levantamento realizado nos mostra uma realidade espantosa, pois 

a maioria das IES que oferecem EAD se encontra no setor privado mercantil. A ampla 

participação deste setor nos possibilita afirmar que essa abundante abertura de cursos, 

vagas e matrículas em graduação a distância incentiva e privilegia o mercado 

educacional, o que garante uma exacerbada extração de lucro para burguesia brasileira e 

internacional que investe no mercado educacional, fortalecendo o perfil de 

desenvolvimento capitalista desigual e combinado entre países centrais e periféricos.  

                                                             
53 Os referidos documentos encontram-se disponíveis ao público no site do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Ver: http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-

sinopse.  

http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse
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Como afirmamos, para o governo, investir em ensino superior a distância é algo 

bastante proveitoso, pois garante menor gasto com educação ao mesmo tempo em que 

oferta um copioso número de vagas, aumentando assim as estatísticas educacionais, 

objetivando cumprir com as metas e objetivos do PNE. Segundo as metas do PNE 

(2014):  

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência 

deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 

cinco por cento). 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 

ano do ensino fundamental. 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, 

até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional. 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) da expansão no segmento público. 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 

total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 

25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 

PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 

tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 
Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de 

Carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto 

(PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

E, para os investidores da área educacional, o EAD garante um excessivo 

retorno de lucro, sem muito investimento, o que passa a ser atrativo para os mesmos.  

É importante ressaltar que para ambos, tanto para o governo, como para os 

investidores da área educacional, que a abertura de IES faz parte da estratégia de 

obtenção de consenso para o projeto burguês de sociabilidade em curso. É fundamental 

que os sujeitos queiram e entendam como indispensável a obtenção do diploma de 

graduação, pois esta seria a porta de entrada para o “sucesso” no mercado de trabalho, o 



100 

 

que se relaciona com a teoria do capital humano e com a do capital social, brevemente 

explicada no capítulo anterior. E já que é defendido que Estado não tem como arcar com 

todos os custos sociais, é necessário que estes sujeitos invistam e paguem pelo seu curso 

de graduação: dessa forma, o EAD é bem oportuno, pois é atrativo e viável para a classe 

trabalhadora e para os filhos da mesma.  

Não podemos negar que desde os anos 1995 há uma ampliação do acesso ao 

ensino superior no país. Contudo, devemos nos preocupar com os efeitos negativos que 

esse processo de alargamento do acesso a este nível de ensino vem trazendo. Pois, no 

que diz respeito ao perfil dos cursos de ensino superior, podemos afirmar que estes são 

ofertados de maneira crescente em sua maioria por instituições privadas, marcados por 

uma forte tendência mercadológica, voltados para os interesses burgueses, nacionais e 

internacionais na busca pela lucratividade por meio da venda dos serviços educacionais 

(MANCEBO, VALE & MARTINS, 2015).  

Mancebo, Vale & Martins (2015, p. 33) afirmam que:  

O importante é ressaltar que o crescimento do ensino superior privado, a 
produção de conhecimento atrelado à inovação, mesmo que advindo de 

instituições públicas, e, em algumas circunstâncias, a própria expansão do 

ensino na rede pública são facetas de um movimento de expansão que 

traduzem, de forma crescente, o modo como o capital busca valorizar-se no 
âmbito dos sistemas de educação superior 

De acordo com os Censos da Educação Superior e com as Sinopses Estatísticas 

da Educação Superior, analisadas aqui a partir dos anos de 1997 até os anos de 2013, as 

IES privadas, tanto as presenciais quanto a distância, aumentam a cada ano, ou seja, o 

ensino superior no Brasil é majoritariamente ofertado pelo setor privado, o que é 

extremamente preocupante. Para iniciar esta análise, citaremos uma afirmação do 

próprio Censo da Educação Superior de 2003, em que o mesmo conclui que é:  

Importante também destacar que do conjunto de 1.859 instituições de educação 
superior, 1.652, ou seja, 88,9%, são privadas. Este percentual, segundo dados 

do World Education Indicators, coloca o sistema de educação superior 

brasileiro entre os mais privatizados do mundo, atrás apenas de alguns poucos 

países (INEP, 2003, p. 6).  

Como já exposto no trabalho, a partir da década de 1990, anos de contrarreforma 

neoliberal, o número de IES no país tem um absoluto crescimento, já que temos neste 

mesmo período o processo de expansão do ensino superior. Mas é importante ressaltar 
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que esse crescimento se dá por meio do setor privado de ensino. Se pegarmos os dados 

referentes às IES, comparando os anos de 1997 até 2013, verificamos que: nos anos de 

1997 tínhamos um total de 900 IES, desse quantitativo de instituições pode-se afirmar 

que a maioria pertencia ao setor privado não-universitário, com 616 IES.  

Com o passar dos anos esse panorama não se modificou, pelo contrário, o 

crescimento do setor privado de ensino só vem aumentando, já que em 2013 temos um 

total de 2.391 IES, desse total 2006 IES pertencem ao setor privado não-universitário. 

Dessa forma, podemos afirmar que existe uma forte intensificação da tendência 

privatizante do ensino superior no país (INEP, 1997-2013).  

O quantitativo de IES segundo organização acadêmica e categoria administrativa 

pode ser observado e analisado no Gráfico 1.  

Gráfico 1- Quantitativo de IES não-universitárias segundo categoria 

administrativa (1997-2013). 

 
Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Em relação ao total de IES universitárias, podemos afirmar que a quantidade de 

instituições públicas supera o de instituições privadas. O que nos permite afirmar que o 

setor privado não está interessado em investir em instituições universitárias, ou seja, 

este investe massivamente em instituições não-universitárias, já que estas têm um custo 

menor para o setor. Já que segundo a LDB (1996) somente as instituições universitárias 
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tem a obrigatoriedade de realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, como 

também manter em seu quadro docente 1/3 de doutores e mestres e 1/3 dos docentes 

precisam cumprir um regime de tempo integral. O que nos leva a afirmar que para o 

setor privado não seria lucrativo este investimento em pesquisa e fixação de corpo 

docente com alta titulação.  

No gráfico 2 podemos constatar que a quantidade de IES públicas universitárias 

é maior que as IES privadas.  

Gráfico 2- Quantitativo de IES universitárias segundo categoria 

administrativa (1997-2013) 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Enquanto a quantidade de IES universitárias públicas é maior que o de IES 

universitárias privadas, a quantidade de matrículas na modalidade presencial segue em 

ritmo contrário, sendo maior em IES universitárias privadas. Em 1997 a quantidade de 

matrícula era de 1.918.642, já em 2013, passou para 6.152.405 (INEP, 2013). Esses 

dados apontam para o seguinte fato, é alarmante e cada vez maior a presença do setor 

privado no ensino superior. Diante da presença das políticas neoliberais e de um 

contexto marcado pela mundialização do capital essa concentração do setor privado no 

ensino superior só tende a aumentar. Podemos verificar no gráfico 3 o quantitativo de 

matrículas: 
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Gráfico 3- Quantitativo de Matrículas em IES universitárias presenciais segundo 

categoria administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 

A quantidade de matrículas em IES não-universitárias privadas é 

expressivamente maior do que nas IES não-universitárias públicas, o que mostra a 

significativa presença do setor privado nesse modelo de organização acadêmica. 

Podemos constatar essa afirmação no gráfico 4, que compara a quantidade de matrículas 

entre IES não-universitárias segundo a categoria administrativa: 

Gráfico 4- Quantitativo de Matrículas em IES não-universitárias presenciais 

segundo categoria administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 
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Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Segundo Mancebo, Vale & Martins (2015, p. 4):  

Em primeiro lugar, ocorre mundialmente um crescimento desmedido e prati-

camente sem controle da oferta privada desse tipo de ensino. Informes 

apresentados na Conferência Mundial sobre Educação Superior, promovida 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), ocorrida em julho de 2009, em Paris, mostraram claramente o 

crescimento explosivo da oferta privada, que já detém 30% da matrícula 

mundial no ensino superior. Mais da metade da população estudantil do 

México e do Chile, por exemplo, já recebe educação nessas instituições, cujo 

ânimo é o lucro. No Brasil, o percentual de matrículas na rede privada não para 

de crescer, alcançando em 2010, conforme dados do último Censo, um patamar 

superior a 74,2% (Mancebo, 2013). 

As autoras confirmam as análises e os gráficos mostrados acima, indicando 

ainda que o crescimento do setor privado no ensino superior não está somente no Brasil, 

mas também nos países periféricos, mas está presente também nos países centrais, o que 

é claramente preocupante, visto que este fato representa uma precarização mundial do 

ensino superior, visto que a educação não o principal fator para a abertura de uma 

instituição, mas sim a taxa de lucro que os investidores vão angariar.   

Mancebo, Vale & Martins (2015, p. 4) analisam essa tendência do expressivo 

crescimento do setor privado no Brasil, mas demonstram que essa realidade faz parte 

também de outros países da América Latina: 
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Dados do Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 
Latina, (SITEAL, 2011) também são alarmantes, particularmente para o Brasil. 

No levantamento realizado sobre a distribuição dos estudantes de nível 

superior, segundo a natureza administrativa do estabelecimento, em áreas 

urbanas da América Latina, no ano de 2009, abrangendo quinze países, foi 

encontrado como resultado uma média de 52% dos estudantes latinos em 

instituições privadas. Nesse ranking nada animador, o Brasil, com 77% de 

inversão privada, só perde para o Chile, cujo Estado, desde inícios da década 

de 1980, não oferece mais educação superior pública, o que tem dado vazão, 

inclusive, a intensos movimentos de protesto, da parte de amplos segmentos 

daquela sociedade, em defesa da educação pública. 

A quantidade de cursos ofertados pelas IES segue a mesma lógica das 

matrículas, concentrando-se no setor privado de ensino. Por mais que o discurso oficial 

afirme que a existência desse cenário é resultado da democratização do acesso ao ensino 

superior, é importante salientar que esse processo resulta numa precarização deste nível 

de ensino, por motivos já explicitados anteriormente: a grande quantidade de matrículas 

e a numerosa oferta de cursos se concentram em IES não-universitárias privadas que 

não oferecem ensino, pesquisa e extensão, ou seja, a produção de conhecimento fica 

isolada nas IES universitárias públicas, que não é a maioria como já visto aqui. A não 

oferta do tripé articulado ensino, pesquisa e extensão também diminui os custos dos 

investidores, o que, em contrapartida, aumenta a extração de lucro. O gráfico 5 ilustra a 

comparação da oferta de matrículas entre IES não-universitárias privadas e públicas, 

ratificando o que analisamos acima:  

Gráfico 5- Quantitativo de cursos ofertados em IES não-universitárias 

segundo categoria administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 
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Outro dado que comprova o interesse das IES privadas voltado principalmente 

para o lucro é o resultado da análise da oferta de cursos das IES universitárias privadas. 

Observaremos estes dados a partir da análise do gráfico 6:  

 

Gráfico 6- Quantitativo de cursos ofertados por IES universitárias segundo 

categoria acadêmica na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 
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Neste gráfico fica claro que o interesse do setor privado não é investir em 

universidades. Já que de acordo com a LDB (1996), as universidades devem realizar 

ensino, pesquisa e extensão o que torna mais custoso para o setor privado. Dessa forma 

não existe um interesse massivo por esta organização acadêmica por parte dos 

investidores educacionais.  

De acordo com a análise de Mancebo, Vale & Martins (2015), a oferta de cursos 

nas instituições está atrelada às suas planilhas financeiras. O que significa que a maioria 

dos cursos, que garantem mais extração lucro, concentra-se nas regiões mais ricas do 

país.  

No que concerne ao número de vagas, o quantitativo ofertado tanto pelas IES 

universitárias e não universitárias privadas supera os das instituições universitárias e 

não-universitárias públicas. O que mais uma vez caracteriza o ensino superior como um 

campo atrativo para a extração de lucro para burguesia nacional e internacional em 

tempo de capital em crise, conforme demonstram os gráficos 7 e 8:  

Gráfico 7- Quantitativo de vagas ofertadas em IES universitárias segundo 

categoria administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 
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Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 8- Quantitativo de vagas ofertadas em IES não-universitárias segundo 

categoria administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 
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Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Em relação aos concluintes, os dados obtidos apontam um maior número 

atrelado ao setor privado de ensino. O número de concluintes em relação às IES 

públicas e privadas é maior nas IES universitárias privadas. Podemos observar essa 

afirmação no gráfico 9: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9- Quantitativo de concluintes em IES universitárias segundo categoria 

administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013). 



110 

 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Em relação às IES não-universitárias, podemos afirmar que o total de 

concluintes também se concentra no setor privado de ensino. É o que veremos no 

gráfico 10.  
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Gráfico 10- Quantitativo de concluintes em IES não-universitárias segundo 

categoria administrativa na modalidade de ensino presencial (1997-2013) 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Esses dados em relação ao número de concluintes são preocupantes, posto que 

segundo os dados analisados a maioria dos concluintes concentra-se nas IES privadas. 

Garantindo assim um processo que Lima (2006) caracteriza como certificação em larga 

escala, com forte precarização da formação profissional de tais sujeitos.  

De acordo com o INEP as primeiras informações estatísticas sobre a aplicação 

do EAD no ensino superior são realizadas a partir do ano 2000. O instituto contabilizou 

nesse início um número irrisório de matrículas, somando somente 1.682. Neste mesmo 

ano, o EAD ofertou um total de 6.430 vagas, 10 cursos, 8.002 candidatos, com um total 

de 5.287 ingressantes. Em comparação com os próximos anos, esses dados seriam 

mínimos diante do aumento considerável que esta modalidade de ensino passa a ter nos 

próximos anos. (BRASIL; INEP, 2013). 

Ao analisarmos a tabela 1, a quantidade de matrículas na modalidade presencial 

é maior que na modalidade EAD, mas o que é importante e curioso de observar é que o 

crescimento do EAD é vertiginoso, aumentando de 2000 a 2013 um total de 

64.483,35% em relação à modalidade presencial que aumenta 128,35%.  
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Ao comprar o quantitativo de matrículas entre a modalidade de ensino EAD e 

presencial (tabela 1), pode-se compreender que as matrículas em cursos presenciais 

apresentaram um movimento contínuo, já nos cursos de EAD houve um constante 

crescimento. 

Tabela 1- Quantitativo de Matrículas segundo modalidade de ensino (2000-2013) 

Ano Modalidade 

EAD 

Modalidade 

presencial  

2000 1682 2694245 

2001 5359 3030754 

2002 40714 3479913 

2003 49911 3887022 

2004 59611 4163733 

2005 114642 4453156 

2006 207206 4676646 

2007 369766 4880381 

2008 727961 5080056 

2009 838125 5115896 

2010 930179 5449120 

2011 992927 5746762 

2012 1113850 5923838 

2013 1153572 6152405 

 

O gráfico 11 nos permite observar a evolução do EAD. Dessa forma é possível 

afirmar o expressivo crescimento do EAD em relação ao ensino presencial. O EAD 

cresce muito mais rapidamente que o ensino presencial.  
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Gráfico 11- Evolução do quantitativo de Matrículas a distância (2000-2013). 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

Essa evolução em relação ao número de matrículas mostra como o EAD tende a 

crescer no país. Assim, pode-se dizer que a expansão do ensino superior no Brasil está 

sendo realizada principalmente por meio do EAD. Modalidade de ensino que favorece o 

aumento das estatísticas educacionais do país, o que é interessante para o governo E 

ainda um campo fértil para os investidores educacionais para a extração de lucro do 

mercado educacional.  

O quantitativo de cursos ofertados via EAD segue a mesma tendência das 

matrículas, aumentando de maneira rápida a cada ano. Conforme a análise da tabela 2 o 

crescimento da oferta de cursos na modalidade EAD durante os de 1997 até 2013 foi de 

12.480%, já o da modalidade presencial foi de 190,89%.  

Tabela 2- Quantitativo de Cursos segundo modalidade de ensino (2000-

2013) 

Ano Modalidade 

EAD 

Modalidade 

presencial  

2000 10 10585 

2001 10 12155 
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2002 46 14399 

2003 52 16453 

2004 107 18644 

2005 189 20407 

2006 349 22101 

2007 408 23488 

2008 647 24719 

2009 844 27827 

2010 930 28577 

2011 1044 29376 

2012 1148 30718 

2013 1258 30791 

 

A partir da análise do gráfico 12, é possível afirmar o veloz crescimento dos 

cursos ofertados pelo EAD em relação ao crescimento dos cursos presenciais.  
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Gráfico 12- Evolução do quantitativo de cursos a distância (2000-2013). 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

O ritmo do crescimento do número de vagas na modalidade a distância tem uma 

tendência de aumento desde seu início até o ano de 2008 com 1.669.489 de vagas. No 

ano de 2009 o número de vagas tem uma redução de 107.774 vagas, passando neste ano 

a ter 1.561.715 vagas. Já no ano de 2010 o número de vagas volta a crescer, diminuindo 

o ritmo de crescimento em 2011 e 2012, mas no ano 2013 o ritmo de crescimento de 

oferta de vagas volta a crescer.  

Tabela 3- Quantitativo de vagas segundo modalidade de ensino (2000-2013) 

Ano Modalidade 

EAD 

Modalidade 

presencial  

2000 6430 1216287 

2001 6856 1408492 

2002 24389 1773087 

2003 24025 2002733 

2004 113079 2320421 
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2005 423411 2435987 

2006 813550 2629598 

2007 1541070 2823942 

2008 1669489 2985137 

2009 1561715 3164679 

2010 1634118 3120192 

2011 1224760 3228671 

2012 1329407 3324407 

2013 1638427 3429715 

 

O aumento das vagas do EAD tem um crescimento de 25380,98% dos anos 2000 

até 2013. O crescimento do ensino presencial foi de 181,98%. Pode-se afirmar que o 

crescimento de vagas do EAD é significativamente maior que do ensino presencial.  

No gráfico 13, observamos a evolução do quantitativo de vagas ofertadas pelo 

EAD. Seu ritmo de crescimento se difere do ensino presencial. O EAD cresce num 

ritmo mais acelerado.  
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Gráfico 13- Evolução do quantitativo de vagas a distância (2000-2013) 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

De acordo com a tabela 3 e com o gráfico 14, o quantitativo de concluintes tem 

um crescimento constante desde os anos de 2001 até 2012 no EAD. Em 2013 pode-se 

perceber uma pequena queda no quantitativo de concluintes.  

Tabela 4- Quantitativo de concluintes segundo modalidade de ensino (2000-

2013) 

Ano Modalidade 

EAD 

Modalidade 

presencial  

2000 Nd 324734 

2001 131 352305 

2002 1712 466260 

2003 4005 528223 

2004 6746 626617 

2005 12626 717858 

2006 25804 736829 
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2007 29812 756799 

2008 70068 800318 

2009 132269 826928 

2010 144553 829286 

2011 151552 865161 

2012 174322 876091 

2013 161072 829938 

Ao analisar o gráfico 14, é possível afirmar que o crescimento de concluintes no 

EAD cresce de maneira copiosa. Em relação ao ensino presencial, este mantém o 

quantitativo de concluintes constante.  

Gráfico 14- Evolução do quantitativo de concluintes em cursos de graduação a 

distância (2000-2012). 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 

Gráfico 15- Evolução do crescimento do EAD em relação ao ensino presencial (2000-2013) 
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Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 

O gráfico 15 nos permite afirmar o acelerado crescimento e aumento do EAD 

em relação ao ensino presencial. Dessa forma, podemos confirmar, de acordo com a 

análise realizada até aqui, que uma das principais vias escolhidas pelo Estado para o 

processo de expansão do ensino superior é o EAD. Essa modalidade de ensino, além de 

menos custosa, tem um marco regulatório frágil, o que facilita o credenciamento de 

instituições e dos cursos.  

O gráfico 16 nos permite uma análise interessante: apesar do EAD ser atrativo 

tanto para o setor público, quanto para o privado, ambos os setores se inserem no 

processo de expansão dessa modalidade de ensino de maneira diferente. Os anos iniciais 

do EAD no ensino superior são marcados pela presença de instituições públicas. Mas a 

partir dos anos de 2005 temos a presença massiva do setor privado nessa modalidade de 

ensino, o número de matrículas privadas nesse período superou o das instituições 

públicas.  

A forte presença do setor privado nessa modalidade de ensino deve-se ao fato de 

que, segundo o próprio setor, os cursos presenciais estariam em exaustão, pois haviam 

se expandido muito nos últimos anos. Assim, os investidores do mercado educacional 
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passaram a buscar novos espaços para investimento, encontrando no EAD esse espaço 

(MANCEBO, VALE & MARTINS, 2015). 

Gráfico 16- Evolução de matrículas no EAD segundo categoria administrativa (2001-2012) 

 

Fonte: Sinopses Estatísticas (INEP/MEC, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 A partir da análise do gráfico 16, referendamos o que até aqui foi exposto: o 

EAD constitui-se como uma estratégia central de expansão, cuja tendência é ampliar-se 

ainda mais nos próximos anos.  
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Considerações finais 

A produção social da existência do sujeito é base para a naturalização da 

sociedade burguesa, pois os homens estão submetidos a relações determinadas 

historicamente, que são necessárias para sua sobrevivência, mas que ao mesmo tempo 

são independentes de sua vontade própria. Dessa forma naturalizam-se as relações 

sociais inerentes ao modo de produção, que condiciona a maneira em que se vive em 

sociedade, determina a consciência do ser social, como também a política (MARX, 

2008). “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu 

ser social que determina sua consciência” (MARX, 2008, p.47). Assim, pode-se 

questionar: como é compreendida a educação numa sociedade que tem sua base no 

modo de produção capitalista?  

Podemos afirmar assim que a educação nessa sociedade está determinada pelos 

princípios capitalistas. Esta mesma sociedade determina novas configurações 

societárias, por meio das contrarreformas de ajuste estrutural dos anos de 1990, 

conduzidas pelos organismos internacionais – Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco Mundial. Pois, como discutimos, o caminho trilhado pelo Brasil para o ensino 

superior, é resultado dos processos de mudanças sócio-políticas dentro do contexto 

nacional e internacional, a partir das tentativas do capital de enfrentar a crise estrutural 

em que se encontra. 

Como conseqüência, a ação do Estado se reorienta em relação aos serviços e 

políticas sociais, transferindo parte de suas responsabilidades para a sociedade civil e 

para o mercado, não garantindo o estabelecido na Constituição Federal de 1988, que 

preconiza, em seu artigo 6º, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos 

desamparados
54

.  

Identificamos nesse trabalho a necessidade da criação de consenso entre a classe 

trabalhadora, para a instauração de um novo projeto de sociabilidade, como também de 

um novo tipo de homem (NEVES, 2005). Entendendo também que, para obtenção desse 

                                                             
54  “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” (BRASIL1988). 
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consenso, é necessária a atuação dos intelectuais orgânicos do capital, caracterizados 

por Gramsci (2004) como difusores de uma certa ideologia. Para que a sociedade 

capitalista siga seu projeto é necessária a existência de intelectuais que possam difundir 

uma concepção de mundo burguesa, realizando uma reforma intelectual e moral para a 

manutenção hegemônica.  

O EAD se torna um modelo educacional adequado à sociedade liberal, em que 

se defende o individualismo. Uma sociabilidade capitalista que torna natural uma forma 

aligeirada de formação profissional do sujeito, logo justificando a criação do EAD. É 

criado assim um consenso de que esse modelo é melhor para a classe a que se destina: a 

classe trabalhadora e os filhos da mesma. Retira-se, pois, dos mesmos a garantia do 

acesso ao ensino público e de qualidade. A propaganda sedutora por meio do discurso de 

que a formação será facilitada, realizada em menos tempo, de maneira menos custosa e 

que, ao ter acesso ao ensino superior, mesmo que a partir dessa modalidade, garantiria 

ao indivíduo a sua inserção no mercado de trabalho, atrai a população.  

Ao investigar qual o papel do ensino superior num país capitalista dependente 

como o Brasil, compreendemos por quê ocorre a expansão do ensino superior via setor 

privado mercantil e com forte crescimento do EAD. O ensino superior brasileiro se 

destina a formar mão-de-obra barata, com formação aligeirada. Dessa forma, investe-se 

numa educação superior precarizada, não produtora de conhecimento para a maioria da 

população. O acesso às instituições que realizam ensino, pesquisa e extensão não é 

garantido para a maior parte da população estudantil. 

Procuramos compreender de maneira crítica qual o papel do ensino superior no 

Brasil. Se o país se dedica à construção de uma educação que investe na produção de 

conhecimento, ou somente se preocupa com produção de ensino, capacitando 

profissionais para o mercado de trabalho, para atender às expectativas do 

desenvolvimento do capitalismo de tipo dependente. Visando, deste modo, expandir o 

número de vagas e matrículas no nível superior de ensino, para aumento de estatísticas 

educacionais e ampliação de lucros advindos da educação superior oferecida e 

defendida como serviço e não como um direito social garantido pelo Estado.  



123 

 

Atentamos aqui para a importância de dar continuidade a pesquisas relacionadas 

ao EAD no Brasil, pois, ao que tudo indica, esta modalidade de ensino tem um 

crescimento tão veloz que parece que em pouco tempo estará ultrapassando a 

modalidade presencial.  
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