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RESUMO 

 

A dissertação tem como tema central a financeirização do ensino superior privado-mercantil 

e como objeto de estudo, o papel do Estado na indução do processo de oligopolização desse 

segmento. Portanto, possuiu como objetivo geral analisar esse processo tanto por meio de 

aquisições e fusões quanto pelo Fies, e como objetivos específicos: i) investigar tanto o papel 

do Estado e seus distintos métodos de expropriação para conformação da racionalidade 

burguesa como o papel da educação na ordem do capital; ii) analisar o padrão burguês de 

dominação no capitalismo dependente e sua relação para a conformação da educação 

heteronômica e iii) investigar o processo de financeirização da educação superior privada e 

sua relação com a conformação dos oligopólios deste setor, em especial, o do grupo Kroton 

Educacional. Nesse sentido, a hipótese construída é que o processo de oligopolização do 

ensino superior privado brasileiro toma uma nova forma de violência enquanto potência 

econômica, eixo condutor da análise, mediante a intensificação do endividamento dos 

estudantes devido ao máximo incentivo de recursos públicos para o segmento privado-

mercantil, principalmente por meio do Fies, contrariando a aparente “democratização” da 

educação que omite a essência do projeto: aprofundamento do empresariamento e do 

lucrativo mercado educacional. O referencial teórico adotado fundamenta-se no 

materialismo histórico dialético. Para o objeto em estudo optou-se pela pesquisa 

qualitativa e a adoção do estudo de caso – do grupo Kroton Educacional – como 

procedimento metodológico que privilegiará como técnica de coleta de dados levantamento 

bibliográfico – livros, artigos publicados em periódicos acadêmicos e revistas eletrônicas, e 

dissertações e teses levantadas no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) – todos relacionados ao tema em questão –; e a análise de 

documentos – (a) documentos governamentais como Projetos de Leis, Medidas Provisórias, 

Portarias, Leis e Decretos que envolvem a política de Educação Superior brasileira, 

especialmente, a política de financiamento estudantil com os Relatórios de Gestão do Fies, 

assim como os dados estatísticos dos Censos da Educação Superior produzidos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) do período de 

1995 a 2018; (b) relatório encomendado ao Banco Mundial, intitulado Um Ajuste Justo: Uma 

Análise da Eficiência e da Equidade do Gasto Público no Brasil (2017); (c) relatórios de 

fusões e aquisições disponibilizados nos sites de duas maiores empresas de consultoria, a 

saber, KPMG Consultoria (2018) e CM Consultoria (2015), do período de 2007 a 2018; e (d) 

demonstrativos contábeis, financeiros e institucionais da Kroton Educacional veiculados em 

sua página eletrônica como os relatórios (release) de resultados trimestrais do período de 

2007 a 2019. Como conclusão aponta para a confirmação de nossa hipótese à medida que foi 

demonstrado o quanto o Estado deixou de arrecadar com a alocação da verba pública para as 

IES privadas. As diferenças percentuais entre o orçado e o executado financeiramente, por 

meio dos recursos públicos da Lei Orçamentária Anual (LOA), demonstram a materialidade 

do aumento da transferência dos recursos do fundo público, que deveria ser destinado 

exclusivamente para educação pública, mas que destinados ao Fies, reforça o projeto de 

educação brasileira atrelada aos interesses do capital submetendo os estudantes e suas 

famílias ao endividamento como uma nova forma de expropriação da classe trabalhadora e, 

portanto, violência enquanto potência econômica. 

 

Palavras-chave: Estado. Capitalismo Dependente. Educação Superior Privada. Fies. 

Oligopolização. Kroton Educacional. 

 

 

 



   

 

 
 

ABSTRACT 

 

The main subject of the dissertation is the private higher education financialization and as an 

object of study, the State role in induction of an oligopolist process in this segment. 

Therefore, its general objective was to analyze this process both through acquisitions, 

mergers and Fies. The specific objectives: i) to investigate both the role of the State and its 

different methods of shape bourgeois expropriation to achieve role rationality of education 

in capital order; ii) to analyze the bourgeois pattern of dependent capitalism domination and 

its relation to the constitution of a heteronomic education and iii) to investigate the private 

higher education financialization process and its relation in oligopolies in this sector, 

particularly, the Kroton group Educational one. In this sense, the built hypothesis is that the 

Brazilian private higher education process of oligopolization takes a new form of violence as 

an economic power, the guiding axis of the analysis, through the intensification of student 

debt due to the maximum incentive of public resources for the private higher education, 

mainly through Fies, contrary to the “democratization”  appearance of education that omits 

the essence of the project: deepening entrepreneurship and the lucrative educational market. 

The theoretical framework adopted is based on historical dialectical materialism. For the 

object under study is chosen the qualitative research and the case study was also adopted - 

of the Kroton Educacional group - as a methodological procedure that will privilege the 

bibliographic survey data collection technique - books, articles published in academic 

journals and electronic journals, and dissertations and theses raised in the Bank of Theses of 

the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (Capes) - all related to 

the topic in question -; and document analysis – (a) government documents such as Draft 

Bills, Provisional Measures, Ordinances, Laws and Decrees involving Brazilian Higher 

Education policy, especially the student financing policy in Fies Management Reports, as 

well statistical data from the Census of the Higher Education produced by the National 

Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP / MEC) from 1995 to 

2018; (b) report commissioned from the World Bank, entitled Um Ajuste Justo: Uma Análise 

da Eficiência e da Equidade do Gasto Público no Brasil (2017); (c) reports of mergers and 

acquisitions available on the websites of two major consulting companies, namely, KPMG 

Consultoria (2018) and CM Consultoria (2015), from 2007 to 2018; and (d) Kroton 

Educacional's accounting, financial and institutional statements published on its website as 

the quarterly results reports for the period from 2007 to 2019. As a conclusion, it points to 

the confirmation of our hypothesis as it was demonstrated how much The State failed to raise 

funds by allocating public funds to private Brazilian IES. The percentage differences between 

the budgeted and the financially executed, through the public resources of the Annual Budget 

Law, called Lei Orçamentária Annual (LOA), demonstrate the materiality of the transfer 

increase of resources from the public fund, which should be destined exclusively for public 

education, but destined to Fies, reinforces the Brazilian education project linked to the capital 

interests by subjecting students and their families to indebtedness as a new form of working 

class expropriation and, therefore, violence as an economic power. 

 

Keywords: State. Dependent Capitalism. Private higher education. Fies. Oligopolization. 

Kroton Educational. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 O método  

 

 A dicotomia entre sujeito e objeto, espírito e corpo, natureza e homem na incessante 

procura do conhecimento, em termos filosóficos, sempre foi a questão essencial da busca pela 

verdade, criando diferentes respostas, a partir de distintas matrizes do pensamento sociológico.   

 Metafísica é a doutrina que ao isolar os elementos do conhecimento – sujeito e objeto – 

define idealismo é a doutrina que eleva ao absoluto uma parte do conhecimento como projeções, 

realizadas da "ideia", que já existe antes mesmo de existir o mundo, isto é, antes de existir a 

natureza e o homem. (LEFEBVRE, 1975).   

Segundo Michael Lowy (2000) o positivismo surgiu no final do século XVIII como 

corrente revolucionária da burguesia antiabsolutista que tem, em sua máxima, o postulado da 

neutralidade axiológica que conduz a negação e o apagamento do condicionamento histórico-

social do conhecimento, isto é, a relação entre conhecimento científico e classes sociais. Nesse 

sentido, por ter realizado uma transmutação da visão de mundo positivista em ideologia em 

defesa da ordem estabelecida, o positivismo é fundado no pressuposto de que os fenômenos 

sociais são fatos naturais, submetidos a leis naturais. 

  No pensamento Aristotélico, os instrumentos do pensamento – o qual um de seus 

vetores principais é a lógica – opera de maneira similar à gramática.  A verdade é identificada 

como ausência de contradições, pois segundo esta corrente, a contradição é tida como falsidade, 

ou seja, se X é igual a X, X não pode ser igual a Y ou qualquer não X. Essa lógica é chamada 

de formal, ela moldou a maioria das correntes do pensamento por muitos séculos e, com 

diferentes aspectos.  

 

Para o metafísico, as coisas e suas imagens no pensamento, os conceitos são objetos 

de investigação isolados, fixos, rígidos, focalizados um após o outro, de per si, como 

algo dado e perene. Pensa só em antíteses, sem meio-termo possível; para ele, das 

duas uma: sim, sim; não, não; o que for, além disso, sobra. Para ele uma coisa existe 

ou não existe; um objeto não pode ser ao mesmo tempo o que é e outro diferente. O 

positivo e o negativo se excluem em absoluto. A causa e o efeito revestem também, a 

seus olhos, a forma de uma rígida antítese. (ENGELS, 1880, p.19, grifo do autor). 
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 Esse debate foi modificado com a revolução copernicana1 do pensamento humano, e 

mais tarde, com a inversão realizada por Georg Hegel2 quando provou o contrário: é exatamente 

essa contradição que aponta para apreensão das dinâmicas essenciais de cada fenômeno. Antes 

da inversão hegeliana, a dicotomia sujeito/objeto era condição da reflexão epistemológica – 

compreensão da inserção do homem no mundo. Com Hegel, essa dicotomia traz novos 

pressupostos, pois sua perspectiva consiste em buscar a razão pela qual o sujeito e o objeto 

aparecem diferenciados e contrapostos. Redefine não somente os termos da objetividade e 

subjetividade, mas, sobretudo, sua relação. A dialética hegeliana apreende o conceito de 

contradição não como falsidade, mas sim, como motor do movimento do real, em outras 

palavras, o ser e a realidade são dinâmicos porque é um constante processo de devir – luta de 

contrários – que se dá de forma dialética. 

 Segundo José Paulo Netto, (2011a), Hegel (1997) em Princípios da Filosofia do Direito 

constata que em cada época existe um espírito absoluto que movimenta o real (que é racional) 

e move a humanidade (o todo) à verdade. Ou seja, o devir vem se movimentando através da 

luta de contrários no processo tese-afirmação/antítese-negação/síntese-negação da negação. 

Esse movimento que é constante e sucessivo é a dialética, identificada pelo autor como o motor 

da história. Nessa perspectiva, a racionalidade em constante devir vai tomando outra forma e 

amplia-se crescentemente, pois como a história é um processo em que o motor é a contradição, 

a dialética gera o autoconhecimento. Esse conhecimento vai gradativamente expandindo a 

consciência (espírito) que com o tempo vai tomando consciência de si (espírito subjetivo – 

indivíduo), do outro (espírito objetivo – coletivo) para, depois, tomar consciência do todo 

(espírito absoluto – autoconsciência). Nesse caminho, Hegel demonstra que esse movimento só 

é possível de ser alcançado através da Filosofia.  

 Henri Lefebvre (1975) ao refletir acerca das questões epistemológicas também 

identifica a dicotomia entre sujeito e objeto nas relações entre o ser e o pensamento e nas 

interações entre a natureza e o espírito. Por esse motivo o objeto e o sujeito do conhecimento 

foram sempre a questão fundamental de toda a filosofia.  

 
1 Copérnico formulou a teoria heliocêntrica a qual afirmava que os planetas giravam em torno do Sol. Neste sentido, os sujeitos 

deveriam se ajustar ao objeto e o conhecimento absoluto seria algo exterior ao sujeito, refutando e substituindo a teoria de que 

a Terra seria o centro do universo – geocentrismo – de Aristóteles e de Ptolemeu. Kant, por sua vez, realiza uma inversão da 

teoria de Copérnico na medida em que ajusta os polos da cognição. Na Crítica da Razão Pura, o pensamento kantiano 

demonstra que os objetos não podem mais ser considerados como coisas que existem em si a priori, mas como fenômenos que 

são captados pelos sentidos, pelas sensações humanas. Contudo há limitações, afirma que as sensações apenas nos dizem como 

percebemos as coisas, mas não como elas verdadeiramente são e, o que vai conferir significado às sensações é a maneira que 

enxergamos nosso lugar e nossa função no mundo. (LESSA; TONET, 2011). 
2  Ver Prefácio à Fenomenologia do espírito. (HEGEL, 1997). 
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Não existe conhecimento sem objeto a conhecer; não existe ciência da natureza sem 

uma natureza. Ou nosso conhecimento não passa de uma grande ilusão, de um sonho 

perseguido imperturbavelmente, de uma construção falaz; ou, ao contrário, existe fora 

de nós, diante de nós – e, por conseguinte, antes de nós e sem nós –, um mundo 

exterior, uma natureza, que é conhecida por nossas ciências: física, química, biologia, 

geologia, etc. O cientista, enquanto cientista é necessariamente – e mesmo nos casos 

em que, "enquanto" metafísico ou teólogo, renega sua convicção científica – um 

materialista. O materialismo, de um modo geral, considera a natureza como elemento 

primordial. Opõe-se assim ao idealismo, que admite o primado do espírito com 

relação à natureza, do pensamento com relação ao mundo. O pensamento, a 

consciência, o espírito humano são realidades; por separá-los de todo 

desenvolvimento biológico e social do homem, que levou a tais realidades, o 

metafísico-idealista coloca-os no absoluto, fora da natureza e do devir, conferindo-

lhes um primado absoluto. (LEFEBVRE, 1975, p. 56-57).  

 

 

 Os estudos do autor demonstram que todo conhecimento é um fato porque pressupõe 

três características fundamentais: o conhecimento é prático (táctil, começa pela experiência, 

pela prática – sabemos e fazemos ao mesmo tempo);  o conhecimento humano é social (na 

transmissão de saberes adquirido realiza-se uma relação entre si com si mesmo); e o 

conhecimento tem um caráter histórico (todo labor do pensamento humano adquirido e 

conquistado torna-se conhecimento a partir da relação entre indivíduos – gênero humano). Essa 

dicotomia entre sujeito e objeto é o que o autor chama de "problema do conhecimento", isto é, 

separação e isolamento dos elementos do conhecimento empregados pela maioria das correntes 

ao longo dos séculos. Todavia, reitera que o "problema" consiste na ausência do caráter 

dialético do conhecimento, pois, os seres que conhecem e os objetos que são conhecidos agem 

e reagem entre si, assim, sujeito e objeto vivem em uma constante interação sendo parte de um 

todo – o conhecimento. 

 Contudo, ao tratar da Dialética, Karel Kosik (1976) adverte para o mundo da 

pseudoconcreticidade, uma vez que a dialética trata da coisa em si, mas esta manifesta 

imediatamente e, por essa razão, há necessidade de se realizar um desvio das "aparências" para 

compreender sua essência. Esse esforço se dá por meio do pensamento dialético que distingue 

a representação do conceito das coisas. Estas duas dimensões do conhecimento, para o autor, 

referem-se às duas qualidades da práxis humana.  

 

A atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, não é a de um 

abstrato sujeito cognoscente, de uma mente pensante que examina a realidade 

especulativamente, porém a de um ser que age objetiva e praticamente, de um 

indivíduo histórico que exerce a sua atividade prática no trato com a natureza e com 

os outros homens, tendo em vista a consecução dos próprios fins e interesses, dentro 

de um determinado conjunto de relações sociais. (KOSIK, 1976, p. 9-10). 
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 O ser humano diante de seus interesses e necessidades age objetivamente sobre a 

natureza por meio de um conjunto de relações sociais. Por esse motivo, não é abstrato e isento 

de representações fenomênicas desta atividade prático-utilitária. Como o fenômeno indica algo 

que não é ele mesmo e vive apenas graças ao seu contrário (tem um duplo sentido – verdade e 

engano), torna-se fundamental a análise científica para capturar a coisa em si, e somente com a 

distinção entre representação e conceito, entre práxis-utilitária e práxis-revolucionária (na 

medida em que nós mesmos produzimos a realidade e na medida em que saibamos que a 

realidade é produzida por nós) é que se torna possível à dialética.  

 Consideramos importante destacar que não há possibilidade de tratarmos do método 

dialético sem nos referenciarmos em Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), 

pois ao se debruçarem nas contradições da sociedade burguesa de sua época a partir da crítica 

radical dos elementos estruturais e dinâmicos do modo de produção e reprodução capitalista, 

construíram as bases do materialismo histórico-dialético como instrumento de análise social. 

Ambos engendraram um conhecimento científico que, pela primeira vez na história das ciências 

sociais, vincula-se aos interesses e aspirações da classe trabalhadora e da superação da 

sociedade de classes burguesa. 

  José Paulo Netto (2011a) ao realizar um percurso sócio-histórico das especificidades 

da obra de Marx identifica os três pilares que fundamentam sua teoria, a saber: método crítico-

dialético; teoria do valor-trabalho; e perspectiva da revolução. Ademais, reitera que a pesquisa 

marxiana durou cerca de quarenta anos e que seu ponto de partida se consubstanciou na crítica 

do pensamento moderno, especialmente, da filosofia alemã, da economia burguesa e do 

socialismo francês. 

 O autor ainda afirma que segundo a observação leniniana, Marx não nos deu uma lógica, 

ele nos deu a lógica do capital. Esta afirmação nos remete a certa subordinação em relação as 

suas preocupações lógicas, metodológicas e epistemológicas, visto que, sua ênfase teórica, foi 

pavimentada intrinsecamente aos pressupostos de natureza ontológica. Por essa razão, apesar 

do monumental conjunto de sua obra, não se dedicou a explicitar abertamente sobre as questões 

do método. Ou seja, ao contrário de uma forte tendência dominante na Europa Ocidental, desde 

o século XVIII, onde seu precursor foi o pensamento kantiano e depois, Durkeim e Weber 

(pensadores clássicos da Sociologia) que expuseram claramente os seus métodos, Marx se opôs 

a esta tendência por não compreender a questão do conhecimento tomada em si mesmo.  O 

cerne do seu método de pesquisa é exatamente extrair as múltiplas determinações do objeto real 

que se quer investigar. Neste sentido, embora haja indiscutivelmente uma dimensão 
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epistemológica, todas elas em Marx, estão subordinadas a uma direção ontológica. Nesse 

caminho, só é possível apreender o método marxiano na medida em que apreendemos sua 

análise teórica, uma vez que para o autor, a teoria é a reprodução ideal do movimento real do 

objeto pelo sujeito que pesquisa. Isto é, Marx não tratou de elaborar uma lógica e sim, de 

apreender uma lógica determinada ao afirmar que o sujeito (pesquisador) é quem tem que 

extrair do movimento do objeto (real) suas categorias constitutivas. (NETTO, 2011a). 

  

Meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método 

hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que 

ele, sob o nome de Ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o 

demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do 

primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o material, transposto e 

traduzido na cabeça do homem. [...] A mistificação que a dialética sofre nas mãos de 

Hegel não impede em absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor, de modo amplo 

e consciente, suas formas gerais de movimento. Nele, ela se encontra de cabeça para 

baixo. É preciso desvirá-la, a fim de descobrir o cerne racional dentro do invólucro 

místico. (MARX, 2013a, p. 90-91). 

 

 

 Assim, os fundamentos do materialismo histórico-dialético partem dos reais processos 

históricos que circunscrevem o objeto a ser estudado. Isso quer dizer que o objeto, a partir de 

sua estrutura e dinâmica, existe independentemente das representações conscientes ou 

idealizadas do pesquisador. Em seu pensamento o sujeito reproduz, pela teoria, os elementos 

constitutivos (estrutura e dinâmica, ou seja, a essência) do seu objeto, tal como ele é. Mas, como 

a relação sujeito/objeto não é uma relação que se consubstancia externamente, ao contrário de 

como se dá essa relação nas ciências naturais, o papel do sujeito é ativo e fundamental para 

apreender o movimento do objeto como um processo.  

 

Sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição segundo sua forma, do modo de 

investigação. A investigação tem de se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar 

suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Somente 

depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento 

real. Se isso é realizado com sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida 

idealmente, o observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma 

construção a priori. (MARX, 2013a, p. 90). 

 

 

 Trata-se da capacidade de reunir o máximo de conhecimento que dê possibilidade de 

investigá-los, criticá-los, revisá-los. Contudo, é necessário ressaltar que no processo de 

conhecimento materialista-dialético, a investigação parte de questionamentos do pesquisador 

acerca do seu objeto, já no modo de exposição, o pesquisador, necessariamente tem de partir 

dos resultados que obteve desta investigação realizada.  
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1.2 O objeto e a metodologia da pesquisa  

 

Existem várias maneiras de analisar um objeto de pesquisa e de abordar um momento 

da realidade a fim de apreendê-lo. Este movimento não pode ser limitado à simples compilação 

de dados de forma descritiva e acrítica. Por esse motivo, romper com a pseudoconcreticidade 

que as formas fenomênicas do real, que não são falsas, apresentam na imediaticidade da vida 

social, é tarefa colocada na ordem do dia.  

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, 

unidade da diversidade. Por essa razão o concreto aparece no pensamento como 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o 

ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e 

da representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma 

determinação abstrata; na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do 

concreto por meio do pensamento. (MARX, 2011, p. 54) 

 

 

 Tendo em vista que a existência do objeto se engendra nas suas múltiplas determinações 

imediatas cujas representações são expressões da sociabilidade burguesa, os obstáculos e as 

dificuldades no processo de busca de sua essência são constitutivos deste objeto. Superar o 

imediato requer compreender o objeto em sua totalidade. Para tal, é necessário dissecá-lo em 

categorias analíticas a partir de um referencial teórico que possibilite apreender seu movimento 

e contradição, sua forma e conteúdo, ou seja, sua essência. 

 A aproximação com a temática da dissertação não se deu de forma imediata ou por 

necessidade de inserção no mestrado. Decerto que o comprometimento crítico de um Programa 

de Pós-Graduação – neste caso, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional (PPGSSDR/UFF) – possibilita reflexões diferenciadas e a 

proximidade com o arcabouço teórico-metodológico necessário para apreender o movimento 

do real. Contudo, as motivações iniciais partiram de indagações e reflexões vivenciadas no 

processo de formação em uma instituição direcionada para a lógica mercantil. 

 Neste caso, inúmeras foram as motivações que determinaram esforços para iniciar esta 

pesquisa. Desde o início do curso de graduação identifiquei a precarização no ensino e sempre 

busquei outros espaços de formação. Na busca de qualificar minha formação nestes outros 

espaços acadêmicos, comecei a perceber que a precarização do trabalho docente na instituição 

de ensino superior à qual estudava, sugeria impacto na formação que estava recebendo. Num 

primeiro momento, esta aproximação aflorou alguns questionamentos: como poderia uma 

docente realizar um bom trabalho numa sala de aula com 120 alunos? Como um docente poderia 
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acompanhar com critério e zelo a coordenação de estágio se estava acumulando a função de 

coordenadora de curso e ainda ministrando aulas? Como promover uma boa avaliação discente 

realizando provas em dupla e/ou grupo e com consulta? Por todo esse tempo essas inquietações 

me acompanharam, e então, o tema e a problemática desta pesquisa se forjaram em minha 

experiência discente. 

 Ao tentar buscar respostas a tais questionamentos, porém, sem suporte necessário, uma 

vez que o Centro Universitário Anhanguera de Niterói (UNIAN) não coaduna com o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, vinculei-me ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Superior da Universidade Federal Fluminense (GEPES-UFF)3.  Durante o ano de 2016, 

profícuos debates e estudos coletivos acerca desta temática proporcionaram a construção do 

projeto de mestrado.  Inicialmente, o objetivo principal seria identificar no processo de fusão 

Anhanguera Educacional e Kroton Educacional as mudanças no processo de trabalho docente 

de assistentes sociais no período de 2012 a 2015, na unidade de Niterói/RJ. 

 Contudo, ao longo do curso de mestrado foi possível dialogar com novos autores, 

conteúdos, disciplinas e tudo isso impactou o projeto de pesquisa. Certamente as 

problematizações tomam outros contornos, novas questões aparecem, desaparecem, 

reaparecem. Por esse motivo a reconstrução do objeto tornou-se necessária uma vez que a 

realidade é dinâmica e cheia de novas determinações. A primeira determinação é o tempo, pois 

a necessidade de um espaço-tempo que possibilite a exequibilidade do prazo estipulado no 

mestrado para a realização da dissertação, todos sabem, tem a sua centralidade. A segunda, sem 

qualquer tipo de valoração, são os eixos de análise e a metodologia considerados elementos 

fundamentais para compreender sua totalidade e a processualidade da pesquisa. 

 Deste modo, à luz do pensamento de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-

1895) sobre a ciência da história, sobretudo em suas reflexões sobre o método, compreendemos 

que a teoria não é um modelo a ser aplicado no processo de produção do conhecimento. Por 

esse motivo, há necessidade de apreender o movimento do real, elevá-lo ao nível da abstração, 

reproduzi-lo no pensamento e trazê-lo de volta ao concreto como um concreto pensado. Em 

outros termos, foi necessário reconstruir a pesquisa e, nesse caminho, o interesse pela temática 

do ensino superior privado brasileiro continuou suscitando questionamentos, contudo, 

imbricado à dificuldade de definir de maneira precisa o objeto e o tipo de pesquisa para a 

construção da dissertação. De certa forma, pode-se dizer que as inquietações desde o início da 

elaboração do projeto de pesquisa, em suma, sempre gravitaram em torno de dois principais 

 
3 Atualmente GEPESS/UFF – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Serviço Social. 
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eixos: do discurso da "democratização do ensino" via expansão do acesso nos governos petistas 

mediante ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies)4 e do processo de 

empresariamento da educação superior privada o qual levou a mercantilização a um nível mais 

elevado, formando novos conglomerados educacionais. Este debate tornou-se intrinsecamente 

desafiador e difícil, na medida em que sou concluinte do curso de Serviço Social da Kroton 

Educacional como “beneficiária” do Fies (100%). Em outras palavras, por ser partícipe dessa 

realidade, ao tentar responder tais angústias, outras tantas se forjaram. Como empreender a 

crítica radical5 (no sentido de ir à raiz) deste processo de massificação do ensino superior, 

conduzido e estruturado pelo Estado brasileiro via endividamento pelo Fies e a partir da lógica 

empresarial? Se o pano de fundo e o ideário que consubstancia esse projeto são a 

mercantilização e financeirização da educação, como é possível identificá-lo como 

“democrático”? Portanto, acreditamos que diante destes questionamentos tornou-se necessário 

compreender um elemento fundante: o papel do Estado para a conformação tanto, desta 

racionalidade burguesa, quanto para o processo de oligopolização do ensino superior privado, 

especialmente nas particularidades do capitalismo dependente brasileiro. 

 Sabendo que um problema social só se torna um determinado problema científico ao 

transpor às aparências fenomênicas do real uma vez que “nada pode ser intelectualmente um 

problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (MINAYO, 2011, 

p. 17), outras questões norteadoras indicam um melhor caminho a esta direção. Quais são os 

elementos estruturais e dinâmicos do modo de produção e reprodução capitalista que 

possibilitam compreender o papel do Estado e seus distintos métodos de expropriação para 

conformação da racionalidade burguesa? Qual é o papel da educação na ordem do capital? E 

na particularidade do capitalismo dependente, como esse mesmo Estado e padrão de dominação 

se expressam? De que maneira o discurso da "democratização e expansão" do acesso da 

educação superior no país controlada pelo capital financeiro produz o aprofundamento da 

 
4 O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa de financiamento destinado a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, 

nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). O FIES foi criado pela MP nº 1.827, de 27/05/99, 

regulamentado pelas Portarias MEC nº 860, de 27/05/99 e 1.386/99, de 15/19/99 e Resolução CMN 2647, de 22/09/99. (MEC, 

2000). 
5 “Quando se fala em crítica radical, caráter revolucionário tende-se, imediatamente, a imprimir a essas palavras um sentido 

político. Mas, para Marx, o sentido desta radicalidade, antes de ser político ou ético, é ontológico. Quer dizer, é a identificação 

da natureza própria do ser social que lhe permite alcançar a raiz desse mesmo ser. Essa identificação das determinações 

essenciais e gerais do processo de tornar-se homem do homem é que vai lhe permitir compreender de maneira inteiramente 

nova a história e fazer a crítica do sistema social regido pelo capital. E é essa mesma identificação que lhe permite, ao 

compreender a natureza do processo histórico-social e fazer a crítica do capital, vislumbrar a possibilidade - real e não 

meramente volitiva – de uma forma de sociabilidade para além dele e humanamente superior a ele. Aí reside o seu caráter 

radicalmente crítico e radicalmente revolucionário. Esse caráter de modo nenhum é infirmado pelos fracassos nas tentativas de 

efetivar a superação do capital”. (TONET, 2011, p. 137).  
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heteronomia cultural? De que modo o Estado burguês, especialmente nos governos petistas, 

mediante o máximo incentivo de recursos públicos para o segmento privado-mercantil pelo 

Fies, subsidiou o processo de oligopolização desse setor, especialmente, o da Kroton 

Educacional? 

 Sabe-se que o primeiro passo de toda pesquisa científica é realizar o levantamento 

bibliográfico acerca da temática a fim de debruçar-se no assunto, pois como salientam Marconi 

e Lakatos (2012), mesmo que de maneira exploratória nenhuma pesquisa parte “da estaca zero” 

porque algum grupo ou alguém “em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou 

semelhantes, ou mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma 

procura de tais fontes, documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para a não 

duplicação de esforços” (MARCONI; LAKATOS, 2012, p. 114).  

Nesse caminho, com o suporte da fundamentação teórico-conceitual acerca da temática 

da pesquisa6, foi possível compreender que, em síntese, nos anos pós-1964 foi iniciada uma 

nova fase da expansão do acesso à educação superior no Brasil por meio do aumento 

significativo de instituições e matrículas privadas no âmbito educacional7. Porém, esse processo 

foi aprofundado e ampliado a partir do governo Collor de Mello (1990-1992), continuado no 

de Itamar Franco (1993-1994), enraizado nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC 

1995-2002), intensificado nos governos Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-

2016) e fortalecido no de Michael Temer (2016-2018). Esse movimento de continuidades, 

novidades e aprofundamentos remodelou estruturalmente a política de educação superior do 

país na medida em que a educação passou a ser subjugada aos ditames do capital imperialista 

com total incorporação à lógica mercadológica, empresarial e expansionista. (LIMA, 2005).  

Por conseguinte, logo foi possível perceber que este movimento empreendido ao longo 

dos distintos governos – é claro que percebendo particularidades em seus dinamismos 

conjunturais – parecia estar sendo conduzido de alguma forma pelo Estado, e então, definimos 

como novo objeto de pesquisa o papel do Estado na indução do processo de oligopolização do 

ensino superior. Dada à delimitação do objeto, a dissertação tem como problema central: a ação 

 
6 Veremos com maior embasamento ao longo da dissertação. 
7 Segundo Lalo Minto (2014), apesar de não ser consenso, há um “debate” de que a história da educação superior no Brasil foi 

iniciada, de forma não institucionalizada, por volta dos anos de 1550 pela Companhia de Jesus para a formação dos quadros da 

ordem. Já na passagem do século XVIII para o XIX, escolas profissionalizantes das áreas tradicionais, foram criadas para a 

formação acadêmica dos filhos das elites brasileiras a fim de produzir o quadro dos intelectuais da elite política colonial – 

mesmo quando esta formação era realizada nas universidades europeias – servindo de elo tanto para a conservação do status 

quo das classes dominantes como para consolidar a aliança dependente entre colônia e metrópole. Somente nas primeiras 

décadas do século XX quando a forma de organização da economia e da sociedade brasileira começou a alterar sua estrutura, 

que oficialmente as universidades foram reconhecidas como instituição. 
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governamental, especialmente a partir de 2010, mediante intensificação do Fies, consiste numa 

política de democratização do acesso ou se configura como nova forma de expropriação da 

classe trabalhadora? Com base nas reflexões e indagações apresentadas, a hipótese diretriz do 

presente estudo pressupõe a existência de indícios de que o processo de oligopolização do 

ensino superior privado brasileiro toma uma nova forma de violência enquanto potência 

econômica mediante a intensificação do endividamento dos estudantes devido ao máximo 

incentivo de recursos públicos para o segmento privado-mercantil pelo Fies, contrariando a 

aparente “democratização” da educação que omite a essência do projeto: aprofundamento do 

empresariamento e do lucrativo “mercado educacional”.  

Deste modo, propõe-se assim, como eixo condutor, a análise da categoria violência 

como potência econômica uma vez que "a violência é a parteira de toda sociedade velha que 

está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica" (MARX, 2013a, p. 

821). Apesar de Marx ter utilizado esta categoria para entender a transição do modo de produção 

feudal para o capitalismo na Europa Ocidental, em hipótese alguma se encontra obsoleta ou 

inviável para compreendermos os novos e antigos mecanismos de expropriação empreendidos 

na contemporaneidade. Ademais, na particularidade do capitalismo dependente brasileiro, a 

partir do instrumental teórico-metodológico do saudoso Florestan Fernandes (1920-1995) esta 

categoria torna-se chave analítica imprescindível, na medida em que compreender a "revolução 

burguesa no Brasil" é compreender os mecanismos que os estratos dominantes da classe 

possuidora empreendem, sob a violência direta ou indireta, para fortalecer o seu domínio de 

classe. Dito de outra forma, nas palavras do autor, "como os antagonismos de classes são 

percebidos, elaborados e utilizados organizada e institucionalmente para esmagar os vários 

estratos das classes despossuídas e subalternas". (FERNANDES, 2011, p. 100).  

Portanto, esta dissertação possuiu como objetivo geral analisar a conformação do 

processo de oligopolização do ensino superior privado-mercantil tanto por meio de aquisições 

e fusões quanto pelo Fies, e para ser possível chegar ao objetivo proposto, consideramos serem 

necessários os seguintes objetivos específicos: i) investigar tanto o papel do Estado e seus 

distintos métodos de expropriação para conformação da racionalidade burguesa como o papel 

da educação na ordem do capital; ii) analisar o padrão burguês de dominação no capitalismo 

dependente e sua relação para a conformação da educação heteronômica e iii) investigar o 

processo de financeirização da educação superior privada e sua relação com a conformação dos 

oligopólios deste setor, em especial, o do grupo Kroton Educacional.  
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Consequentemente, problematizar o papel do Estado na nova configuração do ensino 

superior privado brasileiro requer a análise: do processo de abertura dos capitais das empresas 

educacionais no mercado de ações; do movimento de fusões e aquisições de instituições pelos 

grandes conglomerados educacionais; do Fies enquanto política de financiamento estudantil 

que subsidiou a formação dos grandes oligopólios, como o caso da Kroton Educacional. Logo, 

a necessidade de dois movimentos importantes: i) inscrevê-los na totalidade da vida social a 

fim de buscar a essência desses fenômenos; e ii) utilizar aportes metodológicos que melhor 

contribuam para compreendê-los.  

Entendemos que a definição do percurso metodológico de um trabalho científico tem 

por objetivo explicitar o modo como o pesquisador pretende abordar, analisar e coletar os dados 

necessários à pesquisa, bem como apontar a escolha dos aportes teórico-metodológicos que 

sustentarão suas conclusões sobre o objeto pesquisado; é, em outras palavras, a linha de 

raciocínio que o levará à realização da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2012;). Para o objeto 

em estudo optou-se pela pesquisa qualitativa e a adoção do estudo de caso – do grupo Kroton 

Educacional por ser a maior expressão do processo de oligopolização do ensino superior 

privado-mercantil brasileiro – como procedimento metodológico que privilegiará como técnica 

de coleta de dados levantamento bibliográfico e a análise de documentos. 

A pesquisa qualitativa tem por objetivo traduzir os sentidos dos fenômenos no mundo 

social e trata de reduzir a distância entre teoria e dados, entre contexto e ações por meio de 

teoria e instrumentos capazes de aproximar o conjunto das expressões humanas que, por sua 

natureza, não pode ser recortado da totalidade da vida social. Considera que a dinâmica que 

permeia determinado objeto nem sempre é possível de ser traduzida em números e, por isso, a 

interpretação e a atribuição de significados dos fenômenos são processos básicos nesse tipo de 

pesquisa. (MINAYO, 2012). Muito adotado em pesquisas qualitativas, o estudo de caso se 

consolidou como procedimento de pesquisa indicado para exame detalhado e estudo 

aprofundado de determinado objeto, contribuindo assim, na identificação de categorias de 

observação ou na geração de hipóteses para estudos posteriores. O estudo de caso é uma história 

sobre determinado fenômeno e agrega maior flexibilidade quanto às técnicas de coleta de dados. 

(YIN, 2005).   

A técnica de coleta de dados será de dois tipos. A primeira, levantamento bibliográfico 

– livros, artigos publicados em periódicos acadêmicos e revistas eletrônicas, e dissertações e 

teses levantadas no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), todos relacionados ao tema em questão. O levantamento do banco da Capes 
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foi realizado nos meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2019 e o primeiro passo foi elencar 

uma série de descritores que pudessem abarcar os dois principais eixos de nossas inquietações. 

Para tal, definimos vinte e três descritores ou palavras-chave que pudessem direcionar a busca 

de acordo com a temática e com os objetivos da pesquisa:  

● “mercantilização da educação”; 

● “mercadorização da educação”; 

● “empresariamento da educação”; 

● “privatização da educação”; 

● “serviços educacionais”; 

● “conglomerados educacionais”; 

● “empresa educacional”; 

● “educação mercadoria”; 

● “transnacionalização da educação”; 

● “financeirização da educação”; 

● “oligopolização”; 

● “burguesia educacional”; 

● “mercantilização de novo tipo”; 

● “mercado educacional” 

● “educação transnacional”; 

● “internacionalização da educação”; 

● “FIES”; 

● “PROUNI”; 

● “monopolização” 

● “contra-reforma da educação” e “contrarreforma da educação”; 

● “expansão da educação” 

● “reconfiguração da educação” 

● “KROTON” 

 

 Cabe salientar que os descritores “monopolização” e “oligopolização” não acompanham 

a palavra educação como nos outros porque, dessa forma, não obtivemos resultado, somente 

com as palavras escritas sozinhas. 

  O total de trabalhos encontrados, sem utilizar nenhum tipo de filtro disponível na 

plataforma sucupira, a partir dos descritores acima, foi de mil novecentos e quarenta e oito 



   

 

29 
 

(1.948). Deste total, através de uma leitura flutuante (BARDIN, 2011), utilizamos como critério 

de inclusão e exclusão a identificação a partir do título, palavras-chave e resumos as produções 

que: i) cujo tema central versava sobre a educação superior; ii) cujo recorte temático abarcava 

somente as instituições privadas; iii) não consideramos os mestrados profissionais, ou seja, só 

consideramos os mestrados stricto sensu e os doutorados; e iv) o recorte temporal foi a partir 

de 2007, ano da abertura da bolsa de valores na educação superior privada, até 2018. O resultado 

deste filtro foi a seleção de seiscentos e sessenta e cinco (665).  

Imediatamente, pensando num meio de recortar essa totalidade de trabalho e de 

relacioná-la com a nossa categoria profissional – a fim de reafirmar e contribuir com a pesquisa 

e a produção do conhecimento nesta área –, inserimos o filtro Área de Conhecimento e 

escolhemos somente os de Serviço Social que foram selecionados, da mesma maneira, a partir 

dos mesmos critérios acima. Encontramos trinta (30) trabalhos. Com a finalidade de 

sistematização destes dados, foi necessário produzir tabelas e quadros. As tabelas apresentam 

o quantitativo das produções encontradas a partir de cada descritor/palavras-chave utilizados 

na busca, uma indicando o quantitativo sem utilização dos critérios de inclusão e exclusão e 

outra com tais critérios e o quadro com a categorização do perfil das produções8 a partir dos 

seguintes dados: autor;– mestrado ou doutorado; área de concentração; linha de pesquisa;  

universidade e unidade da federação; orientador (a); 

A análise de documentos enquanto segunda técnica de coleta de dados concerne – (a) 

documentos governamentais como Projetos de Leis, Medidas Provisórias, Portarias, Leis e 

Decretos que envolvem a política de Educação Superior brasileira, especialmente, a política de 

financiamento estudantil com os Relatórios de Gestão do Fies, assim como os dados estatísticos 

dos Censos da Educação Superior produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) do período de 1995 a 2018; (b) relatório 

encomendado ao Banco Mundial, intitulado Um Ajuste Justo: Uma Análise da Eficiência e da 

Equidade do Gasto Público no Brasil (2017); (c) relatórios de fusões e aquisições 

disponibilizados nos sites de duas maiores empresas de consultoria, a saber, KPMG Consultoria 

(2018) e CM Consultoria (2015), do período de 2007 a 2018; e (d) demonstrativos contábeis, 

financeiros e institucionais da Kroton Educacional veiculados em sua página eletrônica como 

os relatórios (release) de resultados trimestrais do período de 2007 a 2019.  

Em relação ao procedimento metodológico utilizado para o levantamento de dados 

primários, ainda em caráter de pesquisa exploratória (GIL, 2011), ou seja, por apresentar menor 

 
8 Futuramente esses dados serão utilizados para a realização de um estado da arte acerca da temática. 
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rigidez no planejamento, mas a fim de proporcionar familiaridade com o campo de estudo para 

a construção do pré-projeto de seleção do mestrado que forjou-se a partir das minhas 

inquietações na condição de estudante, buscamos saber dos sujeitos diretamente relacionados 

(dois docentes) através de entrevistas não padronizadas a conformação das mudanças 

institucionais que culminaram na incorporação Unipli/Anhanguera e na fusão 

Anhanguera/Kroton. 

O objetivo ao adotar esta técnica de coleta de dados é que, ambas as fontes documentais, 

possibilitam fundamentar as análises para que seja possível responder os questionamentos que 

norteiam a presente pesquisa. Assim, a dissertação está estruturada em três capítulos, além desta 

introdução e considerações finais.  

O primeiro capítulo tem como objetivo compreender a lógica burguesa de sociabilidade 

trazendo tanto o debate das determinações mais amplas do sistema capitalista mundial, ou seja, 

da racionalidade burguesa juntamente do papel do Estado burguês para a conformação da 

acumulação capitalista e suas distintas formas de violência enquanto potência econômica, 

quanto o da educação na ordem do capital, na medida em que a partir da perspectiva marxiana, 

a educação vincula-se ao destino do trabalho, logo, circunscrita ao processo de reprodução do 

capital – apesar de também ser campo de disputas para a classe trabalhadora –, torna-se 

instrumento partícipe na legitimação dos interesses da classe dominante via estabelecimento de 

consensos – internalização de valores – para reprodução deste sistema respondendo às 

necessidades econômicas, sociais, políticas e culturais que ela impõe.   

O segundo capítulo pretende analisar o padrão burguês de dominação no capitalismo 

dependente com objetivo de apreender a natureza da burguesia brasileira para a conformação 

da educação heteronômica compreendida como eixo central para a identificação dos 

fundamentos do processo de oligopolização do ensino superior. Para tal, é imperioso analisar 

os padrões de dominação externa na América Latina a partir das análises de Florestan Fernandes 

(1975b) uma vez que significa compreender que o capitalismo não é uma realidade somente 

econômica, é também política, social e cultural. Trata-se da articulação da expropriação dual 

do excedente econômico com a dominação cultural. Dominação esta engendrada a partir da 

manifestação do padrão compósito de hegemonia expressas em duas faces: como dominação 

externa e dominação interna. Estes padrões dependentes, de desenvolvimento e educação, 

refletem diretamente tanto na manutenção, quanto no aprofundamento do padrão dependente 

de educação superior engendrado pelo colonialismo educacional, uma vez que esse conteúdo 

opera a materialidade do projeto de educação burguês o qual, historicamente, as frações 
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dominantes da burguesia brasileira impõem como democrático, mas que impulsiona e 

fundamenta, a partir do aparato jurídico-político, a expansão do ensino superior privado-

mercantil.  

 E o terceiro capítulo pretende apresentar elementos introdutórios sobre o capital 

portador de juros e o papel do fundo público na perspectiva marxiana a fim de estabelecer as 

mediações necessárias para compreender o fenômeno da financeirização, em especial, da 

política de educação superior, como a materialidade de uma nova forma de expropriação dos 

meios de subsistência executadas pelo Estado burguês mediante o Fies a partir do 

endividamento público e do fomento da oligopolização do setor privado-mercantil, 

apresentando, especialmente, o caso da Kroton Educacional, como sua maior expressão. 

 Certos de não esgotarmos a problematização da temática, objetivamos contribuir para 

as reflexões e ações políticas em defesa da educação universal, pública, gratuita e socialmente 

referenciada. 
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CAPÍTULO 1 – ESTADO E ACUMULAÇÃO CAPITALISTA: A LÓGICA 

BURGUESA DE SOCIABILIDADE 

 

 

Este capítulo tem como objetivo compreender o debate da racionalidade burguesa e o 

papel do Estado burguês para a acumulação capitalista. Nesse caminho, à luz do pensamento 

de Marx e Engels, este processo, ao mesmo tempo, relaciona-se com as questões 

epistemológicas, de método e de como a sociedade capitalista se realiza na história, 

necessariamente, trata-se de eleger como eixo condutor de análise, as concepções dos autores 

de política e de direito na sociedade de classes.  

O segundo momento deste capítulo resgata de forma sucinta as premissas ideológicas e 

políticas do pensamento clássico que conformou a base material para as variações das formas 

do Estado e da sociedade civil, necessárias à racionalidade burguesa trazendo o momento 

histórico da gênese das relações capitalistas. Além disso, também busca compreender o papel 

da educação na ordem do capital na medida em que a partir da perspectiva marxiana, a educação 

vincula-se ao destino do trabalho, logo, é intrínseca ao processo de reprodução do capital e, 

portanto, tem o objetivo de atender, tanto as relações de manutenção da força de trabalho para 

a incessante acumulação capitalista para difundir a concepção do mundo burguês de 

sociabilidade, quanto campo de disputa para a classe trabalhadora.  

Já o terceiro momento, apresenta tanto o debate da violência quanto o da categoria 

violência como potência econômica no âmbito do materialismo histórico-dialético a fim de 

identificar as diferentes formas de violências exercidas através do seu domínio de classe 

mediante os distintos métodos de expropriação como uma potência econômica. 

Elencamos as principais questões norteadoras presentes neste capítulo: quais são os 

elementos estruturais e dinâmicos do modo de produção e reprodução capitalista que 

possibilitam compreender o papel do Estado e seus distintos métodos de expropriação para 

conformação da racionalidade burguesa?  Qual é o papel da educação no modo de produção 

capitalista (MPC)? 
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1.1 Racionalidade burguesa e Estado  

 

 Analisar o Estado no modo de produção capitalista é sempre tarefa complexa, isso é 

fato. A complexidade deriva, mais precisamente, da vinculação teórico-política do pesquisador. 

Desta, embrincam-se visões de mundo e consciência de classe. E, por esse motivo, é necessário 

sustentar-se a partir de um projeto societário.  

 Nessa perspectiva, concordamos com o instrumental teórico e analítico de Karl Marx 

(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) para a compreensão do papel do Estado, uma vez 

que é burguês desde a gênese do modo de produção capitalista até os dias atuais em suas 

diferentes formas e particularidades. Ambos, ao longo da incessante investigação dos elementos 

estruturais e dinâmicos da sociedade capitalista, instauraram as bases de uma teoria social 

crítica que, ao eleger como eixo fundante a luta de classes como motor da história, subsidiou as 

ações revolucionárias dos trabalhadores.  

 Mister ressaltar que, apesar de Engels na história do marxismo ter sido colocado como 

um mero "segundo violino" na orquestra marxiana, ele foi muito mais que colaborador e amigo 

de Marx. Na verdade desenvolveu um pensamento independente político e crítico acerca da 

economia política com o texto Esboço de uma crítica da economia política – publicado na 

revista Anais Franco-Alemães que Arnold Ruge e Karl Marx editavam em Paris de 1842 – 

concebendo categorias próprias da economia política construída sob a ótica dialética e 

comunista. Foi a partir desse encontro não muito afetuoso, que viria desabrochar o sólido 

companheirismo que durou mais de quarenta anos. Logo, seus estudos acerca da economia 

política e de suas observações – por meio da relação direta que obtinha na empresa que sua 

família era associada em Manchester (Ermem e Engels) – do processo de industrialização, 

urbanização e participação ativa nos movimentos operários, acabaram por influenciar os 

escritos de Marx, como o próprio deixou claro no Prefácio de 1859 (2008). Ademais, sua obra 

A situação da classe trabalhadora na Inglaterra (2010) escrita em 1844, também acabou por 

corporificar o proletariado que Marx identifica em suas análises sobre a greve dos tecelões da 

Silésia no mesmo ano no artigo intitulado Glosas críticas ao artigo "'O rei da Prússia e a 

reforma social'. De um renano" (2010c). Após esta contribuição basilar é que Marx constrói 

sua identificação do proletariado como representante universal da revolução comunista, isto é, 

sujeito da emancipação humana9. (NETTO, 2010). 

 
9 “A emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão 

abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas 
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 Nesse caminho, o primeiro movimento necessário é compreender a sequência da 

evolução do pensamento dos autores acerca das questões relacionadas ao Estado. Como este 

processo ao mesmo tempo relaciona-se com as questões epistemológicas, de método e de como 

a sociedade capitalista se realiza na história, necessariamente, trata-se de eleger como eixo 

condutor de análise, suas concepções de política e de direito na sociedade de classes. 

 Segundo Netto (2011a), este longo e incessante caminho de investigação teórica criou 

certas dificuldades em relação ao estudo do materialismo histórico-dialético. Por perpassar 

tanto pelos seus adversários quanto por seus pares, se dá, concomitantemente, pela 

complexidade teórica ou pelas interpretações equivocadas. Em ambos os casos, a razão unívoca 

deve-se à natureza ideopolítica da teoria marxista, isto é, a concepção teórico-metodológica 

vincula-se ao projeto revolucionário da classe trabalhadora. Por esse motivo, partir da totalidade 

da sociedade burguesa, a qual possui estrutura dinâmica e contraditória, significa compreender 

que o capitalismo não é uma realidade somente econômica é também política, social e cultural. 

É apreender o movimento constitutivo do modo de ser do capital que se relaciona 

estruturalmente a partir de suas distintas expressões. É, primeiramente, elaborar a crítica da 

economia política para, em seguida, sustentar a base teórica capaz de desmistificar o poder de 

dominação de classe exercido pelo Estado (burguês) e de todo aparato jurídico-político 

emanado desta ideologia, para, posteriormente, chegar à identificação da classe trabalhadora 

como sujeito histórico de sua emancipação. 

 Em 184210, com apenas vinte e quatro anos, Marx se viu obrigado, pela primeira vez, 

em opinar sobre os chamados “interesses materiais” e responde intelectualmente o debate 

político sobre a “questão social” de sua época: a situação de existência dos camponeses de 

Mosela.  Para compreendermos tal debate, é necessário não perdermos de vista os elementos 

conjunturais que a sociedade civil renana apresentava após a recente Revolução Francesa, isto 

é, de como as influências dos ideais franceses centrados no livre ordenamento da propriedade 

privada e na igualdade abstrata dos sujeitos de direito, expressas num conjunto de reformas 

jurídico-políticas reivindicadas por uma pequena burguesia intelectual liberal moderna, 

começava a confrontar o Estado prussiano naquele período. (BENSAID, 2017b). 

 
suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas próprias forças como forças sociais e, em 

consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política” (MARX, 2010a, p. 54).  
10 Os despossuídos (2017b) é fruto da reunião de cinco artigos publicados por Karl Marx entre vinte e cinco de outubro e três 

de novembro de 1842 sobre a lei referente ao furto de madeira. No mesmo ano publicou outros textos acerca do debate da 

liberdade de imprensa e da relação entre o Estado e o catolicismo. Além desses artigos, contém uma fundamental apresentação 

do filósofo francês e militante trotskista Daniel Bensaïd que contextualiza os escritos de Marx trazendo os elementos históricos 

e políticos necessários para a compreensão do debate intelectual travado na época, da mesma forma, confirma a relevância do 

pensamento marxiano ao traçar paralelos com as novas formas de propriedade privada do tempo presente, dando exemplos do 

avanço da propriedade privada na apropriação da natureza e do conhecimento socialmente produzido. 
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 Nesse contexto, uma sociedade civil moderna começava a surgir em conflito com o 

Estado prussiano, logo, intensas turbulências políticas, econômicas e sociais foram vivenciadas. 

De um lado, um Estado prussiano altamente reacionário dedicado em garantir seu status quo e, 

de outro, uma sociedade civil moderna ávida pela defesa das liberdades jurídicas recém-

herdadas da Revolução Francesa. Nesse período de tensão entre o Estado e a sociedade civil, o 

jornal liberal-radical alemão – Gazeta Renana –, ao unificar as forças progressistas contra o 

absolutismo, colocou-se como uma espécie de partido político a favor do povo. Em 1842, Marx 

enquanto redator-chefe do jornal, e diante das elucubrações de um Estado mistificador, uma 

vez que sua crítica à economia política ainda não havia sido construída, depara-se com a matéria 

do roubo de lenha e tem um salto de consciência acerca da degradação do Estado. (BENSAID, 

2017b). 

 Escrito Por um renano, forma pela qual Marx se apresenta em as Tratativas da Sexta 

Dieta Renana (MARX, 2017b), são os escritos políticos que dão início à sua crítica da economia 

política partindo da crítica do direito, do Estado e da racionalidade moderna. O recurso 

metodológico que utiliza como fonte documental são os esboços de emendas da Dieta Renana, 

mais precisamente de alguns parágrafos. No primeiro texto, 25 de outubro de 1842, ao 

reconstituir atentamente elementos centrais do debate acerca desta problemática, apresenta ao 

leitor, de forma sarcástica e provocativa, o “espírito” e a “índole física” dos membros que 

compunham a Dieta Renana11. (BENSAID, 2017b). 

 Ao ser instituída uma lei que criminaliza o ato de apanhar gravetos secos caídos das 

propriedades florestais, costume realizado durante séculos pelos camponeses, isto é, um direito 

consuetudinário, Marx expunha a verdadeira função da Dieta: “legislador suplementar ao lado 

do legislador estatal” (MARX, 2017b, p.78), pois o igualando ao caso da madeira cortada, sem 

diferenciar o conteúdo da forma da ação, a Dieta decide que ambas as práticas são furtos, 

colocando-as passivas de punições e indenizações. Nesse caso, afirma ser uma mentira, pois 

apanhar gravetos não chega nem perto de ser um delito de exploração de madeira.  

 Marx identifica outro absurdo na delimitação das penas no caso do roubo de madeira. 

Ao chamar a atenção para o fato que todo crime exige uma pena e, por conseguinte, a pena 

exige uma medida pelo seu conteúdo real, a medida desse conteúdo é o seu valor. Sendo o valor, 

“a existência burguesa da propriedade privada” (MARX, 2017b, p. 83), ao proprietário florestal 

foi garantida, além da reparação total do valor, a possibilidade de conferir um valor de 

indenização pago pelo “criminoso” como determinante da pena. Trata-se de sacrificar o pobre 

 
11 Sexta Assembleia Provincial Renana. 
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em nome de uma mentira legal. Em outras palavras, mostra a irracionalidade desta lei ao 

desvelar a corrupção do direito positivo em prol do auto interesse da propriedade privada e da 

igualdade, perante a lei.  

 No segundo artigo, datado em 27 de outubro do mesmo ano, Marx expõe como os 

“direitos consuetudinários da nobreza”, ao se contrapor aos “direitos consuetudinários dos 

pobres”, na verdade, constituem-se como “não direitos consuetudinários”. E por serem 

resquícios de um tempo em que não existiam leis, seu conteúdo, “na era das leis universais” 

(MARX, 2017b, p. 86), tem de ser revogado. Em outras palavras, são privilégios transformados 

em direitos. 

 Essa “unilateralidade” do caráter do direito razoável, diz Marx, foi justificada pela 

natureza híbrida e incerta do moderno conceito de público e privado aplicado ao direito de 

propriedade. Contudo, sua aplicabilidade pelo “entendimento” do legislador, ignorou a classe 

mais pobre e o duplo caráter do direito privado (direito do possuidor e direito do não possuidor) 

conferindo um caráter civil ao garantir o direito dos proprietários. E, ao fazê-lo, não se deu 

conta de que alguns objetos, por sua natureza, nunca poderão tornar-se propriedade privada. 

Neste caso, os objetos sujeitos por sua essência ao direito de ocupação, concluiu o autor, são 

direitos legítimos, “de raízes positivas” uma vez que, na sociedade burguesa, a classe pobre é 

excluída do direito de ocupação de todas as outras propriedades. (MARX, 2017b). 

 A questão da propriedade privada com a lei do furto de madeira descortina a intrínseca 

relação entre a sociedade civil e o Estado. A redução do Estado a mesquinho legislador das 

relações contratuais dos interesses privados, ao transformar em crime uma desordem social, 

rechaça todas as possibilidades que – emancipação política. 

 Como se não bastasse tal confirmação, com a aprovação da proposta da Comissão da 

Dieta Renana em determinar dupla função ao funcionário florestal, a saber, protetor e taxador, 

Marx constata a constituição da “jurisdição patrimonial” (MARX, 2017b, p. 93) o que significa 

total poder aos proprietários florestais. E, surpreende-se com o cinismo de alguns vereadores 

ao questionarem a determinação da “contratação vitalícia” (MARX, 2017b, p. 95) dos guardas-

florestais alegando falta de recursos econômicos dos pequenos proprietários em mantê-la.  

 No artigo do dia 30 de outubro, continua com o debate acerca da contratação vitalícia. 

Constata que ao invés de acordar a “diferença entre os direitos” (MARX, 2017b, p. 97), o 

objetivo é de alcançar um único critério, qual seja, proteger o grande e o pequeno proprietário 

florestal. Para tal, além de alguns vereadores utilizarem como justificativa o não cerceamento 

do “livre-arbítrio dos [agentes] privados” (MARX, 2017b, p. 102, grifo do autor) na 
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contratação vitalícia dos guardas-florestais, também, a Dieta Renana legitima a transformação 

do Estado em empregado do proprietário florestal. Esse desserviço se dá a partir da autorização 

do envio dos condenados, pelos prefeitos, para a realização de trabalhos manuais nas estradas 

que deveriam ser prestados pelos proprietários florestais como obrigação à comunidade. Em 

outras palavras, trata-se do rebaixamento de suas funções para representar os interesses 

privados. 

 Prosseguindo com sua crítica acerca do trabalho forçado dos condenados, nos dois 

últimos artigos sobre essa temática, Marx mostra como o Estado gerencia o negócio de 

transformar crime em renda através da determinação da pena e da indenização. Devido à 

possibilidade da cobrança de, além do valor simples, oito vezes o valor inicial, o crime para o 

proprietário florestal transforma-se em “lucro limpo” (MARX, 2017b, p. 112). Contudo, chama 

a atenção para o sofismo utilizado como mecanismo de manobra pelas costas do direito e o 

“quiproquó” entre pena pública e pena privada, pois, se a pena é a restauração do direito, como 

o valor das multas são recolhidas para os cofres privados? Trata-se do caráter bárbaro da lei ao 

adjudicar para si, um direito que é público. Nesse sentido, Marx prova tal fato com os §19 e § 

23 que, respectivamente, estabelecem ao proprietário florestal o direito de utilizar o “corpo e a 

vida do acusado” (MARX, 2017b, p. 115) para “subtrair o próprio Estado” através da condição 

de criminoso “de servo temporal”, como também, determina a redução da “comida a pão e 

água” (MARX, 2017b, p. 121), revelando o “espírito” e a “índole” dos membros da Dieta 

Renana. 

 Nesse momento, o Estado atrai seu interesse, e como o próprio Marx relembra no 

prefácio de “Para a crítica da economia política” (2008) escrito em 1859, identifica que não 

possuiu instrumentos teóricos suficientes para compreendê-lo. Daí a necessidade de deixar a 

cena pública e mergulhar nos estudos. Em 1843, o jornal é fechado e Marx se autoexila em 

Paris para estudar a dinamicidade (contradições e antagonismos) da realidade sócio-histórica 

do seu objeto de pesquisa, qual seja, a sociedade burguesa.  

 Primeiro Marx revisou o pensamento político da obra de Hegel (Princípios da Filosofia 

do Direito – 1821) que ficou conhecida como Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (2013b) 

ou Manuscrito de Kreuznach, escrito em 1843. Nesta obra identificou que o problema central 

de Hegel é a relação entre Estado e sociedade civil. Hegel afirma, resumidamente, que a 

sociedade civil só se torna espaço de realização humana na medida em que introduz nesta uma 

racionalidade que a supere através do Estado (poder absoluto), pois o Estado funda e organiza 

a sociedade civil. O Estado é a soma, é a equalização de todos os conflitos de interesse da 
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sociedade. É o poder soberano que consiste na "universalidade da constituição e das leis", isto 

é, o poder do monarca é constitucional.  

 

§261. Em face das esferas do direito privado e do bem privado, da família e da 

sociedade civil, o Estado é, de um lado, uma necessidade externa e sua potência 

superior, a cuja natureza as leis daquelas esferas, bem como seus interesses, 

encontram-se subordinados e da qual são dependentes; porém, de outro lado, é o 

Estado seu fim imanente e tem sua força na unidade de seu fim último geral e no 

interesse particular dos indivíduos, na medida em que tais indivíduos têm deveres 

perante ele assim como, ao mesmo tempo, têm direitos. (HEGEL apud MARX, 

2013b, p. 33. grifos do autor).  

 

 

 Contudo, Marx e Engels (2007) reiteram que Feuerbach, filósofo que se propunha uma 

crítica radical do pensamento hegeliano, na A essência do Cristianismo (1841) sustenta que o 

que está sumariamente dado em Hegel é o espírito, ou seja, que a sua célebre tríade – 

afirmação/espírito; negação/sua alienação do mundo; negação da negação/reconciliação com o 

mundo – é a consagração de Deus e faz uma interpretação materialista invertida: não é o 

espírito, não é Deus que cria os homens, os homens que, desconhecendo suas reais 

potencialidades, as alienam numa figura ideal que é Deus (ou Deuses). Comprova que Hegel 

opera uma mistificação (alienação). E então, faz uma crítica à religião com claro significado 

político.  

 Neste quadro, estudando Hegel e já altamente influenciado pela filosofia feuerbachiana, 

Marx vai identificar a mesma inversão comprovando que, se Hegel põe o Estado como 

organizador e fundador da racionalidade da sociedade civil, há aí uma inversão: não é o Estado 

que funda a sociedade civil, mas o contrário, é a sociedade civil que permite a compreensão do 

Estado. A separação entre Estado e sociedade civil acaba por desdobrar-se também na cisão do 

homem e cidadão. Porém, posteriormente, Marx e Engels reconhecem que o materialismo de 

Feuerbach é idealista por apreender o objeto pela contemplação, ou seja, pela consciência 

passiva dos homens pelos sentidos de maneira a-histórica. Não compreende a atividade humana 

como atividade prática objetiva12. 

 

A "concepção" feuerbachiana do mundo sensível limita-se, por um lado, à mera 

contemplação deste último e, por outro lado, à mera sensação, ele diz " o homem" em 

vez de "os homens históricos reais". O "homem" é, na realidade, o alemão. No 

primeiro caso, na contemplação do mundo sensível, ele se choca necessariamente com 

coisas que contradizem sua consciência e seu sentimento, que perturbam a harmonia, 

por ele pressuposta, de todas as partes do mundo sensível e, sobretudo do homem com 

 
12 Esta crítica pode ser encontrada na obra Ideologia Alemã (2007) escrita com Engels em 1845, ou de forma sintética no anexo 

da mesma obra intitulada Teses sobre Feuerbach. 
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a natureza. Para remover essas coisas, ele tem, portanto, que buscar refúgio numa 

dupla contemplação: uma contemplação profana, que capta somente o que é 

"palpável", e uma contemplação mais elevada, filosófica, que capta a "verdadeira 

essência" das coisas.  Ele não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa 

dada imediatamente por toda a eternidade e sempre igual a si mesma, mas o produto 

da indústria e do estado de coisas da sociedade, e isso precisamente no sentido de que 

é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, que, 

cada uma delas sobre os ombros da precedente, desenvolveram sua indústria e seu 

comércio e modificaram sua ordem social de acordo com as necessidades alteradas. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 30). 

 

 Para Marx e Engels, a história é a base de todo estudo porque o que determina a história 

é a produção e reprodução da vida real, ou seja, é produção material que só pode ser produção 

de indivíduos produzindo em sociedade. Trata-se da articulação entre o desenvolvimento do 

processo real da produção com a produção material da vida imediata, e toda forma de 

intercâmbio engendrado por esse modo de produção, pois "as relações jurídicas, bem como as 

formas do Estado não podem ser explicadas por si mesmas [...]" (MARX, 2008, p. 47).  

 

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes da sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas forças sociais de produção constituiu a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica 

e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo 

de produção da vida, material condiciona o processo da vida social, política e 

intelectual. 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). 

 

 

 O debate sobre os direitos do homem e do cidadão em Marx, que parte da crítica 

realizada anteriormente – separação entre Estado e sociedade civil – é aprofundado nos escritos 

publicados nos Anais Franco Alemães na primavera de Paris de 1844. Intitulado Sobre a 

questão judaica (2010a) assenta as bases da mudança e definição intelectual e política do autor. 

O ponto de partida de Marx é a crítica acerca da assertiva que Bruno Bauer, membro da 

chamada esquerda hegeliana, realiza em seu livro A questão judaica de 1843. Neste texto reitera 

que, para o judeu e o homem tornarem-se emancipados de maneira cidadã é necessário 

renunciar, respectivamente, ao judaísmo e à religião.  

 

O Estado cristão, por sua própria essência, não pode emancipar o judeu; mas, 

arremata Bauer, o judeu, por sua própria essência, não pode ser emancipado. Enquanto 

o Estado for cristão e o judeu judaico, ambos serão igualmente incapazes de conceder 

quanto de receber a emancipação. O Estado cristão só pode se relacionar com o judeu 

na qualidade de Estado cristão, isto é, privilegiando, ao permitir o isolamento do judeu 

em relação ao demais súditos, mas fazendo com que sinta tanto mais essa pressão pelo 

fato de se encontrar em oposição religiosa à religião dominante. Mas também o judeu 

só pode se relacionar com o Estado, de modo judaico, ou seja, como um estrangeiro 
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em relação ao Estado, ao contrapor à nacionalidade real sua nacionalidade quimérica, 

ao contrapor à lei real sua lei ilusória, ao crer que tem o direito de isolar-se da 

humanidade, ao não tomar parte no movimento histórico por princípio, ao aguardar 

um futuro que nada tem a ver com o futuro geral do homem, ao considerar-se um 

membro do povo judeu e ter o povo judeu na conta de um povo escolhido. (MARX, 

2010a, p.34, grifo do autor). 

 

 

 Essa compreensão unilateral da questão judaica, segundo Marx, consiste na defesa de 

que, para o Estado tornar-se verdadeiramente um Estado é necessário emancipar-se da religião, 

pois segundo Bauer, ambos só podem se relacionar nesta condição. Contudo, Marx questiona 

se esta emancipação solucionaria a questão. Problematiza, primeiramente, de qual tipo de 

emancipação refere-se, uma vez que "a questão da relação entre emancipação política e religião 

transforma-se para nós na questão da relação entre emancipação política e emancipação 

humana" (MARX, 2010a, p. 38).  Ou seja, diz respeito ao fetichismo do Estado resultantes da 

separação entre Estado político e sociedade civil, entre homem e cidadão, entre espaço público 

e privado, entre sociedade civil e representação política na medida em que o direito, base da 

sociedade burguesa moderna, é o direito do homem à propriedade privada. Fica evidente o 

limite da emancipação política no "fato de o Estado ser capaz de se libertar de uma limitação 

sem que o homem realmente fique livre dela, [...] sem que o homem seja um homem livre". 

(MARX, 2010a, p. 38-39).  

 A emancipação política, dentro dos limites da ordem, significa um grande progresso 

para Marx na medida em que foi possível derrubar o feudalismo. Contudo, e ao mesmo tempo, 

decompôs a sociedade burguesa em indivíduos onde, "a questão pública como tal se tornou, 

antes, a questão universal de cada indivíduo e a função política se tornou uma função universal" 

(MARX, 2010a, p. 52). Trata-se da realização do idealismo do Estado representada na 

sociedade burguesa via aparência de teor universal, cujo fundamento é a concepção do homem 

burguês, ou seja, do homem egoísta. 

 Nesse sentido, quando Bauer trata da relação entre a religião judaica e a religião cristã 

para pensar a questão da emancipação dos judeus, fundamenta sua teoria a partir de uma 

perspectiva puramente religiosa, logo a solução, necessariamente, limita-se em ato teológico-

filosófico. Esse é o motivo do fundamento da crítica radical que Marx empreende a este debate 

uma vez que, o cerne da questão, se consubstancia numa questão social e política. Ao criticar 

os direitos civis, leia-se, de propriedade, estabelecidos pela Constituição burguesa – Declaração 

dos Direitos Humanos de 1791 e de 1798 –, isto é, ao criticar os limites da emancipação política 

sob a universalidade abstrata do Estado, realiza a crítica da alienação em todas as suas formas 

e todas as formas de Estado, não somente ao Estado cristão como advoga Bauer. Defende a 
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emancipação do Estado uma vez que o Estado político, laico e moderno, tendo como referência 

próxima o exemplo da França e dos EUA, não concebe a liberdade real dos homens, mas sim, 

a contínua reprodução das desigualdades.  

 

No momento em que a sociedade conseguir superar a essência empírica do judaísmo, 

o negócio e seus pressupostos, o judeu terá se tornado inviável, porque sua consciência 

não terá mais nenhum objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, a necessidade 

prática, terá sido humanizada, porque o conflito entre a existência sensível individual 

e a existência do gênero terá sido superado. A emancipação social do judeu equivale 

à emancipação da sociedade em relação ao judaísmo. (MARX, 2010a, p. 60, grifo do 

autor). 

 

 Avançando a partir do conhecimento já acumulado, o segundo movimento de Marx, é 

deslocar a crítica da filosofia, do Estado e do direito para a crítica da sociedade burguesa. Como 

toda produção do conhecimento se constrói a partir de certa processualidade, uma vez que o 

objeto é circunscrito por novas determinações, vai chegar à identificação da classe trabalhadora 

como sujeito histórico da sua emancipação. Realiza esse movimento sob forte influência e 

parceria de Engels e do contato com o movimento proletário de Paris. (NETTO, 2011a). 

 Para compreendermos tal influência, faz-se necessário contextualizá-la. Friedrich 

Engels nasceu em Barmen, Renânia, em 1820. Primogênito de um abastado industrial do ramo 

têxtil, seu destino não poderia deixar de ser seguir, mesmo que compulsoriamente, os negócios 

da família. Seu pai preocupado com a vocação artística que estava se forjando, logo, tratou de 

enviá-lo para Alemanha a fim de aprender as estratégias comerciais em detrimento dos estudos. 

Contudo, concomitante ao cumprimento de suas obrigações empresariais também se debruçava, 

com mais centralidade, na literatura alemã. Em 1841 em Berlim, ao mesmo tempo em que 

prestava o serviço militar, frequentava de forma livre alguns cursos na universidade. Nesses 

espaços, de maneira intensa e precoce, adentra no debate intelectual deste período. Do campo 

da esquerda hegeliana, logo passa pelo materialismo feuerbachiano e evoluiu para o comunismo 

ainda que, humanitário e filosófico. (NETTO, 2010). 

 Na Inglaterra em 1842, cumprindo estágio numa das empresas que seu pai era sócio em 

Manchester, tem contato com o berço do desenvolvimento econômico e percebe os impactos 

sociais da Revolução Industrial e o "seu inevitável acólito, o proletariado". Logo, impactado 

com as condições de miséria das massas, vai se debruçar nos estudos acerca da economia 

política. Desses estudos, escreve o artigo Esboço da crítica da economia política que: 

 

No "Esboço...", o jovem Engels prolonga a evidente inspiração ética dos utópicos, 

mas situa a crítica da sociedade burguesa fora do âmbito da economia política que lhe 

é própria. Ele demonstra que e como essa economia é a expressão ideológica do estado 
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de coisas vigente e funda a sua análise na investigação da realidade mesma. Utilizando 

procedimentos dialéticos, o jovem Engels historiciza as categorias econômicas e 

revela o seu condicionamento histórico-social. Examina os fatos econômicos com um 

agudo senso de totalidade: procura localizar o seu encadeamento, as suas interações, 

as suas contradições e, principalmente, a sua essencial unidade. Observa a 

complementaridade concorrência/monopólio, denuncia o caráter mistificador da 

teoria malthusiana etc. e, na sequência de sua argumentação, afirma a existência de 

leis históricas imanentes invioláveis e necessárias à produção capitalista - a lei da 

concorrência, da centralização do capital, da crise periódica, da pauperização das 

massas. Ao mesmo tempo, assevera que a produção burguesa está condenada em curto 

prazo - a polarização social que engendra implica a revolução proletária que a 

suprime. (NETTO, 2010, p. 29, grifo do autor). 

 

 A partir deste excerto verifica-se o porquê Marx caracterizou tal texto como genial no 

Prefácio de 1859, como dito anteriormente. É possível verificar que o jovem Engels já 

acumulava, naquele momento, a gênese dos elementos ideopolíticos e teóricos da crítica 

materialista, ainda que legatário do comunismo filosófico, uma vez que pôde empregar, na 

análise da realidade da sociedade capitalista, a dialética hegeliana identificando a totalidade das 

relações econômicas, a saber: suas contradições, suas leis históricas e tendências universais. 

Este acúmulo teórico servirá de base para fundamentar a análise do seu objeto (real, concreto) 

de estudo de maior envergadura – considerada um clássico pela inovação da abrangência 

empírica articulada com a base teórica – qual seja: A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra (2010), de 1845. (NETTO, 2010). 

 A situação de extremo pauperismo e opressão vivenciados pela classe trabalhadora em 

meados do século XIX foi pauta intelectual de diversos pensadores com distintas posições 

ideológicas. Contudo, a "questão social" era analisada a partir de um viés criminalizador e 

moralizante. Engels (2010) ao descrever minuciosamente as condições de vida e de trabalho de 

mulheres, homens, idosos e crianças das grandes cidades industriais através de relatórios, 

documentos oficiais, informações de periódicos vinculados ao movimento operário e de sua 

"observação participante" nas fábricas e cidades inglesas, denuncia a omissão da sociedade 

inglesa frente às situações que os operários ingleses chamavam de "assassinato social"13 quando 

"pôs os operários numa situação tal qual que não podem conservar a saúde nem viver muito 

tempo; que ela, pouco a pouco, debilita a vida dos operários, levando-os ao túmulo 

prematuramente" (ENGELS, 2010, p. 136).  Neste sentido, inseriu o debate em outro campo de 

 
13 "Durante o período que permaneci na Inglaterra, a causa direta da morte de mais de vinte ou trinta pessoas foi a fome, em 

circunstâncias as mais revoltantes; mas, quando dos inquéritos, raramente se encontrou um júri que tivesse coragem de atestá-

lo em público. Os depoimentos das testemunhas podiam ser os mais claros e inequívocos, mas a burguesia – à que pertenciam 

os membros do júri – encontrava sempre um pretexto para escapar ao terrível veredicto: morte por fome. Nesses casos, a 
burguesia não deve dizer a verdade: pronunciá-la equivaleria a condenar a si mesma. Muito mais numerosas foram as mortes 

causadas indiretamente pela fome, [...]. A isso chamam os operários ingleses de assassinato social e acusam nossa sociedade 

de praticá-lo continuamente. Estão errados?" (ENGELS, 2010, p. 69, grifo do autor). 
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análise, inovando, a partir de três principais eixos: i) identifica a barbárie das relações 

econômicas e sociais do capital no controle da produção de mercadorias, dando centralidade às 

análises da revolução industrial14; ii) compreende a "questão social" como fundamental para a 

realização do padrão desta racionalidade societária calcificada na propriedade privada dos 

meios de produção, deixando de ter resolubilidade nas receitas filantrópicas e iii) constata o 

papel ativo do proletariado que, a partir da rebeldia e protestos no âmbito urbano-industrial, vai 

tornando-se, enquanto classe, o sujeito revolucionário de sua "autoliberação". (NETTO, 2010). 

 

Mesmo que deixe de lado as diversas provas aqui oferecida, apoiadas em inúmeros 

exemplos específicos, o leitor haverá de conceder facilmente que os operários ingleses 

não podem estar felizes nas condições em que vivem; haverá de conceder que sua 

situação não é aquela em que um homem – ou uma classe inteira de homens – possa 

pensar, sentir e viver humanamente. Os operários devem, portanto, procurar sair dessa 

situação que os embrutece, criar para si uma existência melhor e mais humana e, para 

isso, devem lutar contra os interesses da burguesia enquanto tal, que consistem 

precisamente na exploração dos operários. Mas a burguesia defende seus interesses 

com todas as forças que pode mobilizar, por meio da propriedade e por meio do poder 

estatal que está à sua disposição. A partir do momento que o operário procura escapar 

ao atual estado de coisas, o burguês torna-se seu inimigo declarado. Ademais, o 

operário compreende, a cada instante, que o burguês o trata como uma coisa, como 

propriedade sua, e já essa razão basta para que ele assuma uma posição hostil à 

burguesia. (ENGELS, 2010, p, 247). 

 

 Essa obra magistral do Engels possibilita Marx perceber de forma mais astuta a tomada 

de consciência do proletariado inglês, o qual ao mesmo tempo em que é explorado e oprimido, 

também é capaz de realizar movimentos de resistência contra as inúmeras consequências 

nefastas vivenciadas no chão das fábricas. Nesse mesmo ano em que Engels dedicava-se 

escrever sua obra (1844), Marx é interpelado pronunciar-se acerca da greve dos tecelões 

silesianos. Para tal, escreve o artigo Glosas críticas marginais ao artigo O rei da Prússia e a 

reforma social. De um prussiano (2010c) publicado no jornal alemão (Avante!).  

 A insurreição da Silésia eclodiu pelas desumanas condições de vida e trabalho. Os 

trabalhadores, lutando contra inúmeras formas de exploração destruíram máquinas, títulos de 

propriedade e livros comerciais. Identificado como o primeiro movimento público de revolta 

do proletariado alemão, obteve enorme repercussão. Daí, o Arnold Ruge – o prussiano do texto 

– publica o artigo em resposta crítica ao jornal francês "La Reforme". Contudo sua crítica, 

segundo Marx, possuiu alguns equívocos. O prussiano reitera que pela condição de "atraso" da 

 
14 "A história da classe operária na Inglaterra inicia-se na segunda metade do século passado, com a invenção da máquina a 

vapor e das máquinas destinadas a processar algodão. Tais invenções, como sabe, desencadearam uma revolução industrial 

que, simultaneamente, transformou a sociedade burguesa em seu conjunto – revolução cujo significado histórico só agora 

começa ser reconhecido. A Inglaterra constituiu o terreno clássico dessa revolução [...] é também o país clássico para o 

desenvolvimento do principal resultado dessa revolução: o proletariado". (ENGELS, 2010, p. 45). 
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sociedade alemã por sua natureza não-política, ela torna-se incapaz de compreender seu alcance 

universal, isto é, que representa um problema para o conjunto da sociedade. Por esse motivo ao 

identificá-la apenas como um acontecimento local, o rei a considera como defeito de 

administração ou de assistência. A dura crítica de Marx15 a respeito deste equívoco 

consubstancia-se a partir de três eixos fundantes acumulado até aquele momento: i) acerca de 

questões metodológicas; ii) sobre a natureza do Estado e iii) sua compreensão de emancipação 

política versus emancipação humana. (TONET, 1995). 

 Escrito logo após um conjunto de descobertas de fundamentação metodológica, a saber: 

Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução (2013b) onde reitera que "na Alemanha, 

a crítica da religião está, no essencial, terminada; e a crítica da religião é o pressuposto de toda 

crítica". (MARX, 2013b, p. 151); Sobre a questão judaica produzida entre dezembro de 1843 

e janeiro de 1844; e das determinações ontológicas que permitiu realizar a crítica da economia 

política nos Manuscritos econômico-filosóficos (2010b), também redigido em 1844, o texto 

Glosas Críticas... (MARX, 2010c), de agosto de 1844, representa a explicitação de conceitos 

basilares da teoria social marxiana.  

 

 
Recordamos as teses fundamentais deste texto: a) a sociedade civil como fundamento 

do ser social; b) a natureza contraditória da sociedade civil; c) a dependência 

ontológica do Estado em relação à sociedade civil; d) a natureza essencialmente 

opressora do Estado; e) a extinção do Estado como consequência da extinção do 

antagonismo de classes existentes na sociedade civil; f) a impotência do Estado, por 

sua própria natureza, face aos problemas sociais; g) a natureza essencialmente 

paliativa de todas as políticas sociais; h) a determinação social do conhecimento; i) a 

limitação essencial da emancipação humana e sua superioridade sobre a emancipação 

política; k) a possibilidade e a necessidade ontológicas da revolução. (TONET, 1995, 

n. p.). 

  

 Certo de outra compreensão de Estado e indivíduo, imbuído por um universo 

ideopolítico diferente dado à sua trajetória intelectual neste período, Marx desmistifica que, a 

emancipação humana universal não pode deixar de pé os pilares do edifício de uma revolução 

parcial, meramente política, ou seja, que não realize a emancipação de uma sociedade inteira.  

 

A crítica arrancou as flores dos grilhões, não para que o homem suporte grilhões 

desprovidos de fantasias ou consolo, mas para que se desvencilhe deles e a flor viva 

desabroche. A crítica da religião desengana o homem a fim de que ele pense, aja, 

configure a sua realidade como um homem desenganado, que chegou à razão, a fim 

de que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A religião é 

apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto ele não gira em torno de 

si mesmo. (MARX, 2013b, p. 152). 

 
15 Ver A apresentação de "Glosas Críticas". (TONET, 1995). 
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 Reconhece, nesse período, que uma determinada parte da sociedade civil empreende o 

movimento de adquirir dinheiro e cultura facilmente. Contudo, este movimento 

concomitantemente expressaria, para a outra parte da sociedade civil destituída de propriedade, 

"um momento em que suas exigências e direitos sejam, na verdade, exigências e direitos da 

sociedade, em que ele seja efetivamente o cérebro e o coração sociais". (MARX, 2013b, p. 160). 

É possível reconhecer, nesse período, a gênese da arquitetura teórica de sua compreensão da 

divisão da sociedade em classes antagônicas e do proletariado como única classe portadora do 

universal, em outras palavras, o sujeito histórico representante dos interesses universais da 

sociedade. 

 

 

Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar esse papel sem despertar, em 

si e nas massas, um momento de entusiasmo em que ela se confraternize e misture 

com a sociedade em geral, confunda-se com ela, seja sentida e reconhecida como sua 

representante universal; [...] Só em nome dos interesses universais da sociedade é que 

uma classe particular pode reivindicar o domínio universal. (MARX, 2013b, p. 160). 

 

 

 Com objetivo de consolidar essas questões e prestar contas com sua consciência 

filosófica anterior, Marx e Engels vão amadurecer suas concepções de história, sociedade e 

economia nos rascunhos escrito em 1845, conhecido como A ideologia alemã (2007). Ao 

retomar os pressupostos da crítica, isto é, não mais no horizonte do direito, do Estado e da 

emancipação política, realiza um acerto de constas com seu passado intelectual na medida em 

que prossegue com o debate da filosofia pós-hegeliana. Identificada como expressão de uma 

falsa consciência que encobre a realidade e que se autolegitima, a ideologia alemã é na verdade, 

ideologia enquanto mistificação histórica. Nestes rascunhos alicerçaram as bases do edifício 

teórico do materialismo histórico quando demonstram ser o homem os produtores da história 

ao produzirem a sua própria vida.  

 

A crítica alemã, até em seus mais recentes esforços, não abandonou o terreno da 

filosofia. Longe de investigar seus pressupostos gerais-filosóficos, todo o conjunto de 

suas questões brotou do solo de um sistema filosófico determinado, o sistema 

hegeliano. Não apenas em suas respostas, mas já nas próprias perguntas havia uma 

mistificação. Essa dependência de Hegel é o motivo pelo qual nenhum desses 

modernos críticos sequer tentou empreender uma crítica abrangente do sistema 

hegeliano, por mais que cada um deles [os jovens hegelianos] afirme ter superado 

Hegel. [...] Nenhum desses filósofos ocorreu a ideia de perguntar sobre a conexão 

entre a filosofia alemã e a realidade alemã, sobre a conexão de sua crítica com seu 

próprio meio material. (MARX; ENGELS, 2007, p. 83-84).  
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 Ademais, ainda calcificam a concepção classista do Estado quando chegam à 

identificação de que este "é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer 

seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época [...]". Desse modo, 

continuam os autores, "todas as instituições coletivas são mediadas pelo Estado, [e] adquirem 

por meio dele uma forma política". (MARX; ENGELS, 2007, p. 76). 

 O final do século XIX sofreu intenso reordenamento em suas estruturas econômica, 

política, social e cultural. Com alto grau de acumulação o capital passou a configurar-se de 

forma mais organizada via aumento da concentração, da centralização e do processo de 

monopolização de capitais. Marx e Engels atentos a este movimento e, já passado a limpo suas 

compreensões de mundo e de homem, prosseguem com os estudos acerca da política e do 

Estado. Agora, Marx em seu segundo exílio em Bruxelas, conhece a Liga dos Justos16 e, tendo 

como exemplo os efervescentes movimentos sociais na França e Alemanha, escreve o 

Manifesto do Partido Comunista (2005) em parceria de Engels em 1847. (NETTO, 2011a).  

 Este pequeno panfleto partidário além de abarcar categoriais germinais de análise de 

uma das tendências constitutivas do modo de produção capitalista, qual seja, a formação de um 

mercado mundial, também, encontramos o comunismo enquanto possibilidade concreta via 

ação protagonista do proletariado rumo à abolição do Estado burguês. Os autores reconhecem 

as conquistas da burguesia em seu curto período revolucionário na medida em que "seu domínio 

de classe de apenas cem anos, [...] criou forças produtivas mais poderosas e colossais do que 

todas as gerações passadas em conjunto". (MARX; ENGELS, 2005, p. 50). A burguesia, a partir 

de cada fase de desenvolvimento, ao consolidar o estabelecimento da grande indústria e do 

mercado mundial, conquistou o "domínio político exclusivo no Estado representativo moderno. 

O poder político do Estado moderno, nada mais é do que um comitê para administrar os 

negócios comuns de toda a classe burguesa". (MARX; ENGELS, 2005, p. 47). 

 Assim, a abolição do Estado, nessa perspectiva, é ao mesmo tempo consequência e 

causa, caminho e desfecho, pois, ao estabelecer outra relação entre indivíduo e sociedade, com 

a supressão dos antagonismos de classes, o poder público perderá seu caráter político e a 

produção nas mãos dos indivíduos associados fará com que "em lugar da antiga sociedade 

burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classes, surge uma associação na qual o 

 
16 A Liga dos Comunistas era uma associação de operários composta, inicialmente, por exilados alemães e que mais tarde se 

tornou internacional. Em 1847 num congresso da Liga dos Justos, como era chamado antes de ser substituído por Liga dos 

Comunistas, Marx e Engels foram incumbidos de produzir o texto do Manifesto, programa teórico-prático do partido. (NETTO, 

2011a). 
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livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos". 

(MARX; ENGELS, 2005, p. 67). Em outras palavras, o comunismo. 

 Nesta direção, a continuidade do pensamento marxiano acerca do Estado torna-se 

intrinsecamente articulado à compreensão de revolução e contrarrevolução, uma vez que o 

materialismo-histórico é, essencialmente, a história da luta de classes. Em As lutas de classes 

na França de 1848 a 1850 (2012), escrito no calor dos acontecimentos, isto é, análise de uma 

conjuntura específica – de um problema concreto –, Marx vai analisar como as frações da 

burguesia disputam a representação de seus interesses políticos nas formas de governo nesse 

período.  

 De um lado, a aristocracia financeira no poder central do Estado sob a monarquia do rei 

Luís Filipe, de outro, uma aliança entre os republicanos liberais atuando como oposição oficial 

na qual uma parte da burguesia industrial obtinha parca representação na Câmara, e os 

ideológicos, democratas que representavam a pequena burguesia, a classe trabalhadora 

(operários socialistas) e a classe camponesa que não tinham o direito ao voto. Em fevereiro de 

1848, após um levante popular, a monarquia burguesa do rei Luís Felipe de Orleans é derrubada, 

pois salienta Marx que "quem reinou [...] não foi a burguesia francesa, mas uma facção dela: os 

banqueiros, os reis da bolsa, os reis das ferrovias, os donos das minas de carvão e de ferro e os 

donos de florestas em conluio com uma parte da aristocracia proprietária de terras". (MARX, 

2012, p. 37). Instaura-se, em fevereiro de 1848, a II República Francesa por meio de um governo 

provisório e com o compromisso de convocar uma Assembleia Constituinte com base no 

sufrágio universal no qual vários setores da burguesia tornam-se partícipe do poder político, 

isto é, "em lugar das poucas facções da burguesia, de repente todas as classes da sociedade 

francesa foram lançadas para dentro da esfera do poder político". (MARX, 2012, p. 44). 

Ademais, segue Marx, 

 

Assim como os trabalhadores haviam conquistado pela luta a monarquia burguesa 

nas jornadas de julho, eles conquistaram, nas jornadas de fevereiro, a república 

burguesa. Assim como a monarquia de julho fora obrigada a se anunciar como uma 

monarquia rodeada de instituições republicanas, a república de fevereiro foi forçada 

a se anunciar como uma república, rodeada de instituições sociais. O proletariado 

parisiense impôs também essa concessão. (MARX, 2012, p. 45, grifo do autor). 

 

 

 O proletariado parisiense, voluntariamente, acabou por obedecer a cada ação do governo 

provisório. Inicialmente, confiando no decreto estabelecido de compromisso com as massas, 

acreditou que sua própria emancipação viria da partilha do poder político junto à burguesia. A 

burguesia não encontrando resistências nem internas quanto externas, deixou de ser 
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revolucionária e foi se adaptando às relações estabelecidas da sociedade burguesa. Dedicou-se, 

mais enfaticamente às medidas financeiras uma vez que a crise revolucionária havia 

intensificado a crise comercial. Mas como fazê-lo honrando os interesses das frações de classes 

envolvidas? Marx responde, "o governo provisório visava despir a república de sua aparência 

antiburguesa. Em consequência, ela teve de forçosamente garantir, sobretudo o valor de troca 

dessa nova forma de Estado, garantir a sua cotação na bolsa". (MARX, 2012, p 51). Contudo, 

essa manobra não solucionou os problemas financeiros do governo provisório, nem tampouco, 

conseguiram esconder por muito mais tempo seu déficit. Logo, quem acabou por pagar a conta 

foram, os pequeno-burgueses, serviçais e trabalhadores. 

 

Entrementes o governo provisório se curvava sob o pesadelo de um déficit crescente. 

Em vão ele mendigou sacrifícios patrióticos. Só os trabalhadores lhe jogavam 

esmolas. Era preciso lançar mão de um recurso heroico: a decretação de um novo 

imposto. Mas cobrar imposto de quem? Dos lobos da bolsa, dos reis dos bancos, dos 

credores do Estado, dos rentistas ou dos industriais? Isso não seria o meio mais 

adequado de fazer a república cair nas boas graças da burguesia. Isso significaria pôr 

o crédito do Estado e o crédito comercial em risco de um lado, enquanto do outro se 

procurava preservá-lo à custa de tantos sacrifícios e humilhações. Mas alguém teria 

de arcar com as consequências desses atos. Quem seria sacrificado pelo crédito 

burguês? [...] o agricultor. (MARX, 2012, p. 53, grifo do autor). 

 

 

 Cumprindo seu compromisso burguês, ou seja, o governo provisório tornando-se cada 

vez mais direitista, forjou novas composições ministeriais, estabeleceu novos rearranjos de 

classes na Assembleia Nacional Constituinte e, como consequência, proclamou a república 

burguesa em 04 de maio de 1848. Nesse ínterim, um conjunto de ações contrarrevolucionárias 

foi empreendido que levara a primeira e a mais emblemática luta entre burguesia e proletariado 

até aquele momento, ou seja, a primeira revolução socialista conhecida como a Insurreição de 

Junho de 1848, que, dentre elas, podemos destacar: as cadernetas de poupanças tornaram-se 

irresgatáveis recebendo no lugar de sua poupança, títulos de dívida do Estado; estabelecimento 

de uma cotação compulsória para as notas bancárias; esfacelamento dos Ateliês Nacionais17; 

criação da Guarda Móvel18 com a finalidade de cindir o proletariado; e o governo provisório 

 
17 "A formação dos Ateliês Nacionais foi decretada no dia 27 de fevereiro de 1848 pelo governo provisório. Tratou-se de uma 

espécie de instituto público, organizado ao estilo militar, de apoio a trabalhadores desempregados em Paris e cidades vizinhas 

sem especificação de profissão. Como remuneração, os trabalhadores recebiam vale-pão e soldo". (MARX, 2012, p. 56). 
18 "A formação de uma Guarda Móvel foi decidida no dia 25 de fevereiro de 1848 pelo governo provisório. As determinações 

de implementação, emitida dois dias depois, estabeleceram que ela seria composta de 24 batalhões de 1.058 homens cada. 

Grandes parcelas da Guarda Móvel, recrutada principalmente dentre o lumpemproletariado parisiense, deixaram-se manipular 

contra os trabalhadores revolucionários durante a Insurreição de Junho de 1848, auxiliando os reacionários a esmagar essa 

revolta”. (MARX, 2012, p. 55).  
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decretou o aumento de quatro impostos diretos, recaindo aos camponeses a obrigação de pagar 

a conta da Revolução de Fevereiro.  

 Como resposta, não haveria alternativa: ou sucumbiam à fome ou partiam para as lutas. 

E foi o que fizeram. Ainda com uma recente consciência revolucionária, o proletariado francês 

travou uma sangrenta guerra do trabalho contra o capital. Travou-se a primeira grande batalha 

entre as duas classes antagônicas da sociedade burguesa rasgando a cortina que mascarava a 

república. Os trabalhadores sem muitas condições objetivas de enfrentamento, portando, muito 

mais a valentia e a genialidade do que armas, se mantiveram firmes contra a Guarda Móvel, a 

Guarda Nacional de Paris e a Guarda Nacional da província durante cinco dias. 

 

[...] palavra de ordem revolucionária: Derrubar a burguesia! Ditadura da classe 

operária! Quando o proletariado fez do seu túmulo o berço da república burguesa, 

obrigou-a simultaneamente a vir à frente em sua forma pura, ou seja, como o Estado 

cujo propósito confesso é eternizar o domínio do capital, a escravidão do trabalho. 

Tendo constantemente diante dos olhos o inimigo coberto de cicatrizes, 

irreconciliável, invencível – invencível porque sua existência é a condição de sua 

própria vida –, o domínio burguês livre de todas as amarras teve de converter-se 

imediatamente em terrorismo burguês. Com o proletariado momentaneamente 

afastado do cenário e a ditadura burguesa oficialmente reconhecida, os estratos 

intermediários da sociedade burguesa, a pequena burguesia e a classe camponesa 

tiveram de aderir mais e mais ao proletariado, e isso na mesma proporção em que sua 

situação se torna insuportável e seu antagonismo contra a burguesia se exacerbava. 

Assim como anteriormente haviam identificado a razão de sua miséria na ascensão do 

proletariado, agora tiveram de encontrá-la na derrota deste. (MARX, 2012, p. 64, grifo 

do autor). 

 

 

 Após o massacre de junho, e dando prosseguimento ao processo empreendido pela 

aliança das frações da classe burguesa, a Constituição republicana – obra da Assembleia 

Nacional Constituinte –, reitera Marx, "onde ela foi além da mera troca de figurino, apenas 

protocolou fatos consumados". (MARX, 2012, p. 75). Em outras palavras "essa nova 

constituição, em contraposição, não sancionou uma revolução social; o que ela sancionou foi a 

vitória momentânea da velha sociedade sobre a revolução". (MARX, 2012, p. 76). E, em 

dezembro do mesmo ano, "no abismo profundo das urnas eleitorais, fora depositada a sua 

sentença de morte. Ela procurava o 'filho da sua mãe' e acabou encontrando o 'sobrinho do seu 

tio'". (MARX, 2012, p. 78). Ou seja, nas eleições presidenciais, quem sai eleito é o Davi 

Napoleão que, graças à fantasia da classe camponesa ao renovar a figura que o Napoleão (tio) 

representou em 1789, recebe uma avalanche de votos. Mas, outras classes também contribuíram 

para a transformação do "homem mais simplório da França" para o mais "multifacetado". 
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Para o proletariado, a eleição de Napoleão representou a deposição de Cavaignac, a 

derrubada da Constituinte, a renúncia do republicanismo burguês, a cassação da 

vitória de junho. Para a pequena burguesia, Napoleão significou o domínio do devedor 

sobre o credor. Para a maioria da grande burguesia, a eleição de Napoleão foi uma 

ruptura franca com a facção da qual ela teve de valer-se por um momento contra a 

revolução, mas que tornara insuportável para ela assim que procurou consolidar uma 

postura momentânea como postura constitucional. Napoleão no lugar de Cavaignac 

representou, para eles, a monarquia no lugar da república, o início da restauração 

monarquista, o Orléans timidamente sugerido, o lírio escondido entre violetas19. O 

exército, por fim, votou em Napoleão contra a Guarda Móvel, contra o idílio da paz, 

a favor da guerra. (MARX, 2012, p. 79-80). 

 

 

 Como uma espécie de continuidade da obra anteriormente analisada, em O 18 de 

brumário de Luís Bonaparte (2011b)20, Marx analisa como se deu o golpe de Estado e a 

complexificação da evolução da esfera política da Revolução de 1848. O eixo condutor das 

obras é o esforço de compreensão do autor acerca do "fracasso" do processo revolucionário 

empreendido pela burguesia. Em outras palavras, é a análise do processo em que a burguesia 

deixa de ser revolucionária e passa a ser uma burguesia contrarrevolucionária renunciando ao 

seu poder político direto – a partir do regime bonapartista – para continuar exercendo seu 

domínio econômico e conter a ameaça proletária. 

 Nesse sentido, afirma Marx, a burguesia compreendeu que "todas as armas que ela havia 

forjado contra o feudalismo começavam a ser apontadas contra ela própria, que todos os 

recursos de formação que ela havia produzido se rebelavam contra a sua própria civilização". 

(MARX, 2011b, p. 80). Ademais e para, além disso, a burguesia também identificou que todos 

os deuses que criara até aquele momento estavam apostando nela, logo, prossegue Marx, ela 

também compreendeu que “todas as assim chamadas liberdades civis e todos os órgãos 

progressistas [que] atacavam e ameaçavam a sua dominação classista a um só tempo na base 

social e no topo político, ou seja, [compreendeu] que haviam se tornado ‘socialista’”. (MARX, 

2011b, p. 80, grifo do autor).  

 Dessa maneira, ao realizar uma minuciosa análise de conjuntura acerca da estrutura de 

classe na França, demonstra a forma como as frações da burguesia se movimentam para exercer 

o seu domínio de classe que, para ser empreendido, tem de ser realizado via exploração e 

repressão mesmo quando os “de baixo” colaboram pra que tal êxito seja alcançado, ou seja, tem 

de ser realizado através de ações contrarrevolucionárias para manter seu status quo como 

veremos na próxima subseção.  

 
19 "O lírio era o emblema da dinastia de Bourbon; e a violeta, o dos bonapartistas". (MARX, 2012, p. 80). 
20 Escrito entre dezembro de 1851 a janeiro de 1852.   



   

 

51 
 

1.2 O papel do Estado burguês e da educação na ordem do capital 

 

Segundo a perspectiva marxiana, conformada a racionalidade burguesa, o Estado 

enquanto forma histórica em movimento, engendra variações conceituais que expressam 

conformações diferenciadas em determinado momento histórico. Nesse sentido, resgatar, 

mesmo que de forma sucinta, as premissas ideológicas e políticas do pensamento clássico que 

conformou a base material para as variações das formas do Estado e da sociedade civil, torna-

se fundante para entender o momento histórico da gênese das relações capitalistas. Ademais, 

para compreendermos a relação intrínseca entre acumulação capitalista, Estado e educação é 

necessário analisar como a educação, na sociabilidade burguesa, tornou-se instrumento 

partícipe na legitimação dos interesses da classe dominante via estabelecimento de consensos 

– internalização de valores – para reprodução deste sistema respondendo às necessidades 

econômicas, sociais, políticas e culturais que ela impõe.  

 O contexto da Modernidade é o solo histórico dos pensadores contratualistas. Desde a 

acumulação primitiva, ou seja, transição do feudalismo para o capitalismo, é que se forma uma 

base econômica, política e social capaz de explicar e justificar a complexificação das relações 

sociais que se forjam concomitantemente. Pode-se pensar este processo a partir de dois pontos 

de vista: i) ideológico – com o deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo e a 

afirmação do indivíduo enquanto sujeito de direito e ii) político – com a busca da 

racionalização/legitimação das bases do poder exercido pelo Estado. 

 Os teóricos que analisam o surgimento do Estado Moderno a partir do contrato social 

estabelecido entre Estado e sociedade civil são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 

Rousseau. Mesmo sabendo que cada pensador parte de uma base material datada, todos estão 

tomados pela necessidade de racionalizar e legitimar a centralização do poder vivenciados em 

sua época. 

 Hobbes (1588-1679) partindo do conceito de estado de natureza, o qual os homens na 

busca incessante pelo poder, riqueza e proteção travam uma guerra permanente entre si, reitera 

a necessidade de um poder absoluto que garanta a civilidade nas relações entre estes indivíduos. 

Para tal, o indivíduo abre mão deste seu estado natural e transfere, por meio de um contrato 

social, o poder político a um soberano, quer seja, o Estado. O Estado absoluto hobbesiano é 

legitimado pelo uso da força, ou seja, de qualquer meio e instrumento, uma vez que é o único 

capaz de estabelecer a sociabilidade humana. Nesse sentido, rompe com a concepção religiosa 
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de mundo ao trazer cientificidade para a ciência política retirando a soberania absoluta do poder 

divino. (RIBEIRO, 1991). 

 

Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou em 

resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência 

do temor de algum poder que as faça ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões 

naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas 

semelhantes. E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar 

segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza (que cada um respeita 

quando tem vontade de as respeitar e quando o poder fazer com segurança), se não for 

instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará, 

e poderá legitimamente confiar, apenas na sua própria força e capacidade, como 

proteção contra todos os outros. (HOBBES, 2003 p. 143-142). 

 

 

 Locke (1632-1704) também parte do conceito de estado de natureza, contudo, este 

estado de natureza seria harmônico e não um caos. Por este pensador estar inserido na 

concepção burguesa de mundo, logo, advoga por esta forma de sociabilidade. Nesse sentido, o 

contrato social se forja por meio do consentimento, não pela força como em Hobbes e o Estado, 

a partir da coesão, é o representante do direito natural principal – o direito da propriedade 

privada como fruto do trabalho –, colocado por Locke no mesmo patamar do direito à vida e da 

liberdade. Ficou conhecido como um dos precursores do pensamento liberal e da crítica ao 

poder soberano do Estado Absolutista, pois, segundo Locke, o poder estava em todos. (MELLO, 

1991). 

 

Cada um é “obrigado não apenas a conservar sua própria vida” e não abandonar 

voluntariamente o ambiente onde vive, mas também, na medida do possível e todas 

as vezes que sua própria conservação não está em jogo, “velar pela conservação do 

restante da humanidade”, ou seja, salvo para fazer justiça a um delinquente, não 

destruir ou debilitar a vida de outra pessoa, nem o que tende a preservá-la, nem sua 

liberdade, sua saúde, seu corpo ou seus bens. (LOCKE, 1994, p. 85). 

 

 

 Rousseau (1712-1778) diverge das concepções de estado de natureza anteriores. Parte 

da compreensão de que o indivíduo em sua natureza é bom, porém é corrompido pelo processo 

de socialização.  O componente histórico que engendra sua concepção de indivíduo emerge das 

desigualdades oriundas da sociedade mercantil-burguesa. Dessa forma, afirma que a causa da 

deterioração humana tem origem na propriedade privada. Ademais, identificou que o Estado 

foi criado para resguardar tal desigualdade. Por esse motivo buscava a superação a partir de 

uma distribuição mais igualitária da propriedade privada. O contrato social para Rousseau seria 

estabelecido por meio de um pacto de associação e não de submissão onde o indivíduo abdicaria 
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de sua liberdade natural para garantir a vontade geral, assim, o poder emanaria do povo – da 

cidadania – e o Estado seria seu representante. (COUTINHO, 2011). 

 

Só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado em conformidade com o objetivo 

de sua instituição, que é o bem comum: pois, se a oposição dos interesses particulares 

tornou necessário o estabelecimento da sociedade, foi o acordo desses mesmos 

interesses que o tornou possível. O vínculo social é formado pelo que há de comum 

nesses diferentes interesses, e, se não tivesse um ponto em que todos os interesses 

concordam, nenhuma sociedade poderia existir. Ora, é unicamente com base nesse 

interesse comum que a sociedade deve ser governada. Digo, pois, que a soberania, 

sendo apenas o exercício da vontade geral, nunca pode alienar-se, e que o soberano, 

não passando de um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo; pode 

transmitir-se o poder – não, porém, à vontade. (ROUSSEAU, 1996, p. 33). 

 

 

 Diante do exposto, pode-se perceber que o pressuposto histórico que dá base material 

para as variações das formas do Estado estão relacionados com a própria dinâmica que vai 

caracterizar cada modo de produção e reprodução da vida social, e com a maneira que a 

sociedade se organiza e regula o permanente conflito entre o público e o privado.  

 Nesse sentido, o ponto de partida que deu origem "a estrutura econômica da sociedade 

capitalista surgiu da estrutura econômica da sociedade feudal. A dissolução desta última liberou 

os elementos daquela" (MARX, 2013a, p. 786), trata-se dos pressupostos centrais dos quais 

Marx desenvolve no vigésimo quarto capítulo do O Capital I (2013a), a saber: expropriação 

dos meios de subsistência; expropriação dos meio de produção; e expropriação das condições 

de trabalho.  

 

Num primeiro momento, dinheiro e mercadoria são tão pouco capital quanto os meios 

de produção e de subsistência. Eles precisam ser transformados em capital. Mas essa 

transformação só pode operar-se em determinadas circunstâncias, que contribuem 

para a mesma finalidade: é preciso que duas espécies bem diferentes de possuidores 

de mercadoria se defrontem e estabeleçam contato; de um lado possuidores de 

dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que buscam valorizar a quantia 

do valor de que dispõem por meio da compra de força de trabalho alheia; de outro, 

trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, por conseguinte, 

vendedores de trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido de que nem integram 

diretamente os meios de produção, como no caso, por exemplo, do camponês que 

trabalha por sua própria conta etc., mas estão, antes, livres e desvinculados desses 

meios de produção. Com essa polarização do mercado estão dadas as condições 

fundamentais da produção capitalista. A relação capitalista pressupõe a separação 

entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho. Tão 

logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva essa separação, mas 

a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria a relação capitalista não 

pode ser se não o processo de separação entre trabalhador e a propriedade das 

condições de realização de seu trabalho, processo que, por um lado transforma em 

capital os meios sociais de subsistência e de produção e, por outro, converte os 

produtores diretos em trabalhadores assalariados. (MARX, 2013a, p. 786). 
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 A acumulação primitiva é o movimento histórico da expropriação do homem dos meios 

de produção que ocorreu a partir da livre exploração do homem pelo homem, ou seja, é o 

processo histórico de separação entre produtor e meios de produção.  Para o surgimento do 

modo de produção capitalista foi necessária uma produção mercantil simples – intensas 

atividades comerciais tendo o dinheiro como meio de troca, sem implicações de relações de 

exploração, que Marx caracterizou, como pré-história do capital a qual foi gravada com traços 

de sangue e fogo. Contudo, somente a partir da existência dessas duas classes antagônicas de 

homem, onde, de um lado, dispõem dos meios necessários para comprar a força de trabalho 

como mercadoria e, de outro, só possuiu como única mercadoria para vender a sua força de 

trabalho, é que foi possível alavancar a formação e concentração das três grandes mercadorias 

pertencentes à burguesia: dinheiro, meios de produção e meios de subsistência. 

 Tomando como exemplo a forma clássica deste processo na Inglaterra, Marx reitera que 

sua base produziu-se a partir de três grandes e violentas expropriações: i) expropriação das 

terras comunais dos camponeses por meio dos "cercamentos" onde os proprietários fundiários 

transformaram as terras em pastagens; ii) expropriação das massas populares pela Reforma 

Protestante no século XVI que levou a Igreja Católica perder grande parte de suas propriedades 

feudais corroborando com a concentração da propriedade da terra sob o domínio de poucos e 

iii) expropriação que privou os trabalhadores da terra através do processo de "clareamento" das 

propriedade rurais que significou varrê-las de seus seres originários. 

 Além dessas expropriações, foram criadas legislações a fim de castigar a massa dos 

despossuídos que foram expulsos dos campos e entregues à vagabundagem, uma vez que, dada 

às circunstâncias, converteram-se massivamente em mendigos e assaltantes. Estas legislações 

perversas "tratava como delinquentes 'voluntários' e supunha depender de sua boa vontade que 

eles continuassem a trabalhar sob as velhas condições, já existentes". (MARX, 213a, p.806). 

Em outras palavras, a população rural violentamente expropriada, viu-se obrigada a submeter-

se, através de leis terroristas – legislação sanguinária – à necessária disciplina do trabalho 

assalariado via à força de açoites, torturas, ferros em brasa, dentre outras atrocidades.  

 

Não basta que as condições de trabalho apareçam num polo como capital e no outro 

como pessoas que não têm nada para vender, a não ser a sua força de trabalho. 

Tampouco basta obrigá-las a se venderem voluntariamente. No envolver da produção 

capitalista desenvolve-se uma classe de trabalhadores que, por educação, tradição e 

hábito, reconhece as exigências desse modo de produção como leis naturais e 

evidentes por si mesmas. A organização do processo capitalista de produção 

desenvolvido quebra toda resistência; a constante geração de uma superpopulação 

relativa mantém a lei da oferta e da demanda de trabalho, e, portanto, o salário, nos 

trilhos convenientes às necessidades de valoração do capital; a coerção muda exercida 

pelas relações econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. A 
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violência extraeconômica, direta, continua, é claro, a ser empregada, mas apenas 

excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, é possível confiar o trabalhador às 

'leis naturais da produção', isto é, à dependência em que ele mesmo se encontra em 

relação ao capital, dependência que tem origem nas próprias condições de produção e 

que por elas é garantida e perpetuada. Diferente era a situação durante a gênese 

histórica da produção capitalista. A burguesia emergente requer e usa a força do 

Estado para 'regular' o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis 

à produção de mais-valor, a fim de prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio 

trabalhador num grau normal de dependência.  (MARX, 2013a, p. 808-809). 

 

 

 Estas expropriações violentas que se reproduz sempre em escala crescente, criou uma 

massa de trabalhadores livres que, na passagem do século XV ao século XVI, foi lançada no 

mercado de trabalho. Sem condição de serem aproveitados na mesma proporção, foi subjugada 

às legislações trabalhistas que desde sua gênese – o Estatuto dos trabalhadores de Eduardo III 

foi iniciado na Inglaterra em 1349 –, possuiu como funcionalidade, a exploração do trabalhador 

quer seja por meio de rebaixamento e/ou regulação de salários, quer seja pelas cruéis “leis 

anticoalizões”. 

 Na acumulação primitiva podemos extrair a fundamental chave analítica para apreender 

a gênese do processo capitalista e do proletariado. Mas, é também no capítulo anterior a este, A 

lei geral da acumulação capitalista, que podemos constatar o fio condutor das reconfigurações 

da classe trabalhadora na economia capitalista em suas distintas fases, ou seja, que a condição 

de precariedade é estruturante da relação de trabalho assalariado em virtude da influência que 

o aumento do capital exerce sobre o destino da classe trabalhadora, pois, esta lei geral consiste 

em "quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e o vigor de 

seu crescimento e, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de 

seu trabalho, tanto maior será o exército industrial de reserva 

 Isso se dá pelo fato de que os fundamentos do desenvolvimento da força de trabalho 

disponível e da expansão do capital são as mesmas e suas grandezas são proporcionais. "Mas 

quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto 

maior será a massa da superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa do 

martírio do seu trabalho. [...] tanto maior será o pauperismo oficial". (MARX, 2013a, p. 719). 

Marx chega a essa conclusão depois de demonstrar, no início do capítulo, que a demanda 

crescente de força de trabalho para a acumulação capitalista é determinada pela composição do 

capital e suas alterações sofridas neste processo. Vejamos: 

 

A composição do capital deve ser considerada em dois sentidos. Sob o aspecto do 

valor, ela se determina pela proporção em que o capital se reparte em capital constante 

ou valor dos meios de produção e capital variável ou valor da força de trabalho, a 
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soma total dos salários. Sob o aspecto da matéria, isto é, do modo como esta funciona 

no processo de produção, todo o capital se divide em meios de produção e força viva 

de trabalho; essa composição é determinada pela proporção entre a massa dos meios 

de produção empregados e a quantidade de trabalho exigida para o seu emprego. 

Chamo a primeira de composição de valor e a segunda, de composição técnica do 

capital. Entre ambas existe uma estreita correlação. Para expressá-la, chamo a 

composição de valor do capital, porquanto é determinada pela composição técnica do 

capital e reflete suas modificações, de composição orgânica do capital. Onde se fala 

simplesmente de composição do capital, entenda-se sempre sua composição orgânica. 

(MARX, 2013a, p. 689). 

 

 

 Dessa maneira, o processo de acumulação do capital consiste no uso ampliado dos meios 

de produção (capital constante) e força de trabalho (capital variável), elementos constitutivos 

da esfera da produção de mercadorias. Segundo Marx (2013a), a acumulação comporta dois 

sentidos: i) aquele em que o crescimento adicional de capital ocorre sem que varie a composição 

técnica deste último, isto é, quando não há nenhuma mudança tecnológica e ii) quando o 

aumento da produtividade do trabalho social, oriundo da incorporação de recursos tecnológicos 

ao processo, transforma-se em propulsor da acumulação.  

 De acordo com a particularidade da primeira fase, se no processo de acumulação a 

necessidade de força de trabalho é cada vez crescente – uma vez que é de posse do mais-valor 

que uma parcela do trabalho não pago é aplicada novamente na produção com a finalidade de, 

ao final desta etapa, gerar uma capacidade produtiva ainda maior –, a relação destes elementos 

é, portanto, "multiplicação do proletariado". Dessa maneira, Marx (2013a) critica a economia 

política clássica quando esta advoga ser possível um tipo de regulação a partir da oferta e 

demanda de força de trabalho pela própria "lei natural da população". Demonstra exatamente o 

oposto, pois a diferença da compra de força de trabalho na produção capitalista é exatamente a 

lei absoluta desse modo de produção: extração do mais-valor para a incessante valorização de 

seu capital. Por esse motivo a demanda crescente por força de trabalho relaciona-se direta e 

intrinsecamente à consequente concentração e centralização de capitais - expressões da 

reprodução do capital em escala ampliada –, que por sua vez, são resultados da diminuição 

relativa da parte variável do capital, que estão relacionados ao segundo modelo de acumulação. 

 Na segunda forma de acumulação, Marx analisa os impactos das alterações da 

composição orgânica do capital, isto é, demonstra o que acontece quando a produtividade 

crescente do trabalho social – que se "expressa no volume relativo dos meios de produção que 

um trabalhador transforma em produto durante um tempo dado, com a mesma tensão da força 

de trabalho" (MARX, 2013a, p. 698) – são alteradas pelas mudanças tecnológicas e 

organizacionais introduzidas no processo de produção. Dito de outra forma, o crescimento da 

fração de capital constante (valor dos meios de produção) em relação à de capital variável (valor 
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da força de trabalho) é a expressão do movimento de crescimento da produtividade. Ademais, 

tendo em vista que este processo em constante ascensão é ao mesmo tempo condição e 

consequência, com a concentração e centralização de capitais facilitadas pela concorrência e 

pelo sistema de crédito, adverte Marx, "com o tempo, porém, também o velho capital chega ao 

momento em que se renova da cabeça aos pés, [...], em que uma massa menor de trabalho basta 

para pôr em movimento uma massa maior de maquinaria e matérias-primas". (MARX, 2013a, 

p. 704). Ou seja, tem-se como resultante, o progressivo decréscimo por demanda de força de 

trabalho e a decorrente "superpopulação relativa" ou "exército industrial de reserva" (EIR). 

Contudo, a exorbitante massa da riqueza social transformada em capital adicional que é 

investida incessantemente nos vários ramos da produção, necessita de grandes massas humanas 

em condições disponíveis para o mercado. Estas condições tanto podem ser de sobretrabalho, 

subemprego, desemprego, quanto qualificada, pois, para o capital o que importa é a calibragem 

que essa dinâmica incide na regulação dos níveis de salários determinada pela relação emprego 

e desemprego a qual implica, diretamente, na solidariedade de classe entre os trabalhadores e 

na dificuldade de organização para o enfrentamento na correlação de forças frente ao capital. 

Por outro lado, acrescenta Marx, 

 

Assim que, nas colônias, por exemplo, surgem circunstâncias adversas que impedem 

a criação do exército industrial de reserva e, com ele, a dependência absoluta da classe 

trabalhadora em relação à classe capitalista, o capital, juntamente com seu Sancho 

Pança21 dos lugares-comuns, rebela-se contra a lei "sagrada” da oferta e demanda e 

tenta dominá-las por meios coercitivos. (MARX, 2013a, p. 716). 

 

 Cabe assinalar, a partir da leitura do excerto acima, que Marx já advertia para a 

particularidade da mercantilização da força de trabalho nos países de capitalismo dependente22 

– chamado por ele devido seu tempo histórico, de colônias.  Isso posto, mister fazer outro 

importante adendo para compreender a especificidade da classe trabalhadora atualmente, 

especialmente, nessas economias periféricas.  

 Nesta perspectiva é possível identificar que o modo de produção capitalista, 

determinado por suas tendências estruturantes, ao longo de sua historicidade, foi circunscrito 

por transformações oriundas dessas relações sociais, já que o capital é, em sua essência, relação 

social, pois, "nenhuma produção é possível sem trabalho passado, acumulado, mesmo sendo 

este trabalho apenas a destreza acumulada e concentrada na mão do selvagem pelo exercício 

 
21 Sancho Pança é um personagem do livro Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. 
22 O conceito de capitalismo dependente será trabalhado no segundo capítulo desta dissertação. 
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repetido" (MARX, 2011a, p. 41). Desse modo, o desenvolvimento capitalista não pode ser 

analisado de forma linear, etapista. 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural. A 

fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida, ele 

põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e 

pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio 

desse movimento, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Ele desenvolve 

as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças ao seu próprio 

domínio. (MARX, 2013a, p. 255). 

 

Nesta perspectiva, Friedrich Engels (2004) em seu texto Sobre o papel do trabalho na 

transformação do macaco em homem, ao concordar com Marx que o trabalho, além de ser fonte 

de toda riqueza é também condição fundante de toda a vida humana, afirma que o trabalho, 

portanto, criou o próprio homem. Para explanar tal assertiva, demonstra que a gênese do 

processo de desenvolvimento do ser social, iniciou-se há centenas de milhares de anos no 

período terciário do desenvolvimento da Terra com os macacos antropomorfos23. Ao ficarem 

eretos e utilizarem cada vez mais as mãos, esses macacos passaram a executar funções cada vez 

mais variadas, transformando-as em instrumentos capazes de evoluir e adquirir habilidades 

distintas por intermédio do trabalho. Com esse progresso evolutivo, novos horizontes eram 

descobertos e com isso, novas necessidades também. Na medida em que começaram a fixar-se 

por mais tempo em um determinado local, sua alimentação passou a incluir carne (proteína), 

elemento vital para o desenvolvimento do cérebro. Assim, transformam-se em seres capazes de 

projetar os meios que são necessários para modificar a matéria que pretendiam transformar para 

satisfazer suas necessidades.  

No decorrer de sua existência, os homens criam necessidades e possibilidades de 

objetivações – objetivas e/ou subjetivas – que passam a ter funções definidas pela prática social. 

O trabalho, esse eterno intercâmbio com a natureza que começou com a elaboração de 

instrumentos de caça e de pesca, foi sendo diversificado e aperfeiçoado. Novas técnicas e novos 

conhecimentos foram materializados para atender a demanda dessas novas formas de 

apropriação da natureza. Portanto, a produção do homem é, concomitantemente, a formação 

desse mesmo homem, pois se trata em última instância, de um processo educativo e por esse 

motivo, a origem da educação coincide, então, com a origem do próprio homem.  

 
23 Segundo Engels (2004), geólogos que estudaram esse período da Terra, denominaram antropomorfos uma linhagem de 

macacos excepcionalmente avançados que habitavam um determinado território da zona tropical o qual, com o tempo, 

desaparecera nas profundezas do Oceano Índico. 
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Nesse sentido, a partir desses pressupostos teóricos Marx (2010b) funda o pensamento 

ontológico do ser social que, a partir do seu maior representante György Lukács (2010) em 

Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social, a educação é considerada partícipe desta 

racionalidade, ou melhor, um dos complexos do ser social, portanto, torna-se instrumento de 

legitimação e reprodução da ordem do capital. Por esse motivo, apreender, ontologicamente, a 

totalidade social como complexo de complexos e refletir sobre a educação nesta perspectiva, é 

necessário partir da concepção do ser social e de seu processo de reprodução a partir do trabalho 

como categoria fundante do mundo dos homens. Isso significa dizer que, trabalho e educação 

são atividades especificamente humanas na medida em que somente por meio do conhecimento 

adquirido a partir do salto ontológico, caracterizado pela objetivação teleológica da práxis 

humana, ou seja, através de um ato do trabalho humano – trabalho como base da reprodução 

social e construção histórica – que se originou o domínio sobre a natureza, e com isso, a 

possibilidade de se construir um novo ser, um ser social, o homem. Ademais, para compreender 

o ser social no seu sentido preciso é necessário considerar a dinamicidade das relações deste 

com os seres inorgânicos e biológicos, na medida em que existe uma processualidade evolutiva 

de continuidade na articulação dessas três esferas. Trata-se, portanto, de compreender o 

processo de humanização ou de socialização do homem sem cindir a inter-relação que o torna 

totalidade social, a saber: a não separação entre natureza e sociedade. Contudo, mesmo 

considerando trabalho como categoria fundante da reprodução social, a totalidade do ser social 

não se restringe ao trabalho – uma vez que, enquanto prática social, vai engendrar outras 

necessidades sociais como a linguagem, conhecimento, cultura, educação, etc. –, pois, a 

categoria totalidade compreende a articulação de todos os complexos sociais à medida que cada 

complexo é uma totalidade expressa por multideterminações entre os diferentes complexos. 

 Essa complexificação das relações sociais que impôs a criação de outras atividades 

capazes de mediar à reprodução social ao longo do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista levou à divisão social do trabalho, e tanto para tornar-se hegemônico como para 

manter sua hegemonia, lançou mão de construir seu próprio projeto de racionalidade burguesa. 

Como vimos anteriormente, o longo processo de expropriação do homem dos seus meios de 

produção na acumulação primitiva, gerou a divisão dos homens em classes sociais antagônicas, 

ou seja, a classe dos proprietários e dos não proprietários. Para além dos mecanismos da esfera 

da produção, esta racionalidade necessita ser legitimada ideológica e politicamente, logo, essa 

divisão dos homens em classe, também irá provocar uma divisão na educação.   
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István Meszárós (2008) ao pensar a educação na ordem do capital, ou melhor, A 

educação para além do capital – logo, a partir de uma perspectiva emancipatória –, também 

parte da relação entre capital e trabalho. Nesse sentido para o autor, na sociabilidade burguesa, 

a educação tornou-se instrumento partícipe na legitimação dos interesses da classe dominante 

via estabelecimento de consensos para reprodução deste sistema. Em outras palavras, a 

educação no capitalismo possuiu três funções principais: formação da força de trabalho; 

obtenção de consenso; e constituição de um campo lucrativo. Dessa forma, é uma das 

engrenagens do capital que se constituiu social e ideologicamente a fim de tanto corroborar 

quanto legitimar os determinantes da acumulação capitalista.   Na medida em que a relação 

trabalho e educação são engendradas pela separação entre trabalho e capital, a educação no 

capitalismo é ela mesma uma mercadoria e os processos educacionais e processos sociais de 

reprodução são intrínsecos desse modo de ser do capital. Portanto, ainda segundo o autor, para 

que haja mudanças significativas na educação, é necessário que também haja mudanças nas 

funções vitais e históricas das práticas educacionais da sociedade capazes de empreender tais 

reformas. Caso contrário, só alguns ajustes serão admitidos com a finalidade de corrigir algo 

necessário para a continuidade da lógica do sistema de reprodução global. Apesar de “nobre”, 

mesmo as utopias educacionais formuladas no ponto de vista do capital a fim de remediar os 

piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista, não serão capazes de eliminar os seus 

fundamentos causais e antagônicos, pois, 

 

Essa lógica excluiu, com uma irreversibilidade categórica, a possibilidade de legitimar 

o conflito entre as formas hegemônicas fundamentais rivais, em uma dada ordem 

social, como alternativas viáveis entre si, quer no campo da produção material, quer 

no âmbito cultural/educacional. Portanto, seria realmente um absurdo esperar uma 

formulação de um ideal educacional, do ponto de vista da ordem feudal em vigor, que 

considerasse a hipótese de dominação dos servos, como classe, sobre os senhores da 

bem-estabelecida classe dominante. Naturalmente, o mesmo vale para alternativa 

hegemônica fundamental entre o capital e o trabalho. (MÉSZÁROS, 2008, p. 26, grifo 

do autor). 

 

Para provar esses limites objetivos, mesmo aproximados às “boas intenções”, Mészáros 

(2008) faz referência a duas importantes figuras do iluminismo: Adam Smith que, apesar de ter 

sido muito arguto em observar as limitações das mentes dos homens nas condições de trabalho 

da Inglaterra pelo avanço da divisão do trabalho via repetição e fragmentação, identificou que 

tal situação deveria ter certa atenção, porém, a solução para ele seria via moralização e 

culpabilização, afirmando que eram as horas livres de trabalho que cooptavam os jovens para a 

embriaguez e libertinagem, e a solução, seria a exploração capitalista do tempo dedicado ao 
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lazer não alterando o núcleo alienante do sistema; e Robert Owen que, ao denunciar a busca do 

lucro e do poder, afirma que "o empregador vê o empregado como um mero instrumento de 

ganho" (OWEN apud MÉSZÁROS, 2008, p.30), mas, se forem facilmente treinados, isto é, 

passo a passo, gradualmente, tornam-se inteligentes e valiosos para o Estado. Em relação às 

condições de vida dos trabalhadores, Owen advoga que podem ser propulsoras de uma rude 

ferocidade de caráter e caso não as melhore, o país pode mergulhar num completo estado de 

perigo, e as soluções oferecidas por ele "são descarrilamentos práticos e necessários, devido 

não a uma ineficiência da lógica formal do autor, mas sim à incorrigibilidade da lógica perversa 

do capital". (MÉSZÁROS, 2008, p.34). 

Por esse motivo, Mészáros reitera que não há possibilidade de se procurar na própria 

estrutura do capital, “reformas sistêmicas” uma vez que já seria uma contradição em termos 

porque sua própria natureza é totalmente incorrigível, e por isso, a solução – que não pode ser 

apenas formal e sim essencial – consiste em "perseguir de modo planejado e consistente uma 

estratégia de rompimento do controle exercido pelo capital, com todos os meios disponíveis, 

bem como com todos os meios ainda a ser inventados, e que tenham o mesmo espírito" 

(MÉSZÁROS, 2008, p.35), pois as modalidades de imposição dos determinantes estruturais do 

capital na educação são apenas diferentes dos anos sangrentos da acumulação primitiva, e nesse 

sentido, apesar de metamorfoseado pelas circunstâncias históricas em cada período 

determinado, na medida em que a violência é utilizada como potência econômica24, sua função 

permanece estruturante do modo de produção capitalista e aprofundado no capitalismo 

dependente. 

Nesse sentido, utilizar a categoria violência como potência econômica como eixo 

estruturante do modo de produção e reprodução capitalista – inclusive nos países de capitalismo 

dependente – é compreender os elementos estruturais e dinâmicos que circunscrevem os dois 

exemplos que Mészáros utiliza em sua obra, a saber: o porquê uma legislação sanguinária contra 

a “vagabundagem”, no reinado de Henrique VIII, executou 72 mil pequenos e grandes 

“ladrões”; e o porquê a História Cubana –  e tantas outras histórias como a “Descoberta do 

Brasil” – precisou ser adulterada e ensinada tanto nas escolas como uma "ordem natural", 

quanto largamente disseminada pelos meios de comunicação conformando uma opinião política 

distorcida da realidade.  

Deste modo, na medida em que a educação institucionalizada, especialmente nos 

últimos 150 anos, cumpriu o papel de tanto fornecer conhecimento e pessoal necessário à 

 
24 Trabalharemos a categoria violência como potência econômica na próxima seção deste capítulo. 
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máquina produtiva em incessante expansão quanto, gerar e transmitir um quadro de valores que 

legitima os interesses dominantes para garantir a subordinação dessa dominação estrutural pela 

via “internalizada” ou implacavelmente imposta, a educação institucionalizada análoga do 

processo de surgimento da sociedade de classes e, por conseguinte, do processo de divisão 

social do trabalho, conformou-se em uma educação destinada à classe dominante, distinta da 

classe dominada. Por isso essa dualidade educacional é um processo ideológico construído 

socialmente e internalizado de diferentes formas pelos sujeitos. 

Em relação essa dicotomia da educação, vejamos como Mészáros mostra a maneira que 

John Locke – ídolo do liberalismo moderno e por isso representante do ponto de vista do capital 

e da economia política nas últimas décadas do século XVII –, entendia o modo como tinha de 

ser tratada a educação dos filhos dos trabalhadores quando propôs a criação de oficinas que, 

combinavam disciplinamento severo de trabalho junto com doutrinação religiosa e mínimos 

recursos municipais e estatais. 

 

Os filhos das pessoas trabalhadoras são um corriqueiro fardo para a paróquia, e 

normalmente são mantidas na ociosidade, de forma que geralmente também se perde 

o que produziriam para a população até eles completarem doze ou quatorze anos de 

idade. Para esse problema, a solução mais eficaz que somos capazes de conceber, e 

que, portanto humildemente propomos, é a de que [...] se criem escolas 

profissionalizantes em todas as paróquias, as quais os filhos de todos, na medida das 

necessidades da paróquia, entre quatorze e treze anos de idade... devem ser obrigados 

a frequentar. Outra vantagem de se levar as crianças a uma escola profissional é que, 

desta forma, elas seriam obrigadas a ir à igreja todos os domingos, juntamente com 

seus professores ou professoras e teriam alguma compreensão da religião, ao passo 

que agora, sendo criadas, em geral, no ócio e sem rédeas, elas são totalmente alheias 

tanto à religião e à moralidade como os são para a diligência. (LOCKE apud 

MÉSZÀROS, 2008, p. 41-42, grifo do autor).  

 

Além disso, apesar da população excedente não precisar ser eliminada fisicamente como 

no tempo de Henrique VIII, agora, nos tempo de John Locke, tinha de ser tratada de forma mais 

autoritária e desumana em nome da moralidade de um liberalismo moderno quando, como uma 

forma de controlar as atividades dos pobres, propõe a mutilação de todos os homens que 

“mendigassem” nos municípios litorâneos sem passe e, aqueles que o fizessem longe da orla, 

fossem mantidos em uma casa de correção máxima e obrigados a realizar trabalhos forçados 

por três anos. 

Desse modo, essas medidas perversas em sua essência, “se reduziam a relações de poder 

nuas e cruas, impostas com extrema brutalidade e violência nos primórdios do desenvolvimento 

capitalista, independentemente da forma como elas eram racionalizadas nos primeiros anais da 

economia política” (MÉSZÁROS, 2008, p. 42). É claro que no desenrolar histórico mediante 

as novas determinações imposta pelo sistema do capital, as instituições de educação tiveram 
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que se adequar e, a extrema brutalidade e violência impostas como estratégia de educação, 

tiveram de ser abandonadas, mas, não foram abandonas pelo fato de serem consideradas 

desumanas e sim, porque a nova gestão identificou que tais mecanismos utilizados por tempos 

muito longos, não seriam tão lucrativo para o capital.  

Assim, baseado nestes pressupostos, o autor reitera que as determinações mais gerais do 

sistema do capital impactam profundamente todas as esferas da sociedade, logo, a educação 

também é influenciada, mas não só as instituições formais, pois para cumprir com a sua 

funcionalidade, a educação, deve estar em sintonia com "as determinações educacionais gerais 

da sociedade como um todo" (MÉSZÁROS, 2008, p. 43). Dito de outra forma trata-se, na 

verdade, de uma questão de “internalização”, pelos indivíduos, de um processo ideológico que 

foi construído socialmente a partir da lógica capitalista. E, é a partir dessa inferência que, 

refletindo acerca das questões entre violência e educação, chegamos à questão crucial do eixo 

condutor que fundamenta nossa reflexão e, portanto, nossa hipótese de trabalho, de que a 

questão da internalização desses processos consiste em uma nova forma de violência como 

potência econômica. Vejamos como o autor compreende esse processo. 

 

No sentido verdadeiramente amplo do termo, educação, trata-se de uma questão de 

“internalização” pelos indivíduos da legitimidade da posição que lhes foi atribuída 

na hierarquia social, juntamente com suas expectativas "adequadas" e as formas de 

condutas "certas", mais ou menos explicitamente estipuladas nesse terreno. Enquanto 

a internalização conseguir fazer o seu bom trabalho, assegurando os parâmetros 

reprodutivos gerais do sistema do capital, a brutalidade e a violência podem ser 

relegadas a um segundo plano (embora de modo nenhum sejam permanentemente 

abandonadas) posto que seja modalidades dispendiosas de imposição de valores, 

como de fato aconteceu no decurso do desenvolvimento capitalista moderno. Apenas 

em períodos de crise aguda volta a prevalecer o arsenal de brutalidade e violência, 

com o objetivo de impor valores, como o demonstraram em tempos recentes as 

tragédias dos muitos milhares de desaparecidos no Chile e na Argentina. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 44, grifo do autor). 

 

Apesar de o autor tratar o uso da brutalidade e da violência como característico de 

momentos específicos do desenvolvimento capitalista, compreendemos esse processo como 

eixo estruturante por operar o conteúdo dos padrões de dominação burguesa na medida que 

legitima uma imposição de valores através do estabelecimento de consenso e apassivamento 

das subjetividades dos sujeitos. Ademais, reconhece que apesar de serem muito importantes 

para o sistema global de internalização, as instituições formais são apenas uma parte desse 

processo, e como a maioria da classe trabalhadora não prolonga o tempo de sua educação em 

instituições formais, o processo de internalização dos princípios reprodutivos que legitimam a 

sua posição na ordem social, tem de ser induzida por uma aceitação ativa ou resignada. Por esse 
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motivo “ao internalizar as onipresentes pressões externas, eles devem adotar as perspectivas 

globais da sociedade mercantilizada como inquestionáveis limites individuais a suas aspirações 

pessoais" (MÉSZÁROS, 2008, p.45). Assim, nessa perspectiva, a educação formal não é a força 

ideológica primária que consolida o sistema do capital, logo também não é espaço de, por si só, 

fornecer alternativas radicalmente emancipadoras. Trata-se de produzir tanto conformidade ou 

consensos quanto produzir seus próprios limites institucionais legalmente sancionados. Por essa 

razão, não se pode esperar, na sociedade mercantilizada, que as instituições formais abracem a 

grande tarefa histórica do nosso tempo, "romper com a lógica do capital no interesse da 

sobrevivência humana" (MÉSZÁROS, 2008, p. 45). 

Nesse sentido, a educação enquanto partícipe do processo global de internalização dos 

princípios reprodutivos da ordem do capital, ao longo da história cumpre seu papel. Contudo, 

apesar de Mészáros identificar que a internalização violenta só é chamada a segundo plano 

quando a imposição de valores pela educação não funciona, compreendemos que esse processo 

de internalização de valores, por si só, já é uma violência brutal.  Apesar de existir disputa, é 

muito mais cruel, pelo fato de findar a própria subjetividade dos sujeitos. A brutalidade desse 

processo consiste, portanto, na construção de uma visão de mundo baseado nos valores 

burgueses que acaba por cindir a essência do ser social, como por exemplo, a necessidade da 

coletividade e consciência de classe. 

Na medida em que o papel da educação na ordem do capital é exatamente a 

internalização da lógica do lucro, do mercado, da individualidade, os sujeitos começam a 

internalizar valores e princípios que não são dele e que não satisfazem suas necessidades 

humanas. Dito de outra forma, se as ideias dominantes são as expressões das relações sociais 

dominantes de uma determinada sociedade em um determinado tempo histórico como nos 

mostrou Marx e Engels (2007), a primeira expressão da consciência da classe trabalhadora é a 

expressão da consciência burguesa. Pensando a educação privada, por exemplo, o quanto essa 

forma de violência – não física, mas, que a partir dessa imposição por ser o único projeto de 

educação para uma determinada classe social, haja vista a relação trabalho e educação na ordem 

do capital, por meio do endividamento e do empobrecimento cultural ao capturar as 

subjetividades via coesão, para reproduzir e legitimar esse discurso de “democratização” – 

elimina a consciência de classe e potencializa e naturaliza o pacto de dominação ideocultural 

da ordem do capital. Nessa perspectiva, compreendendo a educação como violência a partir de 

três eixos, a saber:  endividamento; empobrecimento cultural; e dominação burguesa. Para que 

densidade teórica, criticidade e pesquisa se só estão sendo formados para o mercado? Que 



   

 

65 
 

educação/ensino? Que formação? Quais valores estão sendo forjados? Essa internalização 

escamoteada de acesso ao ensino superior pode ser considerada uma nova forma de 

expropriação da classe trabalhadora e por esse motivo uma violência enquanto potência 

econômica? 

Na medida em que Mészáros (2008) analisou a criação das escolas profissionalizantes 

para os filhos dos trabalhadores nas últimas décadas do século XVII, podemos perceber que a 

educação para o autor desde seus primórdios – sem desconsiderar suas particularidades –, foi 

institucionalizada em consonância com as novas determinações de reprodução do sistema do 

capital. Quer dizer, por ser engendrada intrinsecamente aos determinantes da relação capital e 

trabalho, constituiu-se dicotômica servindo a lógica da sociedade dividida em classes.  Ou seja, 

a tarefa da educação na acumulação capitalista é exatamente essa: formação da classe 

trabalhadora via endividamento, obtenção de consenso via empobrecimento cultural e 

constituição de um campo lucrativo via dominação burguesa. E, não é primeiro a internalização 

dos valores do capital pela educação e se não funcionar, depois a violência. A educação na 

ordem do capital, por si só, já é um processo violento de internalização de uma concepção de 

mundo. 

 

As soluções educacionais formais, mesmo algumas das maiores, e mesmo quando são 

sacramentadas pela lei, podem ser completamente invertidas, desde que a lógica do 

capital permaneça intacta como quadro de referências orientador da sociedade. Na 

Grã-Bretanha, durante várias décadas, os principais debates acerca da educação 

centraram-se na questão das comprehensive schools25, a serem instituídas em 

substituição ao sistema educativo elitista, há muito estabelecido. Durante aqueles 

debates, o Partido Trabalhista Britânico não só adotou como parte essencial do 

programa eleitoral a estratégia geral de substituir o privilegiado sistema anterior de 

aprendizagem pelas “escolas abrangentes”, como de fato também sistematizou 

legalmente essa política, depois de bem sucedido na formação do governo, embora 

não tenha, nesse momento, ousado tratar do mais privilegiado setor da educação, as 

“escolas públicas”26. Hoje, contudo, o governo britânico [...] está determinado a 

desmantelar o sistema da escola abrangente, não só com a renovação das antigas 

instituições educacionais elitistas, mas também com a instituição de uma nova 

variedade de “academias” que favorecem a classe média [...]. (MÉSZÁROS, 2008, p. 

45-46, grifo do autor).  

 

 

O autor ao utilizar o exemplo acima, demonstra como um partido que deveria ser da/para 

a classe trabalhadora se apropria do debate da educação e a utiliza como estratégia eleitoreira 

para tanto conseguir chegar à formação do governo, quanto, – depois de estabelecido –, garantir 

a “reforma” de um sistema de “duas vias” já conformado. Por isso a necessidade de não o 

 
25 Escola secundária não seletiva, destinada aos jovens com todos os níveis de habilidades, em oposição com as grammar 

schools, que as matrículas são controladas por um processo de seleção. 
26 O “público” no contexto da Grã-Bretanha significa “privado”. 
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reformar simplesmente, pois quando a lógica autoritária do sistema do capital demandar, suas 

necessidades serão reestabelecidas em prol da manutenção do capital. O cerne do que precisa 

ser realmente confrontado é o "sistema de internalização com todas as suas dimensões, visíveis 

e ocultas" (MÉSZÁROS, 2008, p. 47).  

Assim, considerando o significado mais amplo da educação como um contínuo processo 

de aprendizagem, o autor interpela-se acerca do papel da aprendizagem na autorrealização do 

indivíduo; do papel do conhecimento para a emancipação humana; e do papel da educação para 

a concepção de mundo. Será que a educação, a aprendizagem e o conhecimento são capazes 

destes feitos ou instrumentos de legitimação da ordem vigente? Na verdade, Mészáros (2008) 

assegura que “apenas a mais ampla das concepções de educação nos ajuda a perseguir o objetivo 

de uma mudança verdadeiramente radical, proporcionando instrumentos de pressão que 

rompam a lógica mistificadora do capital”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 48). 

 

1.3 O papel da violência como potência econômica  

 

A partir do debate anterior acerca de como o Estado burguês opera a racionalidade 

burguesa foi possível compreender que as diferentes formas de expropriação e exploração ao 

longo do desenvolvimento da reprodução do capital, isto é, tanto no período de sua gênese com 

a acumulação primitiva27 quanto nas formas e relações capitalistas de produção, 

consubstanciam-se como componente estruturante da sociedade contemporânea, pois são 

elementos concomitantes e intrínsecos que, por mecanismos distintos, utilizam a violência 

enquanto potência econômica. Por esse motivo, faz-se necessário localizar tanto o debate da 

violência quanto o da categoria violência como potência econômica no âmbito do materialismo 

histórico-dialético a fim de desvelar sua forma, seu conteúdo, suas distintas expressões e sua 

função histórica. 

  

Na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista, a 

subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência. Já na economia política, 

tão branda, imperou sempre o idílio. Direito e "trabalho" foram, desde tempos 

imemoriais, os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se sempre, é claro, "este 

ano". Na realidade, os métodos da acumulação primitiva podem ser qualquer coisa, 

menos idílicos. [...] A relação capitalista pressupõe a separação entre os trabalhadores 

e a propriedade das condições da realização de seu trabalho. Tão logo a produção 

capitalista esteja de pé, ela não apenas conserva essa separação, mas a produz em 

escala cada vez maior. (MARX, 2013a, p. 786, grifo nosso). 

 
27 Mas, não somente, uma vez que os métodos de expropriação não são instrumentos exclusivamente pré-capitalistas. 
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 Primeiramente, partimos da seguinte premissa: o que é violência? Para nós, marxistas, 

nos parece fácil localizar tal resposta, pois nossas análises até aqui nos levam a compreender a 

violência como um longo processo histórico de expropriação e exploração da classe 

trabalhadora para consubstanciar as engrenagens do padrão de reprodução do capital. Em outras 

palavras, o conteúdo, a essência da violência consistem nos elementos estruturais e dinâmicos 

do modo de produção e reprodução capitalista. Trata-se da violência intrínseca a um sistema, 

porém, não só as que são expressas de forma mais direta, como podemos perceber, por exemplo, 

nos genocídios ou nas repressões do Estado burguês através do seu aparato policial-militar ou 

até mesmo a violência física direta nos atos criminosos, mas também da violência que possuiu 

formas mais tênues de coerção que, fundamentam estas relações de exploração e dominação de 

classe na sociedade. 

 Contudo, Slavoj Zizek (2014) nos desafia analisar não só o conteúdo, mas também a 

confrontá-lo com a forma aparente da violência, como demonstrou em seu livro Violência: seis 

reflexões laterais. Neste, reitera ser necessário localizar as reflexões acerca desta problemática, 

não somente como se fossem circunscritas nas questões objetivas e nos seus fundamentos – 

apesar de não desconsiderar que as determinações mais viscerais da violência são constitutivas 

da ordem do capital. Precisamos ir além, infere o autor. É preciso quebrar a película ideológica28 

da consciência cínica do discurso da violência, inclusive, sua manifestação mais violenta: a 

tolerância. É preciso compreender sua forma e conteúdo, ou seja, como a violência real se 

expressa na dimensão subjetiva dos sujeitos uma vez que se torna força material na medida em 

que é incorporada pelo próprio oprimido.  

Segundo Mauro Iasi (2014), para o filósofo e psicanalista esloveno, a violência é um 

efeito, um sintoma que revela e expressa seu conteúdo. Parte tanto do referencial psicanalítico 

de Lacan, o qual entende que o sintoma é o que algumas pessoas têm de mais real quanto de 

Freud por demonstrar que o importante é buscar o porquê tal conteúdo se expressou daquela 

forma. Já a referência em Marx parte da seguinte máxima: a aparência não é falsa e sim a forma 

necessária de expressão de seu conteúdo. Nesse sentido, para Zizek é na forma que encontramos 

o segredo da violência, pois as pessoas vivem as raízes da violência em suas diferentes formas, 

contudo, o fazem através de mediações que nem sempre são de forma direta, isto é, tanto podem 

ser nas relações de trabalho, quanto nas formas constituídas de família, educação, etc. 

Precisamos buscar as evidentes determinações das formas diretas de violência, mas, a partir daí, 

 
28 Ver o Posfácio do livro do Zizek (2014) escrito por Mauro Iasi Violência, esta velha parteira: um samba-enredo. 
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ir além, e discernir tanto de que maneira concebemos por meio da ligação de significantes 

(valores, ideia, juízo, etc.) a relação que construímos com o real, quanto essas contradições são 

expressas em nossa consciência social, uma vez que aceitar uma determinada visão de mundo, 

é, em última instância, conformar aquilo que chamamos de real. Por esse motivo Zizek (2014) 

entende que a cadeia dos significantes e significantes-mestres de Lacan acolchoa e sutura o 

campo simbólico, ou seja, as representações simbólicas da violência, têm como função 

amortecer, fazer com que toleremos atrocidades através da "suspensão" da condição da pessoa 

humana – como, por exemplo, através dos discursos do "vândalo",  do "bandido", do 

"elemento", dos "baderneiros", dos "cães criminosos". Uma pessoa só goza de seus direitos 

enquanto pessoa na medida em que se submete ao Estado e à ordem. Trata-se de ter a lei e o 

direito enquanto mediação deste limite. Ainda que o Estado de direito prescreva seus "direitos" 

legais, a partir do momento que viola este limite, deixa de ser "pessoa" podendo sofrer 

tratamentos desumanos com a legitimidade da maioria da sociedade, ao passo que a repressão 

sela o encadeamento simbólico com a naturalização da violência desferida contra ela.  

Esta violência simbólica não cumpre a função de tornar possível a violência real? Ou 

pior, não a torna invisível possibilitando também a sua naturalização? E ao tentarmos encontrar 

estratégias civilizadas de enfrentamento desta violência, não estaríamos de certa forma, 

corroborando com o cumprimento de sua função ideológica? Quando que o Estado burguês 

utiliza os termos "favela" ou "comunidade", por exemplo? Ou, quando um negro procura se 

"embranquecer" para se sentir pertencente numa sociedade racista, o racismo e a exploração já 

não foram introjetados em sua subjetividade?  Essa dominação subjetiva de classe que apassiva 

e coopta os sujeitos não seria uma forma violenta de sobrevivência? Será que o discurso do 

acesso à educação superior por meio da dívida do Fies não é uma forma de violência invisível 

que tem como função potencializar mais uma frente de acumulação para o capital, uma vez que, 

a ideologia – como um conjunto de ideias, valores, formas de pensar a si mesmo e o mundo, 

modos de ser e agir – não é simples discurso ao produzir efeitos sobre os homens/mulheres e 

as direções de suas ações? O Fies vendido como forma de sobrevivência por meio da ascensão 

social pelo acesso ao ensino superior não poderia ser caracterizado como violência enquanto 

potência econômica? 

Assim, concordamos com Iasi (2014)29 quando afirma que não estamos sendo induzidos 

pelo argumento do discurso simbólico pelo fato de que para Marx, a relação entre o real e a 

 
29  Zizek busca referência na dialética hegeliana, mas não "na ilusão de conceber o Real como resultado do pensamento, que 

se aprofunda e se desenvolve em si mesmo. É que para Hegel há duas dimensões naquilo que chamamos de Real ou realidade, 

[...] uma distinção entre o real como efetividade dada e o real como apropriação pelo pensamento, que revela suas determinações 
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consciência não é dicotômica nem mecânica. Por isso, o que importa na verdade é se a 

representação ideológica da violência – violência simbólica de Zizek – produz um efeito de 

volta para o real e, que não caia no engodo da problematização acerca da distinção entre a 

violência e a representação ideológica da violência na medida em que a ideologia burguesa 

produz ou expressa o ocultamento das relações sociais produzindo uma inversão: naturaliza o 

que não é natural e se apresenta enquanto justificativa, não como uma explicação do que a 

constituiu, ou seja, uma falsa consciência, uma ideia que encobre a realidade e, que apesar de 

não ser uma mentira, se autolegitima. 

Segundo os estudos de Rodrigo Castelo (2017), no âmbito do materialismo histórico-

dialético, o uso da categoria violência como potência econômica não foi muito desenvolvido. 

Sua pesquisa encontrou referências em três obras importantes – apesar de considerar a 

possibilidade de existirem outras –: História e consciência de classe, de Gyorgy Lukács (2003), 

Marx em su (tercer) mundo, de Néstor Kohan (2003), e A ditadura do grande capital, de 

Octavio Ianni (1981).  

 Gyorgy Lukács (2003) em História e consciência de classe30 ao identificar o 

materialismo histórico como tanto um método de pesquisa científico concreto, quanto arma 

para a luta de classes, utiliza a categoria violência como potência econômica ao compreender 

as transições do modo de produção tanto do feudalismo para o capitalismo quanto do 

capitalismo para o socialismo. Constata em seus estudos que o materialismo-histórico é um 

instrumento, um ato que permite ao proletariado esclarecer uma situação e agir de acordo com 

a sua situação de classe – consciência de classe31 – não sendo um fim em si mesmo, mas sim, 

um meio. Trata-se da conversão entre teoria e prática, isto é, conhecimento que conduz à ação.  

 
e relações complexas, o que Marx denomina de 'concreto pensado'. [...] Essa efetividade é o verdadeiro ponto de partida do 

pensamento e da representação; o Real como concreto pensado é o esforço do conhecimento de que reprodução do real efetivo, 

a coisa em si, decompondo-as em suas partes e determinações até que possa se tornar concreto pensado. É evidente que Marx 

critica Hegel por sua ilusão por conceber o Real como resultado do pensamento. No entanto, na mesma frase em que se costuma 

usar para destacar essa divergência, encontramos o seguinte raciocínio: 'o método que consiste em elevar-se do abstrato (o 

concreto aparente) ao concreto (o concreto pensado) não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do 

concreto. Porém, isso não é, de modo nenhum, o processo de gênese do próprio concreto'. [...] O que distingui o materialismo 

de Marx não é a mera afirmação de exterioridade e objetividade do real, pois Hegel também a supões em seu idealismo objetivo, 

uma vez que ambos pensam a relação entre consciência e existência, entre a ideia e a objetividade, como uma unidade e 

identidade de contrários, o que diferencia Marx, não de Hegel, mas dos materialistas e empiristas vulgares de toda ordem. [Esta 

é a superação dialética de Marx em relação à Hegel]". (IASI, 2014, p. 183-4). 
30 O próprio Lukács deixa claro no Prefácio (1967) que nos anos de 1920 ainda não havia se desvencilhado do hegelianismo e 

todos seus elementos românticos anticapitalista. Confessa que só pode ter uma noção mais clara da superação de Marx em 

relação à filosofia de Hegel uma década depois da publicação deste ensaio. Por esse motivo, alerta para os limites desta obra. 

Nesse sentido, a partir dos estudos de Castelo (2017) a utilização da categoria violência como potência econômica do autor 

refere-se às suas críticas acerca do posicionamento reformista no debate da legitimidade do uso revolucionário da violência 

(bruta ou extraeconômica) na transição do capitalismo para o socialismo. 
31 No próximo capítulo, especificamente na seção 2.2, será trabalhado acerca do processo de consciência a partir das análises 

de Mauro Iasi (2011) que compreende esse fenômeno como um movimento e não como algo dado, algo linear. Dito de outra a 

maneira, de como uma parcela da classe trabalhadora ultrapassa o momento da alienação inicial e possibilita a constituição de 

um sujeito histórico, ou seja, acerca das contradições das formas de consciência. 
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 Ademais, para o filósofo húngaro, a sobrevivência da burguesia requer uma ideologia 

que a mantenha como dominante, logo o materialismo-histórico é a verdade científica que 

revela as condições sociais de sua existência, isto quer dizer, oposto às ideologias burguesas. 

Com a decadência ideológica burguesa32 – a partir de 1848 com a emergência da classe 

trabalhadora enquanto sujeito histórico revolucionário – e, incapaz de defendê-la com suas 

próprias forças, foi necessário criar estratégias de manutenção de sua hegemonia como, por 

exemplo, a utilização de várias áreas do conhecimento (ciências sociais como um todo) capazes 

de diluir a perspectiva crítica vinculada à transformação social. Para tal cooptou "camaradas" 

fazendo com que passassem para seu lado uma vez que, simultaneamente, havia uma crise 

ideológica no interior do proletariado. Eis a função histórica desta obra, a saber: seu esforço de 

combater o reformismo na esteira dos movimentos dos trabalhadores ao identificar a influência 

decisiva que o marxismo vulgar operava para as ações políticas após a vitória conquistada pelo 

proletariado. 

 Apesar dos limites de seu pensamento no período em que foi escrito – e para além da 

importância da contribuição desta obra como dito anteriormente – voltemos à utilização da 

categoria violência como potência econômica. Lukács (2003) reitera que todo conhecimento 

histórico é um autoconhecimento ao demonstrar que só foi possível compreender a estrutura 

das sociedades pré-capitalistas após o materialismo histórico conceber a reificação das relações 

sociais não somente como produto do capitalismo, mas, e, concomitantemente, como fenômeno 

histórico transitório.  

 

Nas sociedades pré-capitalistas [...] a vida econômica não se colocava como objetivo, 

não se fechava em si mesma, não era senhora de si própria nem apresentava aquela 

independência e aquela imanência que foram alcançadas na sociedade capitalista. 

Disso resulta que o materialismo histórico não pode ser aplicado às formações sociais 

pré-capitalistas integralmente do modo como foi às formações sociais do 

desenvolvimento capitalista. São necessárias aqui, análises muito mais desenvolvidas, 

muito mais refinadas, para demonstrar, por um lado, qual papel desempenhavam, 

entre as forças motrizes da sociedade, as forças puramente econômicas, se é que havia 

então tais forças no sentido de "pureza", e para demonstrar, por outro lado, como essas 

forças econômicas atuavam sobre as outras formações da sociedade. [...] O marxismo 

vulgar negligenciou totalmente essa diferença. [...] tomou categorias puramente 

históricas e, na verdade, também categorias da sociedade capitalista, por categorias 

eternas [...], no entanto, essa atitude do marxismo vulgar diante da história influenciou 

decisivamente o modo de ação dos partidos operários, sua teoria e táticas políticas. 

(LUKÁCS, 2003, p. 438-9, grifos nossos). 

 

 
32 "Um olhar sobre a história do século XIX permite reconhecer um paralelismo profundo e permanente entre o declínio da 

burguesia e o despontar gradual desse autoconhecimento. No final do século XVIII, a burguesia era ideologicamente forte e 

inflexível. Continuou assim no início do século XIX, quando sua ideologia, a ideia de liberdade e democracia burguesas, ainda 

não tinha sido solapada pelo o automatismo de leis naturais da economia [...]". (LUKÁCS, 2003, p. 417). 
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Para o autor, essa ruptura revela-se de forma mais nítida no debate acerca da 

legitimidade ou não do papel da violência no enfrentamento, e pela conquista e manutenção do 

êxito na revolução do proletariado – já que os economistas vulgares apoiam a não utilização da 

violência bruta ou extraeconômica. Trata-se do "esquecimento", no âmbito do economicismo 

vulgar, da explicação de Marx (2008)33 sobre esse "período de maturidade" da maior força 

produtiva, isto é, da própria classe revolucionária, pois tal instante histórico pressupõe que todas 

as forças produtivas já puderam se desenvolver no seio da antiga sociedade e que já se 

encontram, acabadas. "Isso significa que a 'maior força produtiva' encontra-se em rebelião 

contra o sistema da produção no qual está inserida. Surgiu uma situação que só pode ser 

resolvida pela violência" (LUKÁCS, 2003, p.441). Por esse motivo, 

 

 

A separação radical e mecânica dos conceitos de violência e economia surgiu apenas 

porque, por um lado, a aparência fetichista de pura objetividade nas relações 

econômicas encobre seu caráter de relações entre homens e as metamorfoseia numa 

segunda natureza, envolvendo os homens de maneira fatalista em suas leis.  Por outro, 

a forma jurídica –igualmente fetichista – da violência organizada faz esquecer sua 

presença latente, potencial, no interior e por trás de toda relação econômica. 

Distinções como direito e violência, ordem e rebelião, violência legal e ilegal 

empurram para um segundo plano o fundamento violento comum a todas as 

instituições das sociedades de classes. (Pois o "metabolismo" que os homens da 

sociedade primitiva efetuam com a natureza é tão pouco econômico no sentido estrito, 

que as relações recíprocas dos homens dessa época contêm um caráter jurídico). 

(LUKÁCS, 2003, p. 442). 

 

 

 

 De certo que Lukács entende que existe uma diferença, no entanto, tem de ser 

compreendida enquanto diferença histórica e social não circunscrita nos termos da filosofia do 

direito, ética ou metafísica. Nas sociedades pré-capitalistas a aplicação da violência brutal e 

"extraeconômica" – por ainda coexistirem diferentes modos de produção – deve constituir a 

 
33 No Prefácio (2008) escrito em 1859, Marx descreve o caminho que ele percorreu durante seus estudos político-econômicos 

acerca do sistema da economia burguesa. O autor formula como resultado desses estudos, resumidamente que “na produção 

social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas 

relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A 

totalidade dessas relações de produção constituiu a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 

superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da 

vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças 

produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais que sua 

expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas 

evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução 

social. A transformação que se produziu na base econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal 

superestrutura. Quando se consideram tais transformações, convém distinguir sempre a transformação material das condições 

econômicas de produção – que podem ser verificadas fielmente com ajuda das ciências físicas e naturais – e as formas jurídicas, 

política, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas sob as quais os homens adquirem consciência 

desse conflito e o levam até o fim”. (MARX, 2008, p. 47-48).  
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regra, pois imputa uma forma conservadora e expõe-se ideologicamente como predomínio da 

ordem e tradição. E, acrescenta o autor, apenas nas sociedades capitalistas em que a 

consolidação do poder de dominação da burguesia se estabiliza intrinsecamente a um "processo 

econômico ininterrupto, revolucionário e dinâmico, ela ganha a forma da dominação 'conforme 

as leis naturais' 'as leis eternas e irrevogáveis' da economia política". (LUKÁCS, 2003, p. 443). 

 Mister ressaltar que para o autor, nas épocas de transição, nenhum sistema de produção 

domina a sociedade na medida em que ainda existe disputa latente pelo poder, mesmo a história 

mostrando que, em regra, tal disputa é decidida pela superioridade econômico-social de um dos 

sistemas. Contudo, reitera que a transição do capitalismo para o socialismo mostra uma 

diferença já que os sistemas de produção concorrentes ainda não se encontram paralelamente 

autônomos “(como o demonstram os primórdios do capitalismo na ordem de produção feudal). 

Sua contradição manifesta-se como contradição insolúvel no interior do próprio sistema 

capitalista desde o começo”. (LUKÁCS, 2003, p. 445-6, grifos do autor).  Nesse sentido, desde 

o começo essa estrutura torna antagônica a produção capitalista, ainda que as crises anteriores 

tenham encontrado solução no âmbito do próprio capitalismo, dado que o capital se exprime 

nas crises como obstáculo a produção, “uma crise geral significa um ponto – relativo – de 

intermitências das leis imanentes do desenvolvimento capitalista; à exceção de que, no passado, 

a classe capitalista sempre foi capaz de colocar novamente a marcha da produção na direção 

do capitalismo”. (LUKÁCS, 2003, p. 446, grifos do autor). Porém, ainda segundo o autor, para 

poder explicar as crises, é preciso uma teoria econômica que prove sua inevitabilidade, é preciso 

ultrapassar as leis imanentes do capitalismo, ou seja, que aponte inevitavelmente, para sua 

superação. Portanto, toda crise significa um ponto morto no desenvolvimento constante do 

capitalismo e, é a partir do materialismo histórico-dialético que se torna possível compreender 

as diferenças, a gradação e a intensificação, ou seja, a dinamicidades desses pontos de 

intermitências e a correlação de forças que são necessárias pra que se coloque (ou não) a 

economia novamente “em marcha”. A questão que se coloca decisiva é se “a maior força 

produtiva” – o proletariado – será sujeito revolucionário, ou simples objeto da crise, pois "a 

crise é sempre condicionada decisivamente pelas 'relações antagônicas de distribuição', pelo 

conflito entre o fluxo de capital, que continua a girar de acordo com o ímpeto que já possuiu, e 

a base estrita em que se assentam as relações de consumo" (LUKÁCS, 2003, p. 447). Por esse 

motivo é de suma importância a resistência do proletariado, pois, caso contrário, caso seja 

apenas um objeto da crise, volta a se submeter às leis da economia. Somente se altera a estrutura 

da crise quando a organização do proletariado passa do estágio da negatividade para o da 
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atividade, e como nas crises anteriores, o ponto morto das crises torna-se cenário de guerra 

aberta entre as classes sociais em disputa. Logo, "a violência torna-se uma potência econômica 

decisiva da situação" (LUKÁCS, 2003, p. 449). 

 

A importância decisiva da violência como "potência econômica" torna-se sempre 

atual nas transições de uma ordem de produção à outra. Em termos sociológicos: nas 

épocas em que diferentes sistemas de produção concorrentes sobrevivem 

paralelamente. A constituição dos sistemas de produção em luta exercerá, no entanto, 

uma influência determinante sobre o tipo e a função da violência enquanto "potência 

econômica" no período de transição. No período de gênese do capitalismo, tratava-se 

da luta de um sistema estático contra um dinâmico, de um sistema "natural" contra 

um sistema que aspira à pura socialização, de um sistema territorialmente limitado 

contra um sistema anárquico (tendencialmente ilimitado). Em contrapartida, na 

produção proletária trata-se, como se sabe, sobretudo da luta do sistema econômico 

organizado contra o sistema anárquico [o capitalismo imperialista também]. E assim 

como os sistemas de produção determinam a essência das classes, os antagonismos 

que brotam deles também determinam o tipo de violência necessária à transformação. 

(LUKÁCS, 2003, p. 452). 

 

 

 Na mesma linha teórica, Nestor Kohan (2003), reitera que nas leituras economicistas o 

papel teórico da violência no processo de ruptura entre produtores e meios de produção teria 

existido somente no período pré-capitalista. Apesar de identificar que Marx deixou brechas para 

tal interpretação ao dar mais ênfase destes processos para a história contemporânea, coloca-se 

contrário a essas interpretações lineares ao afirmar que Marx demonstrou, ao longo do Capital, 

os processos violentos de ruptura de propriedade e das relações sociais pré-existentes, não de 

maneira evolutiva, e sim como constitutivas e estruturais das relações capitalistas 

contemporâneas, mesmo que, a partir de cada caso, possam ter aparecido de maneira mais 

explícita ou implícita. Para o filósofo argentino, Marx reafirma que no modo de produção 

capitalista já constituído a violência continua a ser usada, mesmo que não exclusivamente, uma 

vez que, a violência extraeconômica não só ajuda a produzir relações econômicas externa e 

externamente constituídas, mas para, além disso, passa a constituir-se como elemento 

estruturante, como alavanca econômica e não somente um elemento da superestrutura. Por esse 

motivo, o debate não pode ser baseado a partir do pensamento e reflexão dicotômicos, como se 

houvesse de um lado um corpo econômico (estrutura) e, de outro, um espírito (superestrutura) 

na qual se encontra a violência e o poder, uma vez que, por exemplo, as guerras e os genocídios 

são elementos disciplinadores estruturantes do capital. 

Nesta perspectiva, Jaime Osório (2013) chama atenção para os fundamentos desta 

ruptura entre política e economia que acabam por fragmentar e autonomizar tanto as disciplinas 

nas ciências sociais, quanto também, as relações sociais e suas expressões. Reitera que o capital 
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é unidade diferenciada de relações de exploração e domínio, onde toda relação de domínio de 

classe é relação de exploração – direta (trabalhadores ativos) e indireta (trabalhadores inativo) 

–, e toda relação de exploração é relação de domínio de classe, pois o capital para se legitimar 

não pode aparecer nestas relações de domínio e exploração e, por isso, tem de escamoteá-las 

sob o discurso de que todos os homens são livres e iguais através da fetichização do real a qual 

rompe a unidade econômica-política autonomizando os saberes como objetos distintos. Alerta 

que, para compreender tal complexidade é necessário considerar a especificidade da primeira 

fase da circulação que se realiza na compra e venda de meios de produção e de força de trabalho.  

Ambos os proprietários – portadores de capital e portadores de trabalho – se apresentam 

enquanto homens livres e realizam o processo de troca no âmbito do reino da liberdade, isto é, 

no mercado como processo de livre troca que não passa de manifestação da ficção e coerção de 

liberdade do vendedor da força de trabalho por que: i) primeiro, no processo de despojo e 

expropriação de terras e ferramentas ele e sua classe foram objetos de violência; ii) segundo, o 

montante que recebe não dá pra se livrar da dependência do mínimo para sua sobrevivência e 

iii) terceiro, o sujeito é expropriado desse valor, ou seja, é explorado e o "Estado de direito", 

regulamenta tal exploração. Trata-se, portanto, do obscurecimento e coerção dos processos 

políticos uma vez que a força de trabalho - corporeidade viva (total) do trabalhador - vira 

mercadoria para o capital via institucionalidade violenta de um Estado de direito. Em outras 

palavras, o que parece simples operações econômicas, são também operações políticas de 

submissão, violência e coerção encobertas.  

Segundo o cientista político mexicano, essa ruptura tomou formas no final do século 

XIX com a revolução marginalista. Para economia política clássica, economia remetia às 

classes sociais e às formas de apropriação da riqueza social, após este período houve a 

despolitização da economia colocando como base científica a matemática e estatística, o que 

fragmenta a totalidade do conjunto das fases do processo econômico para focar na fase da 

circulação. Surge a sociologia como fundamento dos saberes da modernidade capitalista a fim 

de explicar os problemas sociais, porém, como coisas e baseada no individualismo 

metodológico. Agora, separada a esfera política da econômica e apartada das relações sociais, 

o estado de natureza passa para o estado político e o contrato social é estabelecido dando vida 

ao Estado soberano. Como esse pacto precisa ser baseado no imaginário de um Estado de todos, 

a igualdade política dos contratantes é necessária e a fetichização de uma sociedade de homens 

livres e iguais é consolidada pela constituição do cidadão e pelo sufrágio universal, ou seja, 

tem-se a democracia liberal consagrada.  
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Nesse sentido, os questionamentos básicos da economia política – o que, como e para 

quem se produz – na verdade expõe a seguinte máxima marxiana: são os projetos de 

determinados capitais que predominam, em determinados momentos históricos, a organização 

da vida em comum. Pois, no padrão de reprodução do capital – isto é, as condições de existência 

do capital, porque na verdade são muitos capitais diferentes que concorrem entre si em 

momentos determinados a partir dos interesses de determinadas classes, frações de classe ou 

setores dominantes – formam um bloco de poder34 que se articula em torno de projetos 

hegemônicos35, e tais consequências destas rupturas consiste em: naturalização das 

desigualdades sociais (pobreza e não distribuição); mercado como instrumento neutro; 

meritocracia; e individualismo. 

Então, quem detém o poder quando a política aparece como não econômica e num 

imaginário de que existem condições iguais de decisão política entre os sujeitos, uma vez que, 

o sufrágio universal corresponde tal equivalência? Por esse motivo é preciso ir além das 

aparências para encontrar a essência das principais categorias do Capital, uma vez que, se trata 

da separação dos trabalhadores e de suas condições de existência, pois apesar de mais ou menos 

explícita, a violência é elemento estruturante dos processos de acumulação capitalista. 

Processos estes que para os trabalhadores se tornarem "livres", houve um longo período de 

violência, confrontos, expropriações, disciplinas sanguinárias e rupturas históricas. Trata-se da 

"liberdade" moderna como filha da violência e do poder.  

 Neste sentido, para Kohan (2003) a criação violenta e artificial desta força de trabalho 

é condição de possibilidade de compra desta mão de obra no mercado de trabalho que será 

usada na produção capitalista; e compra também na reprodução ampliada ou na acumulação em 

si, já que é necessária mão de obra adicional – que já se encontra disponível porque foi 

anteriormente expropriado e derrubado pela violência do mercado de trabalho – para reinvestir 

o seu mais valor. Dito de outra maneira, o uso da violência sempre foi essencial para a produção 

e reprodução capitalista. E prossegue o autor, se o mercado é o ponto de chegada da transação 

do "livre" contrato estabelecido entre compra (capitalistas) e venda (trabalhadores), os 

trabalhadores já chegam derrotados, pois para chegarem até aqui, foram expropriados das suas 

condições de propriedade, meios de subsistência e vida. Então, se para obter mais valor é 

 
34 Para Nico Poulantzas (2015), em decorrência das características do Estado, a saber: unidade própria do poder político; e 

autonomia relativa, o bloco no poder, constitui-se, portanto, numa unidade contraditória das classes ou frações dominantes, ou 

seja, unidade dominada pela classe ou fração hegemônica para manter o status quo burguês, uma vez que o Estado assegura 

tanto a manutenção quanto a perpetuação do modo de produção e reprodução capitalista.  
35 "Nesta perspectiva, a noção de hegemonia assume necessariamente uma conotação econômico/política expressando 

dimensões diferenciadas da unidade do capital”.  (OSÓRIO, 2013, p. 183). 
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necessário comprar mão de obra no mercado; usá-la no processo de produção e obter novas 

mercadorias para extrair esse mais valor, duas esferas são inter-relacionadas e dependentes: 1) 

esfera em que a mão de obra é comprada e vendida, 2) esfera da produção onde o mais valor é 

extraído, e novamente o 1) esfera em que as mercadorias e o mais valor são realizados. Ou seja, 

o mais valor se agrega ao dinheiro inicial para funcionar como capital, por esse motivo precisa 

voltar para a esfera da produção para dá conta do processo global. 

 Assim, o autor concluiu demonstrando que as formas violentas de expropriação vão 

sendo renovadas ao longo do tempo – pilhagem, execução, sequestro, dívida. Como se explica 

as ditaduras, por exemplo? Por isso é necessário recorrer ao âmbito do poder e da correlação de 

forças da luta de classes porque a ordem é estruturada a partir da violência. Não há ordem 

natural. A "paz" e a "liberdade" nada mais são do que o domínio burguês. A esfera social do 

poder e suas relações de forças onde a violência é constitutiva – sejam ora mais explícitas ou 

implicitamente – não desaparece na sociedade capitalista, muito pelo contrário, ainda é força 

material e utilizada como disciplina, controle e vigilância. 

 Octavio Ianni (1981) recupera a categoria violência como potência econômica para 

identificar os nexos causais entre a tecnocracia estatal e as formas do capital do estágio 

monopolista na particularidade do capitalismo dependente brasileiro36. Demonstra que, desde a 

instauração da ditadura militar, o poder estatal passou a atuar em todos os campos da vida social 

por meio tanto da superexploração e repressão do proletariado e do campesinato, como na 

submissão objetiva ou subjetiva dos governantes e funcionários do aparelho estatal. Trata-se do 

poder estatal como máquina de violência concentrada e organizada de cunho fascista e 

tecnocrático. 

 Para comprovar tal tese, expôs algumas linhas de atuação econômica do Estado no 

período da ditadura, como por exemplo, sobre a questão da terra e da Amazônia: i) questão da 

terra – Estatuto da terra: assumiu as funções da Superintendência de Política Agrária (Supra); 

deu origem ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), ao Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário (INDA) e da Amazônia e ao Grupo Executivo de Reforma Agrária 

 
36 Apesar de Florestan Fernandes (1975) não utilizar a categoria violência como potência econômica para demonstrar que a 

violência é elemento constitutivo do capitalismo dependente brasileiro, é possível construir tal mediação analítica na medida 

em que trabalha a intrínseca relação dos conceitos padrão compósito de hegemonia e padrão dual de expropriação do excedente 

econômico para analisar a maneira em que esses mecanismos permanentes de sobre-apropriação e sobre-expropriação 

capitalistas, conformam a “democracia restrita” na realidade do desenvolvimento brasileiro. A ditadura de classes aberta 

(jurídica) ou dissimulada (não jurídica), dilema da complexa e asfixiante realidade de dependência e subdesenvolvimento, 

acarreta a permanente consolidação e concentração interna da renda, prestígio e poder entre as frações das classes dominantes, 

e dominação externa a partir da drenagem permanente das riquezas e militarização do poder fazendo com que a classe 

trabalhadora “os de baixo” e os “condenados do sistema” - sujeitos que não são incorporados na dinâmica do trabalho - sejam 

historicamente ou inseridos de forma subalterna ou excluídos. Logo, o papel do Estado burguês consubstancia-se a partir de 

práticas violentas para atender as demandas da restrita democracia burguesa. Esse debate será aprofundado no segundo capítulo.  
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(GERA). Depois estes três foram fundidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA); criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) absorvendo as antigas 

funções do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e criação da lei que definiu o Estatuto do Índio 

– aceleração do processo de monopolização das terras devolutas e tribais por grandes 

latifundiários, empresários e grileiros nacionais e estrangeiros e ii) expansão da Amazônia – 

reformulação de órgãos federais preexistentes – a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (Sudam) absorveu a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPEVEA); o Banco da Amazônia AS (BASA) absorveu o banco de Crédito da 

Amazônia. Juntos, a Sudam, o BASA, o INCRA e a Funai desempenharam papel central para 

a expansão do capitalismo na Amazônia Legal, que se consolidou com a criação do Programa 

de Integração Nacional (PIN) e do Programa de Polos Agropecuários da Amazônia 

(Poloamazônia). 

Neste sentido, essa amostra da expansão e fortalecimento do poder do Estado assegura 

que, quanto maior a subordinação das formas de organização social à acumulação monopolista, 

tanto maior também o fortalecimento e expansão do poder estatal via altas taxas de expropriação 

da classe trabalhadora. No mesmo período, seus órgãos de pesquisa, análise, decisão e atuação 

também expandiram. Por esse motivo as técnicas de planejamento, isto é, a tecnocracia (via 

planos e programas) enquanto instrumentos e atividades de planejamento do governo foram à 

base da poderosa aliança entre capital monopolista e a ditadura, pois adentrou em todos os 

níveis da vida econômica do país.  

 Vejamos mais um exemplo do autor que constituiu a tessitura da economia política da 

ditadura na qual as relações econômicas e políticas são desenvolvidas por dentro do Estado: 

conselhos – pois ao mesmo tempo em que têm atribuições normativas, também possuem grupos 

de estudos ou de avaliação de projetos, mas em geral, atuam em campos específicos. Em outras 

palavras, os principais atores (os mesmos em alguns casos) que elabora, têm assento nos seus 

conselhos respectivos, isto é, são os mesmos sujeitos que pesquisam, analisam, decidem e põe 

em prática uma determinada política convertendo-se em espaço de negociação institucional. 

 Essa crescente subordinação das diferentes formas de acumulação monopolista 

expressava o aumento do domínio do capital sobre o trabalho, das frações burguesas sobre as 

classes assalariadas, pois o "pragmatismo", a "eficácia" e a "modernização", na prática, 

envolvem dinamismo das condições reais de produção, apropriação e dominação; condições de 

produção de mais-valia absoluta e relativa; e  poupança, lucro, renda e juro. Dito de outra forma, 

envolve os funcionários do capital.  
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 Segundo o sociólogo brasileiro, as classes dominantes nos governos da ditadura 

passaram a transformar os técnicos em elite governante, pois ao substituir o político, a 

demagogia e o carisma pelo técnico, pela ciência e pela eficácia, constituíram, ao mesmo tempo, 

o seu intelectual orgânico e o desenvolvimento das bases da ideologia (de que o planejamento 

seria uma técnica neutra) desse intelectual. Tratava-se, portanto, do controle político das classes 

assalariadas onde "os homens de negócio" transitavam sem nenhuma dificuldade entre os 

serviços públicos. 

 De acordo com Ianni (1981), a ditadura desde seus primórdios se viu extremamente 

compelida a concentrar o poder do Estado no que tange à criação de condições econômicas e 

política para o desenvolvimento econômico. O período Juscelino Kubitschek (1956-60) teve 

importantíssima função para tal. E, logo depois, tanto a crise econômica e política nos governos 

Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961-64) provocou uma cisão acentuada entre os 

determinantes do poder econômico, e as conformidades do poder político, como também, a 

possibilidade de formação de um governo popular fizeram com que as forças reacionárias 

compósitas ao imperialismo realizassem o golpe de Estado, por meio do discurso de "segurança 

e desenvolvimento". 

 

Toda força concentrada e organizada foi posta a serviço de uma política destinada a 

superar a "estagnação econômica" e a "inflação explosiva", isto é, a violência 

readquiriu, de modo ainda mais amplo e brutal, o caráter de potência econômica de 

força produtiva. Na prática, o capital monopolista havia penetrado ainda mais 

profunda e amplamente no aparelho estatal, ao mesmo tempo em que penetrara, ou 

passara a influenciar, de modo decisivo, amplos setores de sistema de ensino, público 

e privado, a indústria cultural, as forças da repressão, o pensamento e a prática dos 

governantes e tecnocratas. “Foi assim que a ditadura militar se concretizou numa 

ditadura da burguesia, configurando um Estado fascista”. (IANNI, 1981, p. 34).  
 

 A violência foi operacionalizada de modo organizado e concentrado. A ditadura militar 

consolidou-se numa ditadura da burguesia instrumentalizada por um Estado fascista. O 

desenvolvimento capitalista no Brasil, uma vez organizada e concentrada na violência estatal, 

entrou numa fase nova, a saber: a fase da acumulação monopolística. Isto é, o Estado brasileiro 

no período ditatorial constituiu-se enquanto favorecedor e impulsionador da monopolização da 

economia brasileira (política fiscal, monetária, creditícia e tarifária). A economia brasileira 

passou a ter três setores econômicos importantes: o imperialista; o nacional e; o estatal. 

Organizados a partir da competição, do oligopólio e do monopólio; além de formação, expansão 

e recriação de: conglomerados, associações, fusões, holdings, e outras, entre pequenas, médias 

e grandes empresas nacionais e estrangeiras. Ao mesmo tempo em que o capital financeiro 
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(capital bancário articulado com o capital industrial) se tornou a forma predominante do capital 

influenciando de maneira profunda e generalizada o conjunto da economia, a estrutura do 

Estado e a relação do Estado com as classes dominantes e subalternas. Nos anos após a 

estagnação (1963-67) a economia cresceu acentuadamente (1968-74) por meio da grande 

ocupação e desenvolvimento das forças produtivas. 

 
A força de trabalho, a tecnologia, a divisão do trabalho, o planejamento econômico 

governamental, a violência estatal, o capital público e privado, nacional e estrangeiro, 

foram essas as principais forças reativadas e desenvolvidas, intensa e extensivamente, 

nos anos de ascenso econômico da ditadura. Da mesma forma que ocorria a 

concentração acelerada de capital pela crescente reinversão da mais-valia, também 

ocorria à centralização do capital, pela crescente absorção de capitais individuais, em 

geral, menores ou mais fracos, pelos mais poderosos. Tudo isso amplamente 

favorecido e protegido, econômica e politicamente, pelos governantes. Desde 64, o 

poder estatal foi levado a atuar, de modo ainda mais fundo, no sentido de favorecer e 

proteger a concentração e centralização do capital, propiciando a transição decisiva 

da economia amplamente dominada pelo capital monopolista. (IANNI, 1981, p. 37).  
 

 

 Nesta perspectiva, o setor estatal passou exercer e atuar decisivamente para a 

dinamização da acumulação capitalista nos setores privados, induzindo e investindo, por 

exemplo, nos setores: de energia elétrica (Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.); de 

petróleo (Petrobrás – Petróleo Brasileiro S.A.); de planejamento urbano (BNH – Banco 

Nacional de Habitação); de siderurgia e indústrias de construção atuando de forma decisiva 

para a reinversão do ciclo recessivo do período anterior. Trata-se da articulação do capital 

monopolista, principalmente imperialista, com o Estado, pois as formas do capital somente são 

configuradas na esfera das relações e determinações recíprocas dos capitais particulares - 

mesmo que já se vinha realizando intervenção estatal na economia antes, como no período de 

1956-60. Com o poder estatal engendrado pelo golpe, o setor imperialista alcançou vários 

setores da produção industrial, da agrícola, da agroindústria, do comércio e do capital bancário, 

surgindo assim, a estatização da economia37 e a forma capital em geral.  

 Para o autor, em síntese, podemos apresentar três características marcantes. Primeiro, o 

planejamento econômico transformou-se em força produtiva da grande burguesia por 

intermédio do sistema federal de planejamento, da ditadura e do imperialismo, via processos de 

concentração e centralização do capital, adquirindo maior abrangência e dinamismo. Segundo, 

 
37 "Dentro desta estrutura o Estado constitui formas superiores de organização capitalista, consubstanciadas num sistema 

financeiro público e em grandes empresas estatais, cumprindo o papel desempenhado pelo capital financeiro nas 

industrializações avançadas. este fato de o estado condensar as formas mais abstratas do capital é que confere ao capitalismo 

monopolista retardatário uma condição ainda mais "desenvolvida", no sentido de que tende a apresentar, neste aspecto, um 

grau mais avançado de ‘socialização’ da produção capitalista. É nestes termos que pode ser entendido o conceito de ‘capital 

estatal’". (IANNI, 1981, p. 42). 

 



   

 

80 
 

a violência estatal como técnica política e econômica, também se transformou em poderosa 

força produtiva, pois ao controlar a força de trabalho, produz extraordinária taxa de mais-valia, 

e nesse sentido, o sistema federal de planejamento concomitante ao sistema federal de 

repressão, operam sobre as forças produtivas e nas relações de produção para além do aparelho 

repressivo, mas, e inclusive, nas instituições públicas e privadas por meio de sua organização e 

operacionalização ou pelo sistema de hierarquia e disciplina. Nas palavras do Ianni,  

 

Além da violência política, mais visível, que aparece na prisão, processo, ameaça, 

sequestro, desaparecimento ou assassinato de membros e líderes de sindicatos 

operários, ligas camponesas, igrejas e partidos, a violência política, policial e militar, 

aparecem também nos locais de trabalho - fábrica, fazenda, latifúndio, empresa, 

escritório. No âmbito das relações de produção, a violência estatal passa a ser uma 

potência econômica, ou força produtiva. A violência do poder estatal, como violência 

concentrada e organizada da sociedade burguesa, passa atuar no sentido de garantir e 

reforçar a subordinação econômica e política da classe operária e do campesinato. Ao 

dinamizar as forças produtivas e as relações de produção, favorece a produção de 

mais-valia, a dinamização dos processos envolvidos na produção de capital. Assim, a 

combinação do sistema federal de planejamento com o sistema federal de violência 

passa a operar de forma decisiva na dinâmica da transformação do que poderia ser 

uma taxa potencial de mais-valia em mais-valia efetiva. Nesse sentido é que a ditadura 

propicia a produção de uma taxa extraordinária de mais-valia. Ao mesmo tempo, e 

por isso mesmo, o Estado aparece às classes assalariadas, em geral, mas aos operários 

e camponeses em especial, como um Estado despótico, opressivo, repressivo. Parece 

um Estado conquistador. São estranhas, estrangeiras, as suas razões. Tudo passa a ser 

largamente submetido às razões de 'segurança e desenvolvimento' do Estado 

ditatorial, do capital, da alta finança, da grande burguesia financeira, do imperialismo 

(IANNI, 1981, p. 44). 

 

 

 E, terceiro, o capital financeiro, no capitalismo monopolista passou a determinar a 

estrutura e os movimentos do estado através do desenvolvimento do planejamento e da 

violência enquanto instrumentos políticos e econômicos, como forças produtivas. Assim, são 

ao mesmo tempo, condição e produto dos desenvolvimentos do capital financeiro. Pois, os 

capitais industrial, bancário e comercial – setor produtivo privado nacional, setor produtivo 

estatal e o setor produtivo imperialista – desenvolvem-se sob condições monopolísticas, ou seja, 

desenvolvem e constituem a força e os movimentos do capital financeiro porque são protegidos 

e impulsionados pelo poder estatal. 

 Assim, de acordo com Rodrigo Castelo (2017)38: 

 
38 No artigo intitulado Supremacia rentista no Brasil e a violência como potência econômica, Castelo (2017) analisa a 

consolidação da hegemonia das frações rentistas da burguesia brasileira no período neoliberal, resgata as fases do capitalismo 

no Brasil a partir da referência de Jaime Osório (2013) recorrendo à categoria violência como potência econômica, 

especialmente, fundamentada por Octavio Ianni (1981) como vimos anteriormente. Contudo, no segundo capítulo, iremos 

realizar uma breve análise histórica do padrão de dominação externa a partir do saudoso Florestan Fernandes (1975), 

dialogando, particularmente, com seus conceitos de capitalismo dependente e heteronomia cultural a fim de estabelecer os 

nexos causais entre a natureza violenta das burguesias brasileiras e as formas que a categoria violência como potência 

econômica se expressam nos dias atuais. 
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Mais ou menos explícita, a violência é marca fundante dos processos de acumulação 

capitalista no Brasil, desde a colonização até o neoliberalismo, seja pela força do 

Estado, seja pela atuação dos capitalistas e latifundiários nos processos de alienação, 

subsunção (formal e real) e exploração da força de trabalho de mulheres, homens e 

crianças no reino oculto da produção. A violência é, assim, uma potência econômica 

utilizada sistematicamente pelas classes dominantes nas suas lutas contra os 

subalternos, tanto nas regiões imperialistas quanto no capitalismo dependente, com 

maior intensidade neste último, por conta da superexploração. (CASTELO, 2017, p. 

63). 

 

 Nesse sentido, é de suma importância compreender a maneira que essa violência 

enquanto potência econômica se apresenta na contemporaneidade em suas distintas expressões. 

Trata-se de estabelecer as mediações necessárias para a compreensão dos novos mecanismos 

de expropriação e acumulação que, a partir da violência estatal, mantém e consolida a relação 

Capital, Trabalho e Estado em diferentes fases históricas. Neste sentido, recorreremos às 

análises de Virginia Fontes (2010) acerca das expropriações contemporâneas e de David Harvey 

(2004) sobre acumulação por espoliação. 

 Fontes (2010), no capítulo segundo de sua obra intitulada O Brasil e o capital 

imperialismo: teoria e história resgata, brilhantemente, o pensamento de Lênin a fim de 

compreender os elementos basilares do imperialismo, como já mencionamos anteriormente. 

Contudo, chama atenção para a necessária atualização haja vista os dinamismos do capital e da 

luta de classes. Por esse motivo, no capítulo seguinte, traz sua categorização do que seria 

"capital-imperialismo". Sua ideia central é de que, após a Segunda Guerra, o imperialismo 

clássico chegou à sua máxima manifestação concomitante ao ápice do processo de valorização 

e potencialização da formação de capital portador de juros39, isto é, houve um aprofundamento 

imperativo da necessidade de reprodução ampliada do capital em todo tecido da vida social que 

exacerba e impulsiona intensas expropriações das condições de existência social agregando 

novas determinações e expressões. Tal grau de continuidade e aprofundamento da concentração 

e centralização de capitais – em especial o monetário configurando a generalização do capital 

portador de juros – criou a necessidade de exportação de capitais e de internacionalização das 

formas de dominação e organização dos Estados capitalistas no sistema internacional, mas não 

apenas de forma externa (dos centros para as periferias, pois, apesar de subalterno e dependente 

as economias de "capitalismo tardio", além de centralizar e concentrar seus capitais ingressou-

 
39 Trabalharemos os elementos introdutórios sobre o capital portador de juros e o papel do fundo público no terceiro capítulo, 

intitulado Acumulação capitalista na era da financeirização, desta dissertação. 
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se também à ordem internacional do capital-imperialismo. Assim, coloca o Brasil neste patamar 

ao analisar o crescimento das empresas transnacionais como, por exemplo, a Odebrecht40.  

 No que tange às expropriações contemporâneas, vejamos. Como a condição fundante 

neste estágio imperialista é a utilização dos processos de degradação das condições sociais para 

a expansão do capital, sua tendência intrínseca, articulada e indômita se apresenta a partir de 

duas dinâmicas: a concentração de recursos sociais e a recriação permanente das expropriações 

sociais. Trata-se da dinâmica de concentração de capitais e como tal processo amplia e 

aprofundam novos mecanismos de expropriações, a "condição social na qual se baseia o capital 

para a atividade predominante da qual depende sua própria reprodução enquanto forma de vida 

social" (FONTES, 2010, p. 21), isto é, a condição de existência de supostos trabalhadores 

"livres", de um lado, e de outro, a concentração de recursos sociais. Isso quer dizer que, a 

particularidade do capital-imperialismo, consiste na continuidade das características da 

acumulação capitalista - da existência de trabalhadores expropriados de sua condição de 

existência - e da expropriação de massas cada vez maiores para reconstruir as engrenagens 

intercapitalistas perante as expressões da crise estrutural constitutivas do capital. Para mostrar 

tais complexificações, a autora distingue e classifica dois tipos, a saber: expropriação primária 

e expropriação secundária. 

 A expropriação primária é aquela em que separa os trabalhadores da propriedade das 

condições de realização de seu trabalho que tiveram origem na chamada acumulação primitiva 

que, por meio de um longo processo violento e sanguinário – que já explicitamos anteriormente 

–, criou um mercado interno a partir da constituição de demandas de consumo na medida em 

que, uma vez expropriados de seus meios de produção, precisariam adquirir mercadorias para 

sua subsistência, ao mesmo tempo em que para tal, só lhes restariam à venda de sua força de 

trabalho, através do assalariamento, para os donos dos meios de produção. 

 Fontes (2010) defende a tese de que esses processos permanecem vigentes, mas se 

aprofundam inteiramente articuladas às novas expressões de expropriações impulsionadas pelo 

imperialismo contemporâneo que denomina de disponibilizações ou expropriações 

secundárias. Pois, parte do pressuposto que as novas expropriações não são circunscritas 

somente à perda dos meios de produção, mas articulada à totalidade dos determinantes sociais 

– relação social fundamental – para a extração do mais-valor.  

 
40 A caracterização do padrão de dominação de Florestan Fernandes (1975) dá conta de explicar tanto as relações entre os 

Estados no sistema internacional como os determinantes da organização interna compósita em cada fase da formação social no 

Brasil. Por esse motivo, nosso ponto de vista é de que não existe, portanto, um subimperialimo por não haver uma posição de 

ruptura com o imperialismo estadunidense.  
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O contexto de expropriações primárias – da terra – massivas e de concentração 

internacionalizada do capital em gigantescas proporções, ao alterar sua escala atua da 

mesma maneira que a concentração de capitais, alterando a própria qualidade do 

capital-imperialismo: as expropriações passaram a ter uma qualidade diversa e 

incidem também sobre trabalhadores já de longa data urbanizados, revelando-se 

incontroláveis e perigosamente ameaçadoras da humanidade tal qual a conhecemos. 

(FONTES, 201, p. 54). 

 

   

 Nesse sentido, tais elementos são atualizados e, devido sua exacerbação, impõe tanto 

novas condições de subordinação do trabalho ao capital abrindo novos campos de extração do 

mais valor como lança os trabalhadores às variadas formas de expropriações, a exemplo, do 

desmantelamento dos direitos sociais e trabalhistas já que as expropriações contemporâneas, 

ligadas diretamente à concentração e à centralização, tratam de "capturar recursos crescente, de 

origem salarial, e de convertê-las em capital. [Realiza] um duplo movimento, de ameaça diante 

das aposentadorias e do estímulo às agências privadas de previdência (fundo de pensão e 

similares)". (FONTES, 2010, p, 58).  

 Assim, concordamos com a autora que apesar das expropriações secundárias não 

constituírem-se enquanto perda da propriedade de produção como nos mostrou Marx, não é um 

processo da "gênese do capitalismo", mas muito pelo contrário, pois, partindo da forma 

originária de expropriação, tornou-se um processo permanente que a partir de diferentes 

mecanismos violentos – os quais podem ser mais explícitos ou implicitamente realizados - se 

expande, aprofunda e generaliza por ser a forma pela qual os sujeitos estabelecem relações 

político-econômicas e socioculturais de modo sempre intensivo e expansivo, isto é, meios 

sociais de subsistência transformados nos processos de expropriação – "enquanto 

transformação de meio de vida em capital... [que] na atualidade... se torna mais visível, 

exacerbando as contradições sobre as quais repousa" (FONTES, 2018, p. 17), em meios de 

exploração do trabalho pelo capital.  

 No que tange às análises de David Harvey (2004) acerca das novas formas de 

expropriações como uma relação simbiótica aos processos de acumulação, vejamos: tomando 

como referência os ensinamentos de Rosa Luxemburgo e Hannah Arendt, os processos 

predatórios e violentos de expropriação da acumulação primitiva são elementos estruturantes 

que perpassam as transformações societárias deste modo de produção até o período vigente por 

meio da atuação do Estado em diferentes mecanismos. 

 

A expulsão de populações camponesas e a formação de um proletário sem-terra tem 

se acelerado em países como o México e a Índia nas três últimas décadas; muitos 
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recursos antes partilhados, como a água, têm sido privatizados (com frequência por 

insistência do Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da acumulação; formas 

alternativas (autóctones, e mesmo no caso dos Estados Unidos, mercadorias de 

fabricação caseira) de produção e consumo têm sido suprimidas. (HARVEY, 2004, p. 

121). 

 

 

 Nesse caminho, defende que na fase do capitalismo contemporâneo tais mecanismos 

atualizaram-se. Apresenta, portanto, uma nova categorização para diferenciá-los dos 

mecanismos das expropriações originárias por lhe parecer estranho qualificar tal processo desta 

maneira, uma vez que, se encontra em andamento. Por esse motivo, o geógrafo inglês substituiu 

tais termos pela noção de acumulação por espoliação ou despossessão. 

Em seu livro O novo imperialismo (2004) Harvey demonstra como os processos 

violentos de expropriação e exploração para a acumulação do capital segue de forma contínua, 

porém, inéditas se comparadas com os métodos nada idílicos da acumulação primitiva. Para o 

geógrafo inglês quando a financialização do sistema de crédito e o domínio do capital financeiro 

se tornaram hegemônicos por meio de mecanismos especulativos e fraudulentos como, por 

exemplo, predação, fraude e roubo, que a partir de 1973, foram criados também, mecanismos 

novos de acumulação por espoliação, como por exemplo:  

 

A ênfase nos direitos de propriedade intelectual nas negociações da OMC (o chamado 

Acordo TRIPCS) [...] pelas quais o patenteamento e licenciamento [...] podem ser 

usados agora contra populações inteiras [...]. A biopirataria campeia e a pilhagem do 

estoque mundial de recursos genéticos [...]. A escala da destruição dos recursos 

ambientais globais (terra, ar e água) e degradações proliferantes de hábitats [...]. A 

transformação em mercadoria de formas culturais, históricas e da criatividade 

intelectual [...]. A corporativização e privatização de bens até agora públicos (como 

as universidades) para não mencionar a onda de privatizações (da água e de utilidades 

públicas de todo gênero) que tem varrido o mundo indicam uma nova onda de 

“expropriação das terras comuns”. Tal como no passado, o poder do Estado é com 

frequência usado para impor esses processos mesmo contrariando a vontade popular. 

A regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o trabalho e o ambiente 

da degradação tem envolvido a perda de direitos. A devolução de direitos comuns de 

propriedade obtidos graças há anos de luta de classes (o direito a uma aposentadoria 

paga pelo Estado, ao bem-estar social, a um sistema nacional de cuidados médicos) 

ao domínio privado tem sido uma das mais flagrantes políticas de espoliação 

implantadas em nome da ortodoxia neoliberal. (HARVEY, 2004, p. 123). 

 

  

 Trata-se, portanto, da incessante procura por novos locais de rentabilidade, novos 

campos e divisas para valorização do capital sobreacumulado, pois “o capital sobreacumulado 

pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso criativo” (Harvey, 2004, p. 124) 

uma vez que, ao expropriar o que já existe, destrói ainda mais direitos sociais, do trabalho e de 

proteção social fundamentais da classe trabalhadora, ao passo que, tais mecanismos incidem 

diretamente nas condições objetivas e subjetivas que definem sua maneira de ser e de viver, 
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principalmente em períodos mais latentes de expressão da crise estrutural do capital41, via 

processos de mercantilização, monetarização e privatização mediante atuação decisiva do 

Estado burguês como fator determinante tanto para a gênese do modo de produção capitalista 

quanto para a sua fase mundializada. 

 Nesse sentido, pensar as expropriações contemporâneas à luz das estratégias da 

expansão imperialista, é compreender de que maneira convergem na ampliação da 

superexploração da força de trabalho. Ao refletir sobre tais mecanismos Ana Elizabete Mota 

(2018) esclarece que, na singularidade do Brasil – onde a proteção social não se configurou 

como sistema de proteção constitutivo de um Estado Social como nos países centrais no pós-

Segunda Guerra – problematiza sobre a particularidade das mediações entre exploração do 

trabalho e acumulação por espoliação destacando a atuação dos mecanismos de proteção social 

públicos uma vez que “a questão das expropriações se ressignificam e atualizam, vinculando-

se organicamente com os mecanismos de exploração direta e indireta da força de trabalho a 

com a expansão da supercapitalização via contrarreformas do Estado” (MOTTA, 2018, p. 174-

75). 

 No entendimento da autora, na esteira dos ensinamentos de Rui Mauro Marini (1973), 

tanto a subsunção formal e real do trabalho ao capital como a expoente exploração do trabalho 

na atual quadra histórica, atendem aos determinantes cada vez maiores da produtividade do 

trabalho por meio de mecanismos articulados e intrínsecos de produção da mais-valia absoluta 

e relativa operando uma verdadeira precarização das condições de vida e de trabalho quando 

cria novos espaços de valorização do valor para além da intensificação do trabalho e da redução 

do trabalho vivo, pois se trata, portanto, de “uma espécie de remercantilização e desvalorização 

da força de trabalho como expressão da superexploração dessa força de trabalho e precarização 

social [...]” (MOTTA, 2018, p. 174, grifo da autora). Dito de outra maneira, as expropriações 

contemporâneas, ao atualizarem seus mecanismos, engendram novas características como, por 

exemplo, a mercantilização de serviços públicos.  

 

Essas expropriações, em geral, além de serem objeto de violência as mais diversas, ao 

subtrair as conquistas históricas dos trabalhadores, são também “a matéria-prima” de 

manipulações ideológicas, assumindo características de práticas modernas com o 

 
41 Isteván Mészáros (2011) utiliza o termo para afirmar que desde o final dos anos de 1960 o capital vem sofrendo sintomas de 

crises significativos que se multiplicam e aprofundam de maneira contínua, sistêmica e estrutural. "Imaginar que dentro da 

estrutura de tais determinações causais antagônicas possa ser encontrada uma solução harmoniosa permanente para o 

aprofundamento da crise estrutural de um injusto sistema de produção e de troca - o qual está agora empenhado ativamente em 

produzir uma crise alimentar global, por cima de todas as suas outras contradições gritantes, incluindo a sempre mais difusa 

destruição da natureza -, sem mesmo tentar remediar suas miseráveis desigualdades, é a pior espécie de pensamento ilusório e 

beira à irresponsabilidade total. Pois, de forma paradoxal, ele quer reter a ordem existente apesar de seus antagonismos e das 

suas necessárias injustiças explosivas”. (MÉSZÁROS, 2011, p. 29-30). 
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objetivo de naturalizar os meios de precarização do trabalho e da vida dos 

trabalhadores. Os direitos à educação, à renda na inatividade e à saúde, por exemplo, 

transitam da esfera dos direitos para a da oferta dos serviços privados e mercantis, por 

vezes considerados complementares ou suplementares aos serviços públicos, como 

expressão dessas modernas expropriações que afetam a vida material e social das 

classes trabalhadoras e subalternas. Sob auspícios do Estado, o capital – com o aporte 

do capital financeiro – expande a capitalização para a esfera dos serviços sociais, 

transformando-os em negócios lucrativos que criam condicionalidades para o acesso 

de homens e mulheres nessa quadra histórica, mediante a compra deles com parte dos 

seus salários e / ou renda. (MOTTA, 2018, p.179). 

Assim, entendemos que a imposição dessa lógica de supressão de meios de existência 

concomitante a mercantilização e privatização dos mínimos básicos de sobrevivência, isto é, 

essas novas formas de expropriações - novas modalidades de valorização do valor –, na atual 

fase de supercapitalização da esfera dos serviços – no nosso caso, financiamento bancário aos 

alunos universitários -, além de incidem diretamente na reprodução dos trabalhadores, leia-se, 

superexploração dos trabalhadores, e de suas famílias, também os obrigam a depender cada vez 

mais do mercado através do seu endividamento ao serem obrigados a “comprar” o que deveria 

ser ofertado pelo Estado, mesmo no limite burguês do exercício de sua sociabilidade, como 

analisaremos nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO 2 – CAPITALISMO DEPENDENTE E HETERONOMIA CULTURAL  

 

 

Este capítulo pretende analisar o padrão burguês de dominação no capitalismo 

dependente com objetivo de apreender a natureza da burguesia brasileira para a conformação 

da educação heteronômica compreendida como eixo central para a identificação dos 

fundamentos do processo de oligopolização do ensino superior.  

Para tal, é imperioso analisar os padrões de dominação externa na América Latina a 

partir das análises de Florestan Fernandes (2008), uma vez que significa compreender que o 

capitalismo não é uma realidade somente econômica, é também política, social e cultural. Além 

disso, há de se considerar a história, as experiências e as leis gerais que regem o 

desenvolvimento do capitalismo mundial, isto é, a universalidade do modo de produção 

capitalista. Contudo, estas análises não podem ser cópias infiéis ou aplicações e transplantações 

de algo externo à realidade latino-americana, porque existem particularidades determinantes 

para compreender o desenvolvimento periférico. Trata-se da articulação da expropriação dual 

do excedente econômico com a dominação cultural engendrada a partir da manifestação do 

padrão compósito de hegemonia expressas em duas faces: como dominação externa e 

dominação interna. Dois polos da dominação burguesa: nacional e internacional.  

Portanto, também se faz necessário pensar o sistema educacional brasileiro a partir de 

dois eixos centrais de análise do mesmo autor: capitalismo dependente e colonialismo 

educacional, pois é a partir dessas reflexões que se torna possível descortinar a verdadeira 

natureza da burguesia brasileira. Estes padrões dependentes de desenvolvimento e educação 

refletem diretamente tanto na manutenção, quanto no aprofundamento do padrão dependente 

de educação superior engendrado pela heteronomia cultural, uma vez que esse conteúdo opera 

a materialidade do projeto de educação burguês inerente a nossa inserção capitalista dependente 

na economia mundial. 

 

2.1.  Desenvolvimento capitalista no Brasil 

  

O esforço de compreensão da maneira que o Brasil se insere no sistema capitalista 

mundial à luz do pensamento sociológico de Florestan Fernandes requer dois movimentos 

anteriores de suma importância: 1º) recuperar a categoria imperialismo a partir: i) das reflexões 

de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista (2005) acerca do movimento planetário 
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que a burguesia empreende na incessante busca de novos mercados a fim de revolucionar, de 

forma permanente, tanto os instrumentos de produção como as relações de produção; ii) 

apresentar as análises de Vladimir Lênin, em sua obra Imperialismo: fase superior do 

capitalismo (2012)  que, partindo do método de análise de Marx sobre o modo de produção 

capitalista, caracteriza a fase monopolista do capitalismo financeiro ao identificar o 

desenvolvimento desigual da expansão colonial entre as potências por meio do processo de 

concentração e centralização de capitais, do surgimento de cartéis e trustes, bem como, a 

intrínseca relação entre os bancos, os sindicatos patronais, as oligarquias financeiras e o 

governo; e 2º) trazer as reflexões que Léon Trotsky42 elaborou no Volume 1 de seu livro 

História da Revolução Russa (1977) acerca da dinâmica histórica inerente às formações 

econômico-sociais de capitalismo periférico a partir: i) do papel que cada nação ocupa na 

divisão internacional do trabalho; ii) do papel da configuração histórica e espacial da luta de 

classes que calibra sua inserção subalterna; e iii) da necessidade de absorção do modo de ser da 

racionalidade burguesa dos países centrais por meio de saltos históricos. 

No legado teórico marxista é consenso afirmar que a conformação do capitalismo, a 

partir do final do século XIX, sofre intenso reordenamento em suas estruturas econômica, 

política, social e cultural. Essas transformações decorrentes da transição do capitalismo 

concorrencial para a fase monopolista como um processo de mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1996), são estratégias necessárias às exigências da nova sociabilidade burguesa, 

pois, trata-se de um novo modo de funcionamento do sistema capitalista mundial. Com alto 

grau de acumulação, o capital passa a configurar-se de forma mais organizada via aumento da 

concentração, da centralização e do processo de monopolização de capitais (LÊNIN, 2012). O 

Manifesto do Partido Comunista escrito por Marx e Engels em 1847, texto que apresentou o 

programa teórico-prático do partido a Liga dos Comunistas43 – como vimos no capítulo anterior 

–, já abarcava categoriais germinais de análise de uma das tendências constitutivas do modo de 

produção capitalista: a formação de um mercado mundial.  

 

A necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impele a 

burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda parte, instalar-

se em toda parte, criar vínculos em toda parte. Através da exploração do mercado 

mundial, a burguesia deu um caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos 

 
42 Realizamos uma reflexão extremamente limitada sobre a teoria do desenvolvimento desigual e combinada do autor – 

trabalharemos mais profundamente a partir das reflexões de Florestan Fernandes (2008). Para análises mais aprofundadas ver: 

(LOWY, 2015, 1998); (NOVACK, 1968). 
43 A Liga dos Comunista era uma associação de operários composta, inicialmente, por exilados alemães e que mais tarde se 

tornou internacional. Em 1847 num congresso da Liga dos Justos, como era chamado antes de ser substituído por Liga dos 

Comunistas, Marx e Engels foram incumbidos de produzir o texto do Manifesto, programa teórico-prático do partido.  
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os países. Para grande pesar dos reacionários, retirou debaixo dos pés da indústria o 

terreno nacional. [...] Em lugar das velhas necessidades, satisfeitas pela produção 

nacional, surgem necessidades novas, que para serem satisfeitas exigem os produtos 

das terras e dos climas mais distantes. [...] E isso tanto na produção material quanto 

na intelectual. [...] Com o rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de 

produção [...] a burguesia arrasta para a civilização todas as nações [...] sob pena de 

extinção, a adotarem o modo de produção da burguesia, [...], isto é, a se tornarem 

burguesas (MARX; ENGELS, 2005, p. 48-49).  

 

Nesta passagem, como em diversas outras obras, Marx e Engels salientam que a essência 

do modo de produção capitalista consiste em, de um lado, no desenvolvimento das forças 

produtivas e que, portanto, tem como eixo condutor a luta de classes e as expressões de sua 

crise estrutural. De outro lado, a internacionalização, por ser a produção de valor em escala 

crescente, tendência mais fundamental e definidora do modo de produção regido pelo capital. 

A moderna sociedade burguesa, constituída a partir dos escombros da sociedade feudal, 

não suprimiu a sociedade de classes. A estratificação social data desde as primeiras décadas.  O 

que os autores afirmam é que a época da burguesia apenas concebeu novas classes a partir de 

duas formas modernas: novas condições de opressão e novas formas de luta. Em outras 

palavras, dividiu a sociedade em duas grandes classes absolutamente antagônicas entre si: 

burguesia e proletariado. 

A burguesia, enquanto classe dos capitalistas modernos que tem sob seus domínios os 

meios de produção social a partir do trabalho assalariado concebe a sociedade capitalista à luz 

desse modo determinado de produção e reprodução. A produção contínua de mercadorias e, a 

incessante concentração e centralização de capitais pelos donos dos meios de produção por 

meio da exploração do trabalho para extração da mais valia, realiza a lógica do processo de 

acumulação do capital. 

Neste bojo, os autores ainda afirmam que não há possibilidade de a burguesia existir 

sem, ininterruptamente, revolucionar os instrumentos e as relações de produção, isto é, todo o 

conjunto das relações sociais. Considerando que sua existência depende das transformações das 

forças produtivas, das relações de produção e das relações de propriedade, as tendências de 

superprodução (superacumulação enquanto expressão desse processo em grande escala) no 

capitalismo é elemento intrínseco, logo, diferentes elementos podem desencadear um bloqueio 

no processo de reprodução do capital como, por exemplo, o próprio mecanismo de necessidade 

de concorrência e incremento tecnológico. 

Como estratégia de enfrentamento à crise, a burguesia em seu processo de acumulação 

de capital a partir do movimento de internacionalização encontra duas saídas: força a destruição 

de uma massa de forças produtivas e conquista novos mercados para explorar de maneira mais 
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intensa. Isso ocorre porque as forças produtivas e as relações burguesas de propriedade 

disponíveis não favorecem mais o desenvolvimento da civilização burguesa, tornando-se 

entraves perigosos à essência de sua existência: a propriedade privada. 

 Uma das expressões mais contundentes do legado de Marx acerca da formação de um 

mercado mundializado se forjou com o Imperialismo, fase superior do capitalismo de Vladimir 

Ilicht Lenine (2012), obra fundamental para compreensão da natureza do capitalismo 

contemporâneo e do real conteúdo de sua internacionalização. Partindo do método de análise 

de Marx sobre o modo de produção capitalista, o autor caracteriza a fase monopolista do 

capitalismo financeiro, indicando o processo de concentração e centralização de capitais, de 

surgimento de cartéis e trustes, bem como, a intrínseca relação entre os bancos, os sindicatos 

patronais, as oligarquias financeiras e o governo. Baseado nas associações de capitais 

financeiros, essa etapa do capitalismo por meio de exportações, constituíram associações 

internacionais monopolistas que partilharam o mundo entre si de maneira desigual e 

“parasitária” no qual os países mais importantes mantiveram sua hegemonia através da força 

econômica, militar e política. 

Como consequência desse processo, associações monopolistas detém o domínio de 

determinado seguimento industrial ou comercial, ou seja, da produção e do mercado tornando-

se grandes potências que passam a disputar e partilhar o mundo entre si em busca de novos 

mercados e matérias-primas. Tem-se nesse período o que Lênin chamou de imperialismo, 

estágio econômico que caracteriza a fase superior do capitalismo, constatando na verdade, que 

esses foram os reais motivos que impulsionaram a Primeira Guerra Mundial. 

Apesar de o autor ter definido nesta obra o imperialismo como fase monopolista do 

capitalismo, faz-se necessário, como o próprio Lênin chama a atenção no texto, ir além dessa 

definição e incluir os cinco traços fundamentais para compreender as múltiplas determinações, 

em especial as particularidades econômicas, dessa fase do capitalismo. Os elementos 

constitutivos desse processo de expansão do capital segundo o autor são: 

 

1) a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo 

na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, 

baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia financeira; 3) a exportação de 

capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância 

particularmente grande; 4) a formação de associações internacionais monopolistas de 

capitalistas, que partilham o mundo entre si, e 5) o termo da partilha territorial do 

mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o 

capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos 

monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de 

capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a 
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partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importante (LÊNIN, 2012, p. 

194). 

 

 

O modo de produção capitalista apresenta como uma de suas particularidades fundantes 

o desenvolvimento tanto da indústria quanto do processo de concentração da produção cada vez 

mais rápida e em empresas cada vez maiores. A função de se ampliar incessantemente os lucros 

impele aos grandes capitalistas à integração entre empresas. Consequentemente, grandes 

conglomerados emergem a partir da completa submissão de milhares de outras empresas de 

pequenos, médios e até grandes portes. Ao dominar as técnicas produtivas de um determinado 

seguimento no mercado, ou através da “combinação”44, cartéis ou trustes45, estes 

conglomerados garantem tanto o nivelamento das diferenças por meio de acordos que deixem 

as taxas de lucros mais estáveis, quanto à articulação da livre concorrência com os monopólios 

capitalistas. Neste grau de desenvolvimento, as empresas monopolistas estrangulam as que não 

se submetem às suas arbitrariedades, ou são abocanhadas ou quebram. E como já previa Marx, 

a livre concorrência que gera a concentração da produção, nessa fase de desenvolvimento, 

torna-se monopólio. 

Outro elemento constitutivo desse processo de transformação do capitalismo para 

imperialismo capitalista é o papel que os bancos e as oligarquias financeiras passam a exercer 

para o conjunto dos capitalistas. A fusão do capital industrial com o capital bancário viabiliza 

ainda mais a dominação dos grandes monopólios por meio de relações íntimas e pessoais entre 

bancos e empresas industriais e comerciais (compra de ações, indicações de diretores, 

conselheiros, governos, etc.), isto é, deixam de ser meros intermediários e passam a dispor de 

quase todo capital.  Desta refuncionalização do banco tem-se a concentração do capital sob o 

domínio do monopólio bancário que subordina e controla as operações de toda a sociedade 

capitalista.  

O capital financeiro, dada a incessante necessidade de aumentar a concentração do poder 

dos monopólios, determina as relações entre as empresas capitalistas via sistema de participação 

(relações de hierarquização entre pequenos acionistas no interior de uma empresa). Essa 

 
44 A combinação segundo Lênin é “a reunião de uma só empresa de diferentes ramos da indústria, que ou representam fases 

sucessivas de elaboração de uma matéria-prima (por exemplo, a fundição do minério de ferro, a transformação do ferro fundido 

em aço e, em certos casos, a produção de determinados artigos de aço) ou desempenham um papel auxiliar uns em relação aos 

outros (por exemplo, a utilização dos resíduos ou dos produtos secundários, a produção de embalagens, etc.)” (LÊNINE, 2012, 

p. 150). 
45 Cartéis são pequenos grupos de grandes empresas independentes que estabelecem acordos entre si sobre as condições de 

venda, prazos de pagamentos, repartição do mercado de venda, estabelecimento da quantidade de produtos a fabricar, bem 

como, dos preços, distribuição dos lucros etc. Produto do processo de concentração da produção, os cartéis são responsáveis 

pelo nascimento dos monopólios. Trustes, por sua vez, se originam da associação, via fusões, de empresas do mesmo ramo, ou 

de ramos diferentes tornando-se assim um gigante e dominando o mercado (LÊNINE, 2012). 
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aparente democratização não só serve como discurso travestido para aumentar a concentração 

do capital nas mãos de poucas oligarquias financeiras, como também permite transações 

espúrias propagando a corrupção, tanto a partir dos malabarismos da moderna técnica de 

elaboração de balanços administrativos quanto, pela violação dos limites entre o público e o 

privado por meio de relações promiscuas entre o alto escalão de representantes bancários e do 

governo. Inicia-se assim, a natureza parasitária da burguesia, uma vez que esta supremacia do 

capital financeiro significa a soberania dos que vivem dos rendimentos, consequência da 

separação da propriedade com a gestão dos grupos monopolistas. 

Diante desses pressupostos é possível identificar os elementos estruturais e dinâmicos, 

do ponto de vista de sua universalidade, do processo de concentração, centralização e 

oligopolização do capital como traço constitutivo do modo de produção capitalista. Agora, faz-

se necessário identificar as particularidades que o imperialismo, ou seja, que o desenvolvimento 

desigual das economias capitalistas, imprimiu para a conformação das sociedades de 

capitalismo periférico. 

Partindo da universalidade do MPC, isto é, da categoria totalidade – e contradição –, 

Trotsky (1977) afirma que dado o ritmo do desenvolvimento capitalista, no que tange sua 

dinâmica mais ampla – principalmente no estágio imperialista –, as nações “atrasadas” possuem 

determinantes econômicos, políticos e culturais marcados e circunscritos por relações 

estabelecidas e engendradas pelos países “avançados”. Trata-se de uma historicidade própria 

definida pelos seus dinamismos internos que, pela absorção dos elementos modernos dos países 

“avançados”, mas por meio de uma adaptação deles às condições materiais e culturais arcaicas, 

essa superposição de fases distintas do desenvolvimento desigual é engendrada, em sua 

essência, de modo combinado. A formação social e econômica de uma nação “atrasada” abarca 

distintas fases históricas que coexistem intrinsecamente e o seu desenvolvimento desigual não 

consiste em mero atraso cronológico passível de ser superado por etapas pré-determinadas ou 

linearmente46. A particularidade do desenvolvimento periférico se forja pela incapacidade 

histórica de vivenciar a via clássica da transição. É exatamente do caráter combinado do 

desenvolvimento periférico – amálgama de traços pré-capitalistas e capitalistas modernos – que 

surge a possibilidade histórica dos “saltos”.  

 

Um país atrasado assimila as conquistas materiais e ideológicas dos países adiantados. 

Não significa isto, porém, que sirva servilmente estes países, reproduzindo todas as 

 
46 A lei do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky é a base de fundamentação teórica que Florestan utilizou para 

fazer a crítica da teoria desenvolvimentista dos anos de 1950 e 1960 que explicavam as condições da formação social brasileira 

a partir de interpretações “dualistas” e “etapistas”. Veremos com maior profundidade adiante. 
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etapas de seu passado. A teoria da repetição dos ciclos históricos – a de Vico e mais 

tarde de seus discípulos – baseia-se na observação dos ciclos percorridos pelas velhas 

estruturas pré-capitalistas e, parcialmente, sobre as primeiras experiências do 

desenvolvimento capitalista. O caráter provincial e transitório de todo processus 

admite, efetivamente, certas repetições das fases culturais em meio ambientes sempre 

novos. 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. [...] O desenvolvimento de uma nação 

historicamente atrasada, conduz necessariamente, a uma combinação original das 

diversas fases do processus histórico. A órbita descrita toma, em seu conjunto, um 

caráter irregular, complexo, combinado. A possibilidade de superar os degraus 

intermediários, não é, está claro, absoluta; realmente está limitada pelas capacidades 

econômicas e culturais do país. [...] As leis da História nada têm em comum como 

sistemas pedantescos. A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus 

histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 

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

contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos, 

decorre outra lei que, por falta de denominação apropriada, chamaremos de lei do 

desenvolvimento combinado que significa aproximação, das diversas etapas, 

combinação das fases diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais 

modernas. (TROTSKY, 1977, p. 24-25, grifo do autor). 

 

Essa perspectiva dialética do desenvolvimento histórico por fusões contraditórias 

permite, portanto, a possibilidade histórica do socialismo mesmo antes da realização plena do 

capitalismo. Isso não implica, é claro, que as tarefas democrático-burguesas – como as reformas 

de base na ótica do capital, ou seja, dentro da ordem burguesa – de cada formação econômico-

social periférica serão realizadas pela ação das burguesias nacionais. Trotsky é enfático ao 

reiterar que somente com a “ditadura do proletariado” é possível realizar tais tarefas. Pois, a 

imposição do aprofundamento da dominação burguesa dos países “avançados” impulsiona as 

burguesias periféricas assumir papel central na consolidação do desenvolvimento capitalista 

periférico, como nos apresenta Florestan Fernandes ao analisar as particularidades da formação 

econômico-social do Brasil. 

Nesse sentido, é fundamental algumas ponderações preliminares que Fernandes  (2008) 

apresenta em Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento para pensarmos as particularidades 

do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a saber: a sociedade nacional originou-se da 

colonização, isto é, da expansão do mundo ocidental a qual pressupunha a revitalização do 

regime estamental dada a simbiose entre grande plantação, trabalho escravo e expropriação 

colonial; formação de um Estado nacional dependente e subalterno na medida em que o regime 

de castas e estamentos continuou sendo a base econômica e social do aburguesamento dos 

“senhores rurais”, ou seja, só houve alteração do arcabouço jurídico-político, mas sem 

transformações econômicas; e a modernização se deu via um amplo processo de transplantação 

– um salto em distintas áreas da vida social – de gente; de técnica ou instituições sociais e de 
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ideais de vida europeia que escamoteava a emancipação a partir da manutenção da ordem 

burguesa. 

Destes pressupostos, o autor empreende duas conclusões: i) essas nações politicamente 

“livres”, mas economicamente dependentes, pelo fato de serem produtos da colonização, não 

passaram para o estágio capitalista pelas suas estruturas econômicas e sociais agrárias, e no 

caso do Brasil isso só foi possível rompendo com o antigo sistema colonial, contudo, 

preservando – em diferentes graus conforme as regiões – funções e organização 

extracapitalistas da estrutura agrária que fornece, ao mesmo tempo, base política e fundamentos 

econômicos ou sociais para a incorporação das protoformas do capitalismo e sua inserção 

definitiva a partir dos dinamismos particulares internos; e ii) sua modernização não é simples 

reprodução do capitalismo europeu a partir de uma identificação com a civilização ocidental 

como dinâmica da força histórico-social, mas, sobretudo, europeização dos padrões 

normatizadores, quer dizer, as classes dominantes e/ou suas elites dirigentes aspiravam à algum 

nível de ajustamento das normas, instituições e valores sociais que determinassem, de certa 

forma, a direção daqueles padrões para a transplantação de ideias, modos de ser e de agir os 

quais têm no seu horizonte, a manutenção da ordem burguesa de sociabilidade que “escreveram 

através dela uma história econômica, social e cultural particularíssima, que nos dá a justa 

medida do que pode e do que deve ser a dita civilização a partir de uma condição colonial 

permanente, embora estável e mutável”. (FERNANDES, 2008, p. 27). 

Para Fernandes (2008) a condição colonial permanente é um elemento teórico chave 

para compreender tanto a particularidade do desenvolvimento econômico periférico – que se 

altera e se redefine no curso da história, mas sempre mantendo sua condição heterônoma, 

dependente e subalterna a partir da calibração da configuração histórica e espacial da luta de 

classes –, quanto para a compreensão do caráter antidemocrático e autoritário da natureza da 

burguesia brasileira – que a partir de relações patrimonialistas e da utilização das instituições 

oligárquicas de maneira autocrática, cria condições materiais para viabilizar e preservar tanto a 

incessante marginalização da classe trabalhadora, como os privilégios das camadas dominantes. 

Nesse sentido, compreender e utilizar esse eixo de análise, também é compreender a forma que 

a categoria violência, enquanto potência econômica, pode ser identificada nessas reflexões 

pensando as particularidades da formação sócio-histórica do capitalismo dependente brasileiro. 

Nesta perspectiva a explicação macrossociológica do subdesenvolvimento econômico, 

procura desvelar os fundamentos estruturais e dinâmicos que circunscrevem o desenvolvimento 

econômico e suas relações a partir de “como as classes sociais se organizam e cooperam ou 
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lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar, ou extinguir aquele regime social de 

produção econômica”. (FERNANDES, 2008, p. 29). Dito de outra maneira, tal orientação – à 

luz do pensamento de Trotsky para superação das análises “etapista” e “dualista” do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil – implica o uso de recursos metodológicos e teóricos 

capazes de explicar a dinâmica das sociedades de classes no mundo subdesenvolvido – uma 

vez que “o ponto central para a caracterização sociológica das classes sociais em sociedades 

subdesenvolvidas está, naturalmente, no modo pelo qual os processos de estratificação social 

se vinculam com a ordem econômica de bases capitalistas” (FERNANDES, 2008, p. 32) – a 

fim de superar as explicações superficiais que tendem a homogeneizar algumas tendências 

fundamentais de desenvolvimento global dessas sociedades47. 

 

É claro que existem várias gradações. A colonização propriamente dita se associa a 

um mercado que só é “interno” em função de sua alocação no espaço e no tempo. Por 

sua vez, a modernização pode estar ligada a uma situação legalmente colonial ou à 

existência de um Estado nacional independente. No primeiro caso, ele representa o 

fortalecimento da dominação colonial e do tipo de mercado que ela origina; no 

segundo caso, ela conduz, progressivamente, a um duplo dimensionamento do 

mercado que, adquiri uma estrutura capitalista “interna” e “externa” através da 

atividade do polo hegemônico externo e de sua influência dinâmica na organização, 

diferenciação e expansão de uma economia de consumo, controlada de fora. 

(FERNANDES, 2008, p. 33-4). 

 

 

Sob esse prisma, a modernização consubstancia-se como modalidade de controle 

econômico, político e cultural. Ou seja, é a maneira pela qual se configura a integração nacional 

na ordem social competitiva que possibilita ou não sua dependência. Ou melhor, pelo fato de 

que são os princípios capitalistas que determinam o comportamento econômico de uma dada 

experiência capitalista, estes tendem a universalizar-se e passam, portanto, a se institucionalizar 

e a regular a estrutura, o funcionamento e a evolução da ordem econômica da sociedade 

nacional. Nesse momento, para o autor, ou há um salto histórico para a independência – como 

demonstra ter ocorrido com os Estados Unidos da América (EUA) ao neutralizar e superar 

definitivamente as estruturas coloniais – ou, consolida-se como capitalismo dependente – como 

analisa o caso do Brasil quando as condições insuficientes de superação resultaram numa dupla 

polarização do mercado o qual consiste: um setor de exportação de produtos primários que se 

 
47 Segundo Fernandes (2008) todo cientista social tem de ajustar seu objeto de pesquisa ao contexto histórico-social investigado 

para não se arriscar produzir conhecimentos “superficiais” e “irrelevantes”. Trata-se de compreender como os antagonismos 

de classes se manifestam no tempo e no espaço e não só como mera aplicação externa e descritiva da realidade, pois “ao que 

parece, a questão [das explicações políticas, antropológicas e econômicas] não está nos modelos institucionais, considerados 

em si mesmos ou como subsistemas culturais, que regulam e orientam o comportamento humano em nível histórico. Essas 

sociedades extraem os modelos institucionais do patrimônio cultural da mesma civilização que produz o capitalismo avançado, 

auto-suficiente e autônomo”. (FERNANDES, 2008, p.28).  
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concretiza a partir da dependência exterior; e um setor interno de produção, circulação e 

consumo de bens dependentes aos determinantes e influxos externos.  

Trata-se, portanto, de como Florestan constrói o conceito de padrão dual de 

expropriação do excedente econômico que, pelo controle interno a partir do padrão compósito 

de hegemonia burguesa, a expropriação do excedente tem que ser realizada de forma mais 

intensiva para alimentar as burguesias tanto internacionais como também as nacionais. Logo, a 

sociedade capitalista dependente vive uma economia de mercado capitalista selvagem48 por ser 

duplamente expropriada. Por esse motivo, enquanto a sociedade subdesenvolvida não possuir 

as condições estruturais e dinâmicas capazes de criar um padrão de integração, funcionamento 

e desenvolvimento aos moldes competitivos, ou ficará condenada aos dilemas econômicos, 

sociais e políticos do capitalismo dependente, ou terá que engendrar uma ruptura com a ordem 

social competitiva por meio do socialismo. 

Nesse sentido, a situação específica da dupla polarização constitui-se como uma 

economia de mercado para operar estrutural e dinamicamente como uma economia subsidiária 

e dependente. Tendo em vista que o processo de formação capitalista das sociedades 

“desenvolvidas” engendrou-se por meio dos mecanismos fundantes da acumulação primitiva – 

como vimos no capítulo anterior – logo, a apropriação colonial como um dos elementos bases 

da acumulação originária de capital desencadeou, de um lado, uma economia de mercado 

capitalista a partir do crescimento do excedente econômico via expropriação das economias 

coloniais, e de outro, uma economia de mercado capitalista que, para crescer, torna-se ainda 

mais dependente.  A diferença entre os dois tipos de sociedade, isto é, a caracterização do 

desenvolvimento desigual – “desenvolvida” e “subdesenvolvida” –, está no modo como as 

sociedades estruturam e dinamizam sua realidade econômica e no modo em que se articulam 

umas com as outras a partir de suas posições caracterizadas e, portanto, hierarquizadas pelo 

nível de concentração de poder e monopolização de capitais, em outras palavras, do papel que 

ocupam na economia mundial. Desse modo, de acordo com Fernandes (2008), para 

compreender essa situação heteronômica das sociedades subdesenvolvidas e as diferenças 

apresentadas acima, são necessárias adequações de três perspectivas macrossociológicas que 

iremos recuperar, a saber: Max Weber, Karl Marx e Durkheim.  

 
48 Conforme explicitado no capítulo anterior, capitalismo selvagem para Florestan Fernandes não quer dizer que exista um 

capitalismo humanizado – como advoga a ideologia do capital social – ou menos predatório nas economias centrais, utiliza 

esse termo para caracterizar exatamente a particularidade que o padrão compósito de hegemonia e o padrão dual de 

expropriação do excedente econômico representam para a superexploração da força de trabalho no desenvolvimento do 

capitalismo dependente no Brasil e sua formação sócio-histórica. 



   

 

97 
 

A definição de classe adotada por Weber, segundo o autor, parte da “situação de classe”, 

isto é, da posição que o indivíduo ocupa no mercado em termos de valorização socioeconômica 

de bens e trabalho, logo, caracteriza a estratificação em classes como uma ordem social de 

“possuidores” e “não possuidores” fundada pelos vínculos de heteronomia através dos 

interesses econômicos. Ademais, lança mão das análises e explicações de Weber acerca do 

poder e das formas de dominação – elemento político sem ignorar as conexões econômicas 

referentes ao patrimonialismo e à burocracia – que permitem compreender o tipo de 

independência nacional dos países subdesenvolvidos, onde, no caso do Brasil, a concessão de 

prestigio social, riqueza e poder aos senhores de terra levou a uma prática político-

administrativa em que o limite entre o público e o privado não se diferem ante as autoridades, 

ou seja, constituiu-se enquanto uma relação promíscua como vimos com Lênin.  

 

O modelo explicativo de Weber, embora não envolva emocional, ideológica e 

moralmente o sujeito-investigador nos processos estudados, oferece respostas que 

permitem ir além de constatações de tal natureza, em termos estritamente objetivos. 

É que ele favorece a observação e a análise simultâneas de fenômenos inter-

relacionados em diferentes níveis de sua manifestação concreta. Pode-se, assim, reter 

as repercussões recíprocas, estabelecidas entre emergência e desenvolvimento de uma 

economia de mercado capitalista e a constituição de formações comunitárias ou 

societárias com novas bases convencionais, jurídicas e políticas. [...] Portanto, seu 

esquema interpretativo focaliza os dois planos concomitantes da situação 

heteronômica (como as coisas se passam a partir de fora e a partir de dentro da 

sociedade capitalista subdesenvolvida), evidenciando que os vínculos de dependência 

não são formais (jurídico-políticos) e regulados por uma associação especial. Mas, 

através de interesses univocamente econômicos, os vínculos se objetivam 

indiretamente, criando expectativas duplamente polarizadas, que orientam os 

ajustamentos dos indivíduos, dos grupos e das coletividades que eles representam [...] 

introduzindo uma variável que precisa ser detidamente considerada: o agente humano, 

colocado na polarização socioeconômica dependente, encarrega-se de resguardar, de 

manter, e de fortalecer os vínculos de dependência, ativamente ou por omissão. O 

mesmo esquema interpretativo também focaliza a evolução oposta, permitindo 

descobrir como a decomposição dos vínculos de heteronomia repousa na 

autonomização progressiva de interesses univocamente econômicos. (FERNANDES, 

2008, p. 41, grifo do autor). 
 

 

Em relação à Marx, Fernandes (2008), confirma sua predileção acerca dos estudiosos 

das sociedades subdesenvolvidas por ter elaborado um esquema conceitual e explicativo que, 

de um lado, ensina como as coisas são e de outro, mostra se existem condições para elas se 

transformarem e como fazê-lo, em outras palavras, teoria revolucionária, ação revolucionária. 

Para o autor, Marx demonstrou que a estruturação capitalista das relações de produção mantém 

tanto os processos de estratificação social quanto a constituição de um novo tipo de mercado 

via apropriação privada dos meios de produção e da mercantilização do trabalho.  
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Contudo, chama atenção para três pontos de adequação para compreender as classes 

sociais nas sociedades subdesenvolvidas: i) sua teoria da acumulação capitalista apesar de 

aplicar-se fecundamente nestas sociedades, não apresentam as mesmas condições do modelo 

original por não ter ocorrido: 1) desenvolvimento econômico forte e autossuficiente; 2) 

eliminação das estruturas econômicas e sociais arcaicas coloniais; e 3) controle interno dos 

“negócios de exportação e importação” - parafraseando Fernandes (2008), constituiu-se como 

um capitalismo débil, heterogêneo e controlado de fora; ii) sua teoria da mercantilização do 

trabalho ainda que seja fundamental para todas as situações histórico-sociais, nas sociedades 

subdesenvolvidas, a extinção do sistema colonial e a emancipação colonial nacional não 

engendraram condições para a implementação universal do trabalho livre, na verdade 

desenvolveu-se lenta e heterogeneamente através da sobrevivência e prevalecimento das 

economias de subsistência e formas extracapitalistas de mercantilização do trabalho fazendo 

com que não exista um “exército industrial de reserva” e sim, a conversão do assalariamento 

enquanto privilégio econômico e social – como vimos no capítulo anterior –; e iii) da 

contradição entre as forças produtivas e as formas de organização da produção capitalista, ou 

seja, da combinação da força de trabalho com os meios de produção que explica tanto o 

incessante crescimento do modo de produção capitalista quando o seu declínio final, porém, no 

capitalismo dependente, o capital nacional é insuficiente para expandir as forças produtivas, na 

verdade, comporta larga margem de capacidade ociosa (sem aproveitamento), ademais, possuiu 

fraco poder de compra, alta especulação e a ação dos trabalhadores  (e suas insatisfações)  são  

projetadas contra a pobreza, ou seja, contra o padrão miserável de vida, não contra à produção 

capitalista, e é exatamente essa debilidade das formas de organização da produção que engendra 

e dinamiza as contradições constitutivas dos elementos estruturais e dinâmicos do capitalismo 

dependente.  

O modelo explicativo de Durkheim, para Fernandes (2008), indica que a sociedade 

capitalista subdesenvolvida não é uma mera redução patológica das sociedades capitalistas 

avançadas – um tipo social ideal – muito pelo contrário, a ausência ou a debilidade de certos 

elementos estruturais e funcionais e, até mesmo a anomia destes, fazem parte da manifestação 

normal desse tipo de capitalismo. Além disso, sua teoria sobre as causas e as funções da 

solidariedade orgânica é o ponto mais importante de sua contribuição por trazer requisitos 

morais à análise, pois, segundo Durkheim, solidariedade consiste no nível de consenso 

produzido entre os estados coletivos de consciência social e os indivíduos que são necessários 

para a existência de uma sociedade. Como nas sociedades subdesenvolvidas o arcaico e o 
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moderno nem sempre entram em choque, eles se amalgamam, a fraca integração da 

solidariedade moral “aumenta o teor egoístico de comportamentos econômicos individualistas 

e concorre para manter estados de apatia ou de conformismo diante da perpetuação de formas 

iníquas de exploração econômica” (FERNANDES, 2008, p. 53), além de privilégios sociais e 

monopolização do poder criando ajustamentos subjetivos para manter o padrão dual de 

expropriação econômica e o padrão compósito de hegemonia burguesa constitutivos do 

subdesenvolvimento através do capitalismo dependente.  

 

Como sucede com Marx, Durkheim também propõe requisitos estruturais e dinâmicos 

que evidenciam o aparecimento, a diferenciação e a evolução da ordem competitiva, 

e servem como critério do reconhecimento e explicação da realidade pelo 

investigador. Apenas, enquanto Marx definia os requisitos estruturais e dinâmicos em 

nível socioeconômico (através da acumulação originária), Durkheim os formulava em 

nível da interdependência moral e da integração dos estados coletivos de consciência 

social (através da teoria da divisão do trabalho social). [...] O valor do modelo de 

Durkheim consiste em que ele permite observar e analisar os requisitos morais da 

ordem social competitiva através da “composição do meio social interno”, ou seja, em 

termos estrutural-funcionais e causais. (FERNANDES, 2008, p. 52-53).  

 

 

Assim, baseado nesses três modelos explicativos, Florestan (2008) constrói algumas 

considerações para suas análises do subdesenvolvimento: o grau de diferenciação e de 

integração das sociedades subdesenvolvidas no capitalismo constituiu uma função que essas 

sociedades exercem nas relações em nível mundial; as condições de dependência econômica e 

de heteronomia cultural – dependência política, social e cultural – é o substrato que explica o 

subdesenvolvimento; as sociedades de economia subdesenvolvidas foram construídas para 

serem satélites; o subdesenvolvimento é produzido e mantido a partir “de dentro”, mas gerado, 

condicionado e regulado a partir “de fora”; as sociedades capitalistas subdesenvolvidas 

absorvem os padrões de organização do capitalismo central como arranjos que refletem a 

polarização dual da ordem econômica e da herança colonial; o subdesenvolvimento pressupõe 

o entrelaçamento de três requisitos estruturais e dinâmicos –integração da economia, regime de 

classes e ordem legal-moral indicando onde, como e por que tais sociedades incorporam o 

capitalismo de forma peculiar (suas particularidades históricas) – e, portanto e 

concomitantemente, como podem superar o estado de subdesenvolvimento; e pelo regime de 

classes ser circunscrito a situação de mercado dependente e de civilização nucleada do exterior, 

as mudanças estruturais ou de conjuntura, no mercado interno, não se refletem de forma 

duradoura, mas, para manutenção da heteronomia dado ao esvaziamento histórico de suas 

funções essenciais, convertendo-as num poderoso componente de continuidade e intensificação 

do subdesenvolvimento. 
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Nessa perspectiva, a sociedade de classes sob o capitalismo dependente também assume 

várias formas e degradações na qual cada uma corresponde a modos variados de ordenações 

das relações sociais e, portanto, de objetivação histórico-social do regime de classes.  Refletindo 

sobre as particularidades da América Latina, o autor toma a própria realidade brasileira para ser 

o seu caso de referência por possuir tantos os aspectos mais arcaicos quanto os mais modernos 

da estratificação social dependente a qual possuiu a funcionalidade de, ao mesmo tempo, 

organizar internamente os interesses socioeconômicos que produzem as classes, e dar 

continuidade à exploração de “fora para dentro”. Dito de outra forma, apesar de existir 

desenvolvimento e crescimento econômico, eles são drenados para o exterior por um processo 

que é conduzido internamente pelas burguesias locais em consonância com os padrões de 

dominação externa. 

Desse modo, o capitalismo dependente e sua relação com as classes apresentam algumas 

características fundamentais: o capitalismo dependente não se integra da mesma forma que sob 

o capitalismo avançado porque precisa coordenar e equilibrar estruturas econômicas em 

diferentes estágios e, a ordem econômica não exprime equilíbrio da conjugação desses 

diferentes estágios que impacta diretamente na estrutura social por não acompanhar mudanças 

substanciais de distribuição de renda e poder aquisitivo dos diferentes estratos da população. 

Trata-se, portanto, do que o Florestan identificou como “modernização do arcaico” e 

“arcaização do moderno” na medida em que grande parte do excedente econômico é gerada 

pela exportação de produtos primários administrados pela procura externa que ocorre a partir 

da utilização do recurso de técnicas anacrônicas, e pela conglomeração de formas heterogêneas 

de produção que preenche uma determinada função do próprio capitalismo dependente. Essa 

articulação de formas de produção heterogêneas e anacrônicas constituiu um mecanismo de 

intensificação da exploração do trabalho tanto em bases anticapitalistas como nas 

semicapitalistas ou capitalistas.  

 

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, 
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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). 

 

Essas reflexões são centrais para analisarmos o mundo do trabalho numa situação 

histórica de desenvolvimento amalgamado às situações de trabalho análogas à escravidão até 

hoje, por exemplo. Ou para indagarmos como as distintas formas de expropriação da classe 

trabalhadora, ao longo de sua conformação sócio-histórica, ganham materialidade nas políticas 

sociais. E, numa sociedade em que o trabalho é privilégio – e por isso nunca foi uma sociedade 

salarial –, quem é o sujeito revolucionário? Para, além disso, se os dinamismos de uma 

economia capitalista dependente não conduzem à autonomia, mesmo sob condições favoráveis 

de crescimento, seria possível um projeto de desenvolvimento capaz de romper com esses traços 

coloniais permanentes? 

Da maneira que esse quadro se engendra no nível dos interesses estritamente lucrativos 

do capital, tanto as formas de produção que caracterizam a forma de mercantilização capitalista 

do trabalho na ordem dependente onde “nem todas as situações e processos econômicos se 

incorporam e foram controlados a partir do núcleo legal e institucionalizados da economia 

nacional” (FERNANDES, 2008, p. 62), o setor moderno comanda os dinamismos do 

crescimento econômico, mas sem condições de impor transformações ou eliminação do setor 

arcaico, como também, o setor arcaico mantém cronicamente sua dependência diante do capital 

externo quanto o setor moderno. Quando há crescimento, no sentido de sua autonomização, os 

mecanismos de controle se reorganizam em torno da produção e do consumo internos porque 

são constitutivos desse padrão de dominação. Logo, “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”. (FERNANDES, 2008, p. 63-64).  

Diante desses pressupostos, Florestan recupera os elementos da caracterização da 

situação de classe de Durkheim – “possuidores de bens” e “não possuidores de bens” – para 

demonstrar como o regime de classes sociais sob o capitalismo dependente se constitui, 

funciona e evolui. Trata-se, portanto, de identificar como o trabalho enquanto privilégio vai se 

constituindo na particularidade histórico-social do capitalismo dependente, ou seja, como uma 

posição ativa nas relações de produção corresponde a uma valorização no mercado, concebendo 

o trabalho como mercadoria. Essa análise comprova que, 
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Os “não possuidores de bens” dividem-se em duas categorias, entre as quais existe 

uma vasta gama de transições: os que estão imersos na economia de subsistência ou 

em estruturas arcaicas do sistema econômico (persistentes em maior escala no campo 

e, com intensidade menor, também nas cidades); os que se assalariam de uma ou de 

outra maneira, e os que estão em via de proletarização ou se proletarizaram. A 

primeira categoria não constitui um “exército industrial de reserva”, embora, como é 

normal nas fases de constituição e de expansão de uma economia capitalista, nela se 

recrutem grandes massas de candidatos à proletarização (e, portanto, os elementos 

humanos que podem engrossar, variavelmente, a população industrial excedente). Ela 

forma, antes, o que se poderia chamar como os condenados do sistema, o setor 

humano marginal de sua origem econômica. (FERNANDES, 2008, p. 65-66, grifo do 

autor).  

 

 

Essa reflexão demonstra que, como Marx salienta que nas fases iniciais de formação do 

capitalismo, não existe uma grande massa de oportunidade de emprego, um “exército industrial 

de reserva”, também, ainda não existe, só vai aumentar sua progressão com a extensão e 

aceleração da acumulação capitalista, uma vez que, depende da relação entre a composição do 

capital e do emprego da força de trabalho. Logo, na particularidade histórica do capitalismo 

dependente, essa massa que não tem nem o horizonte da proletarização, apesar de não entrar no 

circuito da venda de sua força de trabalho como mercadoria, também é peça fundamental para 

as engrenagens do sistema na medida em que é a posição ocupada na ordem econômica que 

definirá o interesse de classe através do grau de homogeneidade assegurado socialmente pela 

ordem econômica. 

 

A classe social alicerça-se sobre a comunidade de interesses de classe e de situação 

de classe. Mas ela é, sobretudo, um grupo social, sujeito a variações de acordo com a 

intensidade dos contatos sociais, a formação de padrões de vida e de aspirações sociais 

comuns, laços de solidariedade moral ou de atuação política e formas de consciências 

peculiares etc. Por isso, a comunidade de interesses e de situação de classe não 

impede, antes condiciona uma relativa diferenciação social dos indivíduos, de acordo 

com o modo pelo qual podem valorizar socialmente, criando destinos sociais 

relativamente comuns, suas probabilidades econômicas. Quando as classes surgem 

com essa conotação sociológica, elas são perceptíveis como realidade histórica aos 

próprios agentes e caem na esfera do consenso. Pode-se, pois, utilizar as elaborações 

perceptíveis dos agentes humanos envolvidos, para caracterizá-las e descrevê-las. 

(FERNANDES, 2008, p. 66-67).  

 

No Brasil as classes sociais são diversificadas dentro de um mesmo bloco e o nível de 

consenso de representação social difere para determinadas classificações. A classe dominante 

– classe dos “possuidores de bens”, ou seja, a classe alta urbana e a classe alta rural que se 

vinculam organicamente como uma burguesia –, possuiu algum nível de consciência de classe, 

mas, nos limites da associação depende, contudo distinguem-se da classe média urbana, pois 

esta foi se constituindo pela perda de status e proletarização. Já os “não possuidores de bens” 
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parecem distinguir-se por duas categorias, pobre e operariado. A noção de pobre é ambígua, 

“pois tanto se refere ao setor dependente das populações urbanas quanto ao ‘Zé-ninguém da 

roça’”. (FERNANDES, 2008, p. 67). Quanto ao operariado, “a palavra perde sentido societário 

identificador, especialmente quando se consideram os efeitos da qualificação profissional e do 

assalariamento concomitante de vários membros das famílias operárias sobre seus níveis de 

vida e seus destinos sociais”. (FERNANDES, 2008, p. 67). 

Nesse sentido, para Fernandes (2008) os termos mais adequados para que se faça tal 

distinção, sociologicamente, seriam: classe baixa urbana (assalariados com baixo rendimento) 

e classe dependente urbana (os condenados do sistema – setor indigente e flutuante). Ademais, 

em relação às zonas rurais, pelo fato histórico de impossibilidade de vivenciar um campesinato 

propriamente dito no Brasil, e “embora o ‘homem do campo’, trabalhador assalariado ou não, 

apareça invariavelmente como dependente, não faria sentido falar numa ‘classe dependente 

rural’” (FERNANDES, 2008, p. 68), contudo, se levar em consideração que se trata de uma 

formação social que pode vir a ser, o termo campesinato, acaba sendo uma solução. Pelos 

dinamismos dessas estruturas, os conceitos de classes e de atuação de classe, no contexto 

societário brasileiro, se tornam ambíguos e complexos. 

Nestes termos, considerando a situação heteronômica da economia nacional, e tudo o 

que se resulta dela, o estado de consciência é engendrado a partir de um longo processo de 

expropriação dual do excedente econômico e de um padrão compósito de hegemonia burguesa 

que, por ser constitutivo dessa formação, convertem-se em formas legais e normais de 

ajustamento à economia mundial. No nível político-diplomático, uma espécie de junção da 

ordem econômica vigente com a ordem social de classe, constituiu-se um “Estado democrático 

em ‘outros termos’ para atingir fins econômicos e salvaguardar a ordem econômica inerente ao 

capitalismo dependente” (FERNANDES, 2008, p. 69, grifo do autor). Diante disso, “os donos 

do poder” limitados por uma autonomia relativa se colocam uma função: manter a dependência 

e a subalternidade para assim, manter seus privilégios “negando-se como classe dominante ao 

escamotearem a realidade, sublimando-a através de símbolos destituídos de eficácia para a sua 

existência e para a sua autonomia como classe”. (FERNANDES, 2008, p. 69).  

As funções sociais constitutivas do regime de classes, a qual a base que orienta e conduz 

os limites de sua consciência é a forma de mercantilização do trabalho nessa ordem vigente, ou 

seja, pela identificação da proletarização como privilégio – tentativa de penetrar no mundo 

urbano, visto como ascensão social –, são os mecanismos pelos quais concretiza a conciliação 

dos “condenados do sistema” com a sua ordem socioeconômica e engendra a concentração da 
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renda, do prestígio social e do poder intensificados pelo processo de articulação entre estruturas 

arcaicas e modernas. Desse estado de coisas, constituiu-se o caráter extremamente conservador 

e violento das classes altas para manter o seu estado de coisas, pois, 

 

Pessoas e grupos de pessoas, em posições estratégicas, adquirem probabilidades 

únicas de concentrarem ainda mais em suas mãos uma renda, um prestígio social e 

poder já exageradamente concentrados. O regime de classes vincula-se, portanto, a 

um aumento crescente das desigualdades econômicas, sociais e políticas, distintas e 

barreiras sociais antigas, nas relações entre estratos sociais diferentes, ou engendrando 

continuamente outras novas. Como as demais funções do regime de classes (no plano 

cultural, político e social) se atrofiam ou se manifestam com menor vigor relativo, a 

formação societária resultante contrai o espectro estrutural e as contradições 

irredutíveis, típicos do capitalismo dependente. As classes altas passam a resguardar 

o privilegiamento de sua posição como se ele devesse ser natural, eterno e sagrado. 

Omitem-se ou opõem-se sistematicamente, pela violência onde tornar conveniente, à 

institucionalização e à fruição das formas de equidade, que garantem a ordem social 

competitiva um padrão de equilíbrio dinâmico capaz de assegurar a classes sociais 

com interesses econômicos divergentes ajustamentos normais através de acomodação 

ou de conflito. O regime de classes assume, pois, como conexão histórico-social do 

capitalismo dependente, uma dimensão peculiar. Adapta-se normalmente, em termos 

funcionais, a iniquidades econômicas insanáveis, a tensões políticas crônicas e a 

conflitos sociais insolúveis, elevando a opressão sistemática, reconhecida ou 

disfarçada, à categoria de estilo devida. (FERNANDES, 2008, p. 75).  

 

 

Diante desses pressupostos, Florestan chama atenção para três problemas que 

determinam a endopatia das burguesias das sociedades no mundo subdesenvolvido: i) do grau 

de racionalidade econômica capitalista – considerando que os requisitos da lógica “do cálculo 

capitalista econômico” não são uma aritmética, isto é, na particularidade do capitalismo 

dependente ela se aplica de modo específico e sofre alterações conjunturais pelas determinações 

externas –, são os agentes econômicos que criam a racionalidade e a maneira que irá se 

manifestar a partir do estabelecimento de conexões dos interesses e situações de interesses 

desses agentes; e o seu próprio estilo de vida econômico que, ao transformar sua estrutura 

convertendo o imediatismo e a especulação imoderada como requisitos essenciais de êxito 

econômico (preços dos produtos exportados, modificações de tarifas pelas guerras ou crises, 

reorientações do fluxo do crescimento interno, etc.), o papel dessas burguesias nesta 

racionalidade econômica consiste em concentrar “o melhor de suas energias, de seu talento e 

de sua capacidade criadora na luta por sua sobrevivência econômica [...] projetando-se 

historicamente como uma classe que domina e modifica a estrutura ou o curso dos processos 

econômicos” (FERNANDES, 2008, p. 82) que se define por um “egoísmo de classe” sob 

pressão de determinantes de autodefesa fomentando um crescimento econômico que a escraviza 

cada vez mais intensamente; ii) do modo como os interesses econômicos capitalistas 
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dependentes dinamizam comportamentos de classe típicos – considerando que a sociedade 

capitalista subdesenvolvida é baseada nas relações de associação dependente com os núcleos 

hegemônicos e, internamente, na combinação das estruturas econômicas dos setores arcaicos e 

modernos, qualquer problema econômico converte-se em matéria política e a solução para essa 

insegurança crônica cabe aos agentes econômicos que operam, como classe, esses processos 

internos de natureza capitalista, ou seja, das diversas frações burguesas as quais detém esse 

poder por meio de um pacto sagrado de solidariedade entre elas, concomitantemente à 

acomodação passiva das demais classes expressa pela intolerância e o pânico sistemático da 

burguesia local em executar o rateio social do excedente econômico através da colaboração dos 

governos sob o Estado (burguês) que não garante ações dentro da ordem impedindo qualquer 

impulso dinâmico construtivo e revolucionário; e iii) sobre este processo, Florestan nos leva a 

terceira questão: se a classe dominante brasileira – burguesia demasiado egoísta, estreita e 

provinciana – expropria sem conseguir sequer garantir as tarefas democrático-burguesas, como 

irá conduzir a “revolução burguesa” 49? Em outras palavras, analisa o papel que a burguesia 

brasileira assume para a realização da revolução burguesa “não clássica” 50 para o capitalismo 

dependente brasileiro. 

Em relação ao encadeamento de fases, o padrão dependente de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil por ter se constituído a partir da integração dos interesses dos países 

imperialistas articulados aos da burguesia brasileira determina seu caráter subalterno e de país 

estratégico para a exploração dos setores privados nacionais e internacionais. Essa integração 

não foi realizada somente pela imposição dos interesses das superpotências capitalistas “de 

fora”, mas articulada aos interesses particularistas das camadas privilegiadas que sempre 

 
49 “Na acepção em que tomamos o conceito, Revolução Burguesa denota um conjunto de transformações econômicas, 

tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua 

evolução industrial. Hás, porém, um ponto de partida e um ponto de chegada, e é extremamente difícil localizar-se o momento 

em que essa revolução alcança um patamar histórico irreversível, de plena maturidade e, ao mesmo tempo, de consolidação do 

poder burguês e da dominação burguesa. A situação brasileira do fim do Império do começo da República, por exemplo, 

contém somente os germes desse poder e dessa dominação. O que muitos autores chamam, com extrema improbidade, de crise 

do poder oligárquico não é propriamente um ‘colapso’, mas o início de uma transição que inaugurava, ainda sob a hegemonia 

da oligarquia, uma recomposição das estruturas do poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder burguês e a 

dominação burguesa. Essa recomposição marca o início da modernidade, no Brasil, e praticamente separa (com um quarto de 

século de atraso), quanto as datas de referência que os historiadores gostam de empregar [...].” (FERNANDES, 1976, p.203, 

grifo do autor). 

 50“Nesse plano, a análise do perfil histórico da sociedade de classes na América Latina levanta questões que só podem ser 

esclarecidas através da consideração da estrutura e dos dinamismos dessa formação societária. A modernidade, quanto ao 

modelo ‘clássico’ ou ‘normal’ de capitalismo, conduzia a revolução burguesa ‘conquistadora’, portanto, à ruptura contra o 

antigo regime e à construção da ordem social competitiva (em sua primeira versão histórica, a europeia; pois a segunda surgiria 

mais tarde, no contexto da revolução urbano-industrial nos Estados Unidos). Na situação específica da América Latina, a 

modernidade, como equivalente a esses dois processos simultâneos de revolução contra a ordem existente e de revolução dentro 

da ordem que se torna vitoriosa, não se colocaria na ruptura contra o antigo sistema colonial e a superação posterior no 

neocolonialismo (pois ambos os processos desembocam na emergência e posterior consolidação do capitalismo dependente)”. 

(FERNANDES, 1975b, p. 65, grifo do autor). 
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acumularam riqueza, prestígio social e poder “de dentro” através da exclusão/segregação dos 

trabalhadores por meio do discurso dos interesses supremo da nação.  

Essa inserção desigual e combinada – desigual porque as relações estabelecidas entre os 

países imperialistas e periféricos, em sua totalidade, isto é, econômica, política e cultural 

constituiu-se de forma subordinada e dependente, e combinada porque o processo de 

constituição histórica da formação social brasileira foi estabelecido por meio de imitações, 

repetições e transplantações de algo externo à nossa realidade que incutiu no capitalismo 

brasileiro, particularidades, conjugando a industrialização-urbanização com as formas de 

dominação constitutivas do antigo sistema colonial, ou seja, manifestação nova do velho padrão 

de dominação através da “modernização do arcaico” e “arcaização do moderno” expressos por 

longos períodos de continuidades, novidades e aprofundamentos –, para Fernandes (1975b)51, 

é o fundamento de dois problemas centrais para a América Latina, a saber: a nova forma de 

imperialismo que os EUA como superpotência hegemônica difundem para os países periféricos 

e como enfrentá-lo no período monopolista (imperialismo total).  

A razão de ambas as questões se traduz, nas palavras do autor, por um componente 

dinâmico que é a condição colonial permanente de subserviência – consentida e conduzida – 

expressa na docilidade dos interesses latino-americano fundado na cegueira nacional. 

Docilidade! Cegueira nacional! Ora, não estamos tratando aqui de uma burguesia brasileira 

cega, nem dócil, nem vítima. Trata-se de uma burguesia protagonista que, mesmo sem grande 

autonomia nas relações determinadas pelos países centrais, não consegue garantir sequer 

alterações dentro da ordem por opção política. Porque não construiu um projeto de nação, mas 

sim um projeto antinacional fundamentado na/e para a manutenção dos privilégios das classes 

dominantes.  

A razão da inserção dependente e periférica do Brasil se consubstancia pelo fato do país 

ser produto de um tipo moderno de colonialismo, fundamentado por um traço colonial 

permanente que o caracteriza subalterno aos padrões determinados pelas nações hegemônicas. 

Florestan, para explicar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o faz articulando os 

elementos estruturais e dinâmicos, a partir das distintas fases de dominação externa que a 

América Latina vivenciou. 

A primeira fase constituiu-se a partir do arcabouço econômico, político e cultural do 

antigo sistema colonial que, em termos jurídicos, foi estabelecido por duas bases, legal e 

política, isto é, obediência e lealdade dos colonizadores às Coroas, além da institucionalização 

 
51 Livro intitulado Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina (1975b). 
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e preservação dos interesses de ambos. Esse foi o período do nascimento das diferentes frações 

da classe dominante que, ao longo da história, apesar de sofrerem alterações, não modificaram 

a ordem social de dominação colonial baseada na estratificação e escravidão a partir da 

exploração ilimitada em todos os níveis. Esta configuração fundamenta o caráter 

antidemocrático, antinacional e autoritário da burguesia nacional. 

Ainda segundo o autor, três fatores, estruturais e históricos, foram decisivos para a crise 

dessa fase de dominação: o próprio padrão de exploração colonial deu margem ao movimento 

de emancipação, consequência da dificuldade de Portugal e Espanha em dar sustentabilidade 

às atividades mercantis; a luta pelo controle das colônias latino-americanas entre Holanda, 

França e Inglaterra desencadeou a rápida desagregação do controle externo do antigo regime e, 

o protagonismo político de alguns setores da população, vítimas da rigidez desta ordem social 

e por isso, interessados em destruir este sistema. 

A segunda fase de dominação externa, produto da desagregação do antigo sistema 

colonial, é identificado por Florestan como neocolonialismo. Trata-se da alteração político-

jurídico da colônia (com a independência, ex-colônia), mas com a permanência da dominação 

externa, agora de uma forma indireta através da política comercial iniciada pela Inglaterra que 

proporcionou o surgimento dos mercados capitalistas, isto é, a monopolização dos mercados 

latino-americanos. Esta dominação não foi meramente um processo econômico, mas uma 

realidade concreta e permanente, pois tinha a função de manutenção do status quo. A elite 

brasileira aceitou essa inserção secundária, subalterna e dependente, na medida em que viu 

vantagem em perpetuar o privilégio aos produtores rurais e aos comerciantes urbanos ao invés 

de alterar a infraestrutura do antigo sistema colonial. 

A terceira fase surgiu a partir da Revolução Industrial na Europa que, baseada no 

neocolonialismo por meio do comércio triangular, fonte de acumulação de capital dos países 

centrais, engendrou as bases para a consequente reorganização mundial econômica. Surgiram 

novas formas de articulação nas economias periféricas que gradualmente, atingiram todas as 

esferas da economia, da sociedade e da cultura. Nesse sentido, a dominação externa manifestou-

se imperialista e, na América Latina, surgiu o capitalismo dependente transformando essas 

economias em mercadorias negociáveis. 

Nesta forma de dominação, “imperialismo restrito”, para Florestan (1975b), dois pontos 

negativos são claros: i) modernização do arcaico – na medida em que o modelo de exportação-

importação, com base na produção de matérias-primas e bens primários é mantido e, ii) 
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arcaização do moderno – a partir do padrão dual de expropriação externa por meio da 

transferência do excedente econômico. 

A quarta fase de dominação surge com a expansão e associação das grandes empresas 

corporativas que trouxeram para a América Latina um novo estilo de organização da produção. 

Esta representa o capitalismo monopolista/corporativo que Florestan denominou como 

“imperialismo total”, isto é, a dominação externa é organizada a partir de dentro e em todos os 

níveis – ideocultural, militar, política, econômica etc. Nesse sentido, destaca três pontos 

fundamentais: i) a organização e a dominação externa continuam concordantes ao antigo 

sistema colonial, porém modernizada, pois a dominação passa a ser compartilhada com novas 

potências a partir de avançadas tecnologias constituindo um moderno mercado capitalista; ii) a 

transplantação de tecnologia, de instituições, de capital externo e do controle continuam, como 

nas fases anteriores, sendo implementadas pelo pessoal estrangeiro; e iii) uma economia 

dependente não obtêm bases concretas (estruturais e dinâmicas) para superar o 

subdesenvolvimento e suas consequências, uma vez que os interesses egoístas das classes 

dominantes internas se articulam  às orientações particularistas das classes externas. 

Todas essas fases e formas de dominação externa, isto é, a inserção do Brasil enquanto 

país periférico na divisão internacional do trabalho numa condição subalterna e heteronômica, 

geraram particularidades determinantes na sua formação histórico-social. Como não passou de 

fonte de acumulação de capital e excedente econômico para consubstanciar o padrão compósito 

de hegemonia, o traço colonial permanente mantêm-se como um dos eixos centrais para analisar 

qual é o papel do Brasil na economia mundial, ou seja, qual tipo de desenvolvimento econômico 

é necessário manter-se para reproduzir os movimentos de novidades e continuidades do modo 

de produção do capital em países periféricos? Portanto, o desafio latino-americano para 

Florestan não é como produzir a riqueza, mas sim, como fazer para retê-la e distribuí-la para, 

pelo menos, criar uma verdadeira economia capitalista moderna. 

Assim, a partir desses pressupostos, retomar a pergunta feita por Florestan em Sociedade 

de Classe e Subdesenvolvimento (2008) sobre o papel da burguesia brasileira na definição do 

alcance de A Revolução Burguesa no Brasil (1976) é de fundamental importância para 

compreendermos sua natureza violenta. Pois, não importa se em nome de uma “revolução 

dentro da ordem” ou da “simples consolidação do regime” sua dominação tenha raiz e sentido 

políticos em ações autocráticas e reacionárias – dentro da melhor tradição do mandonismo 
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oligárquico52 –, como parte de uma “debilidade congênita”, e se “a democracia burguesa nessa 

situação, seja de fato uma democracia restrita53, aberta e funcional só para os que têm acesso à 

dominação burguesa”. (FERNANDES, 1976, p. 2012). Trata-se, portanto, de um processo de 

contrarrevolução54 permanente na medida em que “o regime vigente, instituído em 1964 através 

de um golpe de Estado e em nomes de ideais revolucionários, constituiu, de fato, uma 

contrarrevolução”. (FERNANDES, 2011, p. 158). Nesse sentido, a partir de sua concepção 

ampliada55 do conceito marxista de contrarrevolução, identifica esse processo preventivo e 

prolongado de duas maneiras: “a quente” vivenciada no regime burguês-militar via Estado 

autocrático burguês e “a frio” nas ações jurídicas e políticas da "democracia restrita”, ou seja, 

nas suas “fases seguras e construtivas”. Contudo, primeiramente é imperioso que se deixe claro 

o que o autor compreende por “Revolução Burguesa”, ou seja, 

 

Se esta for definida historicamente segundo o padrão do capitalismo auto-suficiente e 

autônomo, seria óbvio que não. Porém, se admitir que a “revolução burguesa” 

significa um certo estado de tensão, pelo qual a economia capitalista se diferencia e 

se reintegra, então, todo sistema econômico capitalista comporta uma “revolução 

burguesa”. E regra ela coincide com a transição do capitalismo comercial e financeiro 

para o capitalismo industrial. [...] Iniciado o processo, a burguesia percorre todas as 

etapas que a sociedade a que pertence pode desenvolver historicamente. O talento, a 

força criadora e o ímpeto realizador das diferentes burguesias nacionais refletem-se 

no modo pelo qual seus membros enfrentam e resolvem os problemas, que se colocam 

em cada uma das fases e das várias transições, com as tensões econômicas, políticas 

e sociais a que elas dão origem.  Mas, se uma dada burguesia não se identifica senão 

de maneira demasiado egoísta, estreita e provinciana com todo o processo, ela não 

concretiza nem os seus “interesses de classe” nem os “interesses da nação”. Apenas 

parasita as formas econômicas do capitalismo, tornando-as duplamente pesadas e 

espoliativas para a coletividade. (FERNANDES, 2008, p. 87-88). 

 

 

Nesse momento, o autor começa a desenvolver suas análises sobre a transição “não 

clássica” do capitalismo dependente brasileiro por identificar algumas funções basilares da 

particularidade histórica dessas burguesias, a saber: tanto seu papel no desencadeamento da 

 
52 “[...] poderíamos dizer que se constituiu uma nova aristocracia e que foi a oligarquia (‘antiga’ ou ‘moderna’) – e não as 

classes médias ou os industriais – que decidiu, na realidade, o que deveria ser a dominação burguesa. Ela comboiou os demais 

setores das classes dominantes, selecionando a luta de classes e a repressão do proletariado como eixo da Revolução Burguesa 

no Brasil”. (FERNANDES, 1976, p. 209). 
53 “[...] democracia entre iguais, isto é, entre os poderosos, que dominam e representam a sociedade civil [...] com a orientação 

modernizadora de Governo forte. A ordem legal e política se mantêm ‘aberta’, ‘democrática’ e ‘universal’, preservando os 

valores que consagram o Estado de direito; e este Estado se concretiza, historicamente, por sua vez, na medida em que tudo 

isso é necessário à monopolização do poder real, da autoridade e do controle das fontes de legitimidade pelas classes burguesas 

e suas elites”. (FERNANDES, 1976, p. 347). 
54 Vimos no capítulo anterior em As lutas de classes na França de 1848 a 1850 (2012), como Marx, ao analisar o movimento 

que as frações da burguesia empreendiam para disputar a representação de seus interesses políticos nas formas de governo 

naquele período, construiu seu conceito de contrarrevolução. 
55 Os estudos de Kátia Lima (2005) apontam que Florestan recuperou os conceitos marxistas de revolução e contrarrevolução 

de Marx, Lênin, Rosa Luxemburgo e Trotsky para fundamentar suas análises do padrão de hegemonia burguesa no Brasil 

ampliando-os para explicar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 
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“revolução burguesa” nos limites do capitalismo dependente, ou seja, de que apesar das 

distintas fases do desenvolvimento capitalista – como vimos anteriormente –, não conduziram 

ao crescimento cumulativo na medida em que elas não eliminavam as anteriores; ao contrário, 

coexistiram e engendraram um sistema capitalista articulado em vários estágios de 

diferenciação econômica; quanto seu papel na definição do alcance da “revolução burguesa”, 

como o grande “salto econômico” na direção do capitalismo autônomo e autossuficiente o qual, 

apegando-se tanto ao discurso desenvolvimentista – que disfarça sua posição heteronômica na 

medida em que, a impossibilidade de ruptura com o capitalismo dependente sob a 

particularidade histórica da “revolução burguesa” no Brasil engendrada pelas relações de 

dependência com o exterior e pelas composições internas a partir de uma “sagrada aliança” 

entre as frações burguesas, fez da modernização capitalista, uma mera incorporação dos 

mercados latino-americanos à economia mundial – quanto ao discurso nacionalista exacerbado, 

que “quase sempre oculta algo pior que o fracasso histórico e a frustração econômica: envolve 

uma busca de esteios para deter a torrente história e preservar o próprio capitalismo dependente, 

e segundo valores provincianos”. (FERNANDES, 2008, p. 91). 

 

Seu caráter contrarrevolucionário se evidencia, de modo específico, tanto em termos 

do seu significado interno, quanto à luz da situação mundial. No plano interno, ele 

surgiu como uma contrarrevolução, no sentido específico, porque não se tratava 

realmente de uma “autodefesa da democracia contra o comunismo internacional”. 

Esta representação constituía um puro mascaramento ideológico e não passava de uma 

manifestação da propaganda política mais grotesca. O que se procurava impedir era 

a transição de uma democracia restrita para uma democracia de participação 

ampliada, que prometia não uma “democracia populista” ou uma “democracia de 

massas” (como muitos apregoavam), mas que ameaçava o início da consolidação de 

um regime democrático burguês, no qual vários setores das classes trabalhadoras (e 

mesmo de massas populares mais ou menos marginalizadas, no campo e na cidade) 

contavam com crescente espaço político próprio. [...] Quanto ao plano externo, o 

golpe de Estado fez parte de um ciclo mais amplo, que levou a Guerra Fria e a 

doutrina do desenvolvimento com segurança do centro para a periferia do mundo 

capitalista. [...] Ele levou para a periferia uma necessidade própria e urgente – por 

vezes exacerbada – de solapar e destruir a mudança política revolucionária que não 

pudesse ser contida no nível dos interesses conservadores e reacionários. 

(FERNANDES, 2011, p. 158-159, grifos do autor). 

 

 

Nesse sentido, o autor considerando algumas realidades produzidas pela transição 

colonial escravista para o capitalismo industrial, quais sejam: a renda, o prestígio e o poder 

sempre foram concentrados às frações da sociedade que possuíam importância estratégica à 

manutenção da dominação externa; a coexistência de estruturas econômica, política, social e 

cultural arcaicas e modernas a qual, em diferentes momentos históricos, são interdependentes 

e igualmente importantes para a expansão da exploração; e como pressuposto essencial para a 
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manutenção dessa lógica capitalista, a exclusão/segregação de uma ampla parcela da população 

nacional e dominação/exploração interna sobre o trabalho; se questiona: como esse “circuito 

fechado” que caracteriza a dominação burguesa impediriam essas duas tendências (internas e 

externas) do caráter contrarrevolucionário? Florestan responde: intervenção direta do Estado na 

esfera econômica engendrada pela própria “continuidade do sistema” na medida em que, 

dependência e subdesenvolvimento associados, é um ótimo negócio para os dois lados. 

 

O controle direto do Estado surgia como a única real garantia de autoproteção para o 

predatório privatismo existente. Para reagir a essas [...] pressões, que afetavam de 

maneira muito diversas as bases materiais e a eficácia política do poder burguês, os 

setores dominantes das classes alta e média se aglutinaram em torno de uma contra-

revolução autodefensiva, através da qual a forma e as funções da dominação burguesa 

se alteraram substancialmente. O processo culminou na conquista de uma nova 

posição de força e de barganha, que garantiu, de um golpe, a continuidade do status 

quo ante e condições materiais ou políticas para encetar a penosa fase de 

modernização tecnológica, de aceleração do crescimento econômico e de 

aprofundamento da acumulação capitalista que se inaugurava. A burguesia ganhava, 

assim, as condições mais vantajosas possíveis (em vista da situação interna): 1) para 

estabelecer uma associação mais íntima com o capitalismo financeiro internacional; 

2) para reprimir pela violência ou pela intimidação, qualquer ameaça operária ou 

popular de subversão da ordem (“mesmo como uma revolução democrático-

burguesa”); 3) para transformar o Estado em instrumento exclusivo de poder burguês, 

tanto no plano econômico quanto nos planos social e político. (FERNANDES, 1976, 

p. 217). 

 

 

Trata-se, portanto, da consolidação de um projeto de desenvolvimento dependente que 

ao centralizar todo o poder expresso pelo pacto de dominação entre e intra classes 

“(especialmente as forças que representam a grande burguesia industrial e financeira, bem como 

a burguesia internacional, diretamente envolvida nesse jogo econômico e político) [...] que não 

se constituiu um grupo reinante homogêneo, mas uma composição civil-militar” 

(FERNANDES, 1976, p. 218) passa a se expressar a partir de uma ditadura de classes aberta – 

lê-se, contrarrevolução “a quente” –, ou seja, por um Estado autocrático burguês que modifica 

sua estrutura e função de forma discriminatória e tirânica para autodefesa e privilegiamento da 

classe dominante como instrumento de opressão, de aceleração do crescimento e estabilidade 

política que precisou absorver tecnologia avançada para militarizar-se e tecnocratizar-se a fim 

de garantir, ao mesmo tempo: o desenvolvimento econômico acelerado; a eliminação da pressão 

e a participação ampliada dos trabalhadores; e, sobretudo o “amplo e profundo processo de 

absorção de práticas financeiras, de produção industrial e de consumo inerentes ao capitalismo 

monopolista [...] modificando seus laços de associação com o imperialismo”. (FERNANDES, 

1976, p. 215). Assim, devemos compreender esses pactos de dominação – imperialismo e 
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capitalismo dependente –, que se consubstanciam conservadores entre as frações da classe 

dominante, como duas faces do mesmo projeto burguês de sociabilidade.  

Essa forma tirânica de dominação de classe e de organização do Estado engendrado em 

um poder “que se impõe sem rebuços de cima para baixo, recorrendo a quaisquer meios para 

prevalecer, erigindo-se a si mesmo em fonte de sua própria legitimidade e convertendo, por 

fim, o Estado nacional e democrático em instrumento puro e simples de uma ditadura de classe 

preventiva” (FERNANDES, 1976, p. 297) por meio do esmagamento econômico em 

detrimento da revolução nacional e democrática vinculado à industrialização maciça e ao 

aprofundamento do regime de classes, por sua natureza e relação antagônicas, produz um efeito 

paradoxal, isto é, uma oportunidade histórica que pôde servir de acelerador e multiplicador para 

as classes trabalhadoras e as massas populares encontrarem meios de destruí-las. Pois, na 

medida em que “as leis nas ciências sociais são históricas” e, por conseguinte, construídas 

socialmente, isto é, no capitalismo onde revolução e contrarrevolução são elementos 

relacionados, “nada é eterno nas sociedades de classes”. (FERMNANDES, 2011, p. 173). 

Contudo,  

 

Os recursos de opressão e de repressão de que dispõe a dominação burguesa no Brasil, 

mesmo nas condições especialíssimas seguidas ao seu enrijecimento político e à 

militarização do Estado, não são suficientes para “eternizar” algo que é, por sua 

essência (e em termos da estratégia da própria burguesia nacional e internacional) 

intrinsecamente transitório. Dessa perspectiva, malgrado sua considerável magnitude, 

o êxito histórico da burguesia circunscreve-se à superação das perturbações imediatas 

da crise do poder burguês, o que faz com que ele seja, sobe todos os aspectos, uma 

autêntica faca de dois gumes. (FERNANDES, 1976, p. 321). 

 

 

Nessa linha argumentativa, a busca de estratégias para que a reprodução da hegemonia 

burguesa continuasse para além de sua forma autocrática, ou seja, o desdobramento do processo 

contrarrevolucionário, na particularidade histórico-social brasileira, tornou inevitável seu 

desgaste pelos seguintes motivos: porque não gerou seu próprio período de transição, pelo 

contrário, se tornou antissocial – por meio da expropriação do trabalho; exportação do 

excedente econômico; intensificação das desigualdades econômicas e consequente 

agravamento das tensões sociais –, e antinacional – por meio da súbita expulsão de grupos 

radicais da sociedade política; maior polarização das classes antagônicas; privilegiamento 

exclusivo dos interesses privatistas –, os quais acabaram por resultar num “esvaziamento da 

capacidade construtiva da dominação burguesa de atender os interesses das classes 

trabalhadoras e das massas populares”. (FERNANDES, 2011, p. 162). Além disso, porque sua 

natureza constituía um “expediente político-militar”, ou seja, foi “à quente” – a militarização e 
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a tecnocratização das estruturas do Estado “permitiu a imposição de uma tirania das classes 

possuidoras que se reconhecia como tal, ainda que justificasse ‘revolucionariamente’ a ditadura 

da minoria através de mistificações como a ‘defesa da ordem’” (FERNANDES, 2011, p. 163), 

e na medida em que o Estado autocrático burguês tira com as duas mãos e devolve tão pouco 

para as massas populares, não há como conciliar, dentro da ordem, nação e Estado, perdendo, 

assim, a possibilidade de “diálogo político”, portanto, seu desgaste é tanto estrutural como 

histórico.  

Nestes termos, como impulsionar a modernização acelerada com sua típica “revolução 

por incorporação” para resguardar o controle externo; a estabilidade política das multinacionais 

e os setores hegemônicos das classes possuidoras internas, se dependiam de fatores 

conjunturais? Nesse sentido, “o desgaste da contrarrevolução procede tanto da oscilação normal 

apontada quanto dos efeitos que ela produz”. (FERNANDES, 2011, p. 166); 

Ademais, na medida em que a aliança de classe tornou o Estado autocrático burguês 

multifacetado a partir de forças desiguais – democrático (democracia restrita); autoritário 

(ditador) e fascista “vinculado à coexistência de uma ordem constitucional e legal ritualizada e 

de uma ordem institucional efetiva, pela qual o despotismo de classe deixa de ser uma 

emergência e passa a ser uma necessidade fundamental do equilíbrio político” (FERNANDES, 

2011, p. 166-167, grifos do autor) –, o mesmo injetou um elemento político que o torna 

“intrinsecamente instável”, ou seja, cria contradições que não podem ser conciliáveis no plano 

econômico e social deixando o Estado “à mercê” da debilidade de seus interesses de classe 

divergentes. A consequência desta situação é que por trás de um aparente monolitismo, tem-se 

um Estado autocrático burguês gigante, mas de “pés de barro” e seu desgaste é uma realidade 

histórica criada, ou seja, o “calcanhar de Aquiles” do Estado autocrático burguês é o próprio 

capitalismo monopolista. 

Então, qual equação política é possível? Nas palavras do autor, “como poderia o 

paladino da contrarrevolução converter-se, em treze anos, em um burguês liberal radical ou 

uma burguesia tímida e pró-imperialista se metamorfosear em uma ‘burguesia conquistadora’ 

ou ‘revolucionária’?”. (FERNANDES, 2011, p. 169). Novamente Florestan (2011) tem a 

resposta: o elo direto, nos termos do capitalismo monopolista, só pode ser a oscilação do Estado 

autocrático burguês para o “Estado de direito”, sem que um seja a negação do outro. Muito pelo 

contrário, “nessa passagem deve-se chegar ao Estado capitalista ‘normal’ para o Brasil e ‘ideal’ 

para a nossa época, um Estado instrumental para a existência e o fortalecimento de uma 

democracia forte”. (FERNANDES, 2011, p. 170). Trata-se, portanto, de uma reciclagem das 
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forças contrarrevolucionárias, isto é, de uma contrarrevolução “a frio” que de acordo com seus 

desígnios e com seus interesses, desenha-se, claramente, como um prolongamento da 

“revolução institucional” por outros meios. Em outras palavras, era necessário combinar 

repressão com ampliação da participação política da classe trabalhadora – mesmo que nos 

marcos das desigualdades socioeconômicas, ou seja, circunscritas às relações características da 

cisão entre as esferas política e econômica que o capitalismo empreende na totalidade da vida 

social (como vimos no capítulo anterior). Dessa forma, qual seria a diferença de grau entre o 

regime ditatorial e uma democracia forte?  

Essas ações “a frio”, que conciliam “a criação e aplicação de novas estruturas jurídicas 

e políticas, a modernização de estruturas jurídicas e políticas preexistentes, a renovação e a 

racionalização da maquinaria de opressão e de repressão do Estado e a adaptação de todo 

aparato ideológico e utópico da burguesia” (FERNANDES, 1976, p. 347), escamoteada de 

constituição, ou de “revolução democrática”, tornou-se, assim, uma situação 

contrarrevolucionária permanente e prolongada, ou seja, uma ditadura de classe dissimulada, 

uma “democracia restrita”, pois, 

 

Deixaríamos, por acaso, de sofrer o arbítrio e a opressão das mesmas forças 

contrarrevolucionárias que estão no poder? Uma transformação desse naipe seria 

conveniente à reação, que continuaria a agir livre e impunemente e, por sorte, sem 

qualquer visibilidade negativa! O Estado de direito, temperado pelos atos 

institucionais “constitucionalizados”, conferiria legitimidade à sua permanência 

indefinida. Não se trata de lembrar apenas que a emenda seria pior que o soneto. Um 

regime prolongaria o outro e o pantanal continuaria a engrossar, com o povo fora da 

história e a Nação entregue indefesa, como se acha hoje, à mercê de um condomínio 

de poderosos. (FERNANDES, 2011, p. 172). 

 

 

Portanto, no quadro da periferia do mundo capitalista – onde a “revolução dentro da 

ordem” já se encarrega de ser uma “subversão intolerável”, e a “revolução contra ordem”, uma 

“heresia mortal” –, a questão que se coloca “para a eficácia dos antagonismos de classe é a 

reflexão antagônica e, por conseguinte, a ação antagônica no plano prático”. (FERNANDES, 

2011, p. 174). Dito de outra forma, as ações contrarrevolucionárias que a burguesia empreende 

– tanto para sua dominação de classe como para à saída de crises, e com isso manter seu estado 

de coisas –, separam a esfera da produção do conjunto das formas políticas, sociais e jurídicas 

incorporando seu projeto de sociabilidade burguês à classe trabalhadora e reduzindo a esfera 

política a um campo de conciliação de classe. Por esse motivo, a ampliação democrática não 

pode ser circunscrita às estratégias burguesas de “conservação da ordem” e construção de 

consenso sem a ruptura com a ordem vigente. Pois, incapazes de avançar, “as classes burguesas 
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lutam por suas ‘vantagens relativas’ e pelo ‘equilíbrio do poder’ pura e simplesmente, negando 

espaço histórico, social e político às pressões radicas de baixo para cima, ou seja, às classes 

trabalhadoras e aos seus representantes”. (FERNANDES, 2011, p. 32).  

Dessa maneira, reportando-se ao exemplo da contrarrevolução na França, Florestan 

realiza a crítica ao “socialismo democrático” que, a partir das experiências das várias revoluções 

proletárias do século passado, foi possível inferir que “o socialismo democrático não constituiu 

um instrumento do proletariado e da revolução socialista. Ele constituiu a nova versão do 

oportunismo da socialdemocracia e a última barreira de defesa do sistema capitalista de poder”. 

(FERNANDES, 2011, p. 35, grifo do autor). Portanto, reitera que é imperioso recuperar a 

análise, e o conceito de democracia56, retirando-a do “limbo” em que foi colocada pelo 

“totalitarismo de classe” que impede, assim, proposições igualitárias do que deve ser a 

revolução democrática. Dessa maneira, apesar das particularidades sócio-históricas das 

formações capitalistas periféricas, 

 

 

É preciso começar por um novo patamar político, claro e imperioso. Não se deve 

conceder às forças contrarrevolucionárias um poder que elas não possuem (e nunca 

poderiam possuir). Elas não podem anular a nossa imaginação criadora, a nossa 

vontade política e a nossa capacidade de enfrentá-las em termos de contestação e de 

repúdio. Esse é o limite que separa a ideia abstrata de democracia dos movimentos de 

massas pela revolução democrática. [...] Ou começamos a luta pelos meios possíveis, 

com vistas a consolidar ganhos crescentes, ou facilitaremos a continuidade e a 

supremacia da contrarrevolução. Para se fazer isso, não é necessário sucumbir às 

vacilações e às concessões. O que se apresenta como extremamente urgente é acabar 

com o pensamento infantil de que se poderia “politizar as massas” sem começar a luta; 

e para começar a luta, é fatal que teremos de partir do ponto zero, com um espaço 

político igual a zero. Esse poder será um débil começo, mas é o começo de uma 

revolução democrática pela qual se poderá disputar o espaço político atualmente 

ocupado e monopolizado pelas forças de reação e da contrarrevolução. 

(FERNANDES, 2011, p. 175-176, grifos nossos). 

 

 

Nesse contexto, na continuidade de suas formulações teóricas, pensando não só o 

alargamento da participação política da classe trabalhadora com vistas à revolução democrática, 

 
56 “Há na essência da concepção socialista uma revitalização do conceito de democracia. A democracia é, sem dúvida, um 

valor; mas ela não escapa às determinações da sociedade civil. Por isso, não pode ser representada como um valor em si e, 

muito menos, como um valor absoluto. Há uma tendência a ver com desconfiança o contraste entre democracia burguesa e 

democracia operária ou popular. [...] As carências e as vicissitudes brasileiras atropelaram as reflexões e as investigações mais 

sérias, e nos conduziram a uma visão míope da democracia, que não leva em conta que, se ela é essencial, como valor e como 

meio para outros fins (da grande burguesia, das classes intermediárias, dos trabalhadores e dos excluídos) ela jamais poderá ser 

convertida no que ela não é (nem pode ser) sob o capitalismo e sob o capitalismo desvirtuado pela democracia. Esse “culto da 

democracia” convém à reprodução da ordem e ajuda os partidos de esquerda a galgar posições na competição institucional”. 

(FERNANDES, 1995, p. 204-205). Trata-se de um debate intelectual entre a esquerda da época acerca da perspectiva de 

democracia defendida pelo Carlos Nelson Coutinho. Para compreendê-la, ver A democracia como valor universal (1979). 
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ou seja, construindo ações dentro da ordem para pavimentar o caminho contra a ordem, mas e 

ao mesmo tempo, desempenhando um papel ativo no Partido dos Trabalhadores a serviço dos 

“de baixo”, Florestan retoma esse debate em seu texto O PT em movimento escrito e publicado 

em 1991 a fim de contribuir ao I Congresso de seu partido. Ao identificar o movimento que as 

forças contrarrevolucionárias “a frio” empreendem na disputa que são estabelecidas para a 

solidariedade entre as frações de classe das burguesias nesse espaço de poder político através 

de uma política de conciliação de classes onde, “reacionários, conservadores, liberais e 

progressistas, na iminência de uma catástrofe social, unem-se ofensivamente e transferem para 

o Estado, [...] a garantia da estabilidade da ordem” (FERNANDES, 1991, p. 34), como 

consequência do aburguesamento dos partidos e sindicatos operários fundamentados no 

discurso do “socialismo-democrático”, percebeu, portanto, que esse reformismo deslocava o 

objetivo central que deu origem ao partido. Pois, ao considerar que “o PT eclodiu como a via 

que poderia unir os trabalhadores e seus aliados orgânicos nas várias batalhas simultâneas que 

deveriam enfrentar para que brotasse uma República democrática e a conquista do socialismo 

que não se restringisse a mera retórica” (FERNANDES, 1991, p. 3), tentou, nesse ensaio, 

mostrar a importância do socialismo e do marxismo para “as tarefas cruciais do PT” 

comprovando que tal caminho, engendraria num alargamento político das classes trabalhadoras 

circunscrito à democracia burguesa, ou seja, fazendo das pautas burguesas, o horizonte de suas 

ações.  

Contudo, o debate sobre o modo em que o Brasil se insere no sistema capitalista 

mundial, isto é, da problemática do desenvolvimento econômico nacional57, nem sempre 

procurou desvelar os elementos que pudessem superar os dinamismos externos e internos que 

determinam e mantém o “capitalismo no Brasil, [como] uma sociedade nacional do ‘mundo 

subdesenvolvido’”. (FERNANDES, 2008, p. 23). Na verdade, sabemos que foi somente a partir 

dessa matriz interpretativa que foi possível a oposição das leituras que concebiam às formações 

sócio-históricas periféricas, uma espécie de “etapa”. Essa perspectiva analítica ficou conhecida 

 
57 Na esteira do pensamento de Florestan, Plínio de Arruda Sampaio Júnior (1999) ao analisar a problemática do 

desenvolvimento no capitalismo dependente, ou seja, os dilemas que a sociedade nacional enfrenta para se submeter à 

incorporação do progresso técnico a fim de atender as demandas da sociedade, identificou que, no caso do capitalismo 

dependente, na medida em que a sociedade não possuiu capacidade de controlar as mudanças econômicas pelo fato de ser 

completamente dependente de determinações externas (pelo desenvolvimento desigual e combinado) e por determinações 

internas (estruturas econômicas e socioculturais advindas do colonialismo), há somente três alternativas para esses países: i) 

negar as influências externas; ii) corroborar com tais determinantes ou iii) superar a situação de dependência oriunda da dupla 

articulação. Ademais, reitera que o núcleo central de toda reflexão do desenvolvimento periférico, realizada pelos intelectuais 

– analisou as perspectivas de Caio Prado, Florestan Fernandes e Celso Furtado – são as particularidades e contradições, pois, 

na verdade, “trata-se de responder basicamente duas questões: (1) quais as condições objetivas e subjetivas que condicionam o 

nexo entre o desenvolvimento dependente e construção da nação?; e (2) quais os nós que devem ser desatados para superar o 

subdesenvolvimento?”. (SAMPAIO JR., 1999, p. 239). 
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como “dualista” e foi constituída nos anos de 1950 tornando-se hegemônica até metade da 

década seguinte. Ademais, em tempos de ofensiva ideológica de crescimento econômico com 

equidade social, é imperioso atentarmos às veredas escolásticas que circunscrevem a discussão 

do desenvolvimentismo e novo-desenvolvimentismo58 para que não caiamos no limbo entre 

essas duas expressões do pensamento econômico, por tratar-se, assim, de duas expressões da 

ideologia burguesa contraposta: a primeira como tragédia – uma vez que não possuía os meios 

de se efetivar –, e a segunda como farsa – por negar os elementos basilares da teoria do 

desenvolvimento falsificando-a. (SAMPAIO JR., 2012). Portanto, para compreendermos tal 

debate, ou seja, para identificarmos “as dificuldades encontradas pelas economias dependentes 

para compatibilizar incorporação de progresso técnico com controle dos centros internos de 

decisão e integração do conjunto da população no desenvolvimento capitalista” (SAMPAIO 

JR., 1999, p. 269), necessário contextualizá-lo. Trata-se, assim, de compreendermos as questões 

fundantes e suas distinções acerca das perspectivas do subdesenvolvimento que pairavam o 

pensamento acadêmico de esquerda no Brasil àquela conjuntura. 

A teoria estruturalista da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), 

segundo Rui Mauro Marini (2010), nasceu como agente difusor, mas não somente, uma vez 

que inseriu mudanças que imprimiram natureza peculiar, da teoria do desenvolvimento dos 

países centrais. Esta perspectiva concebia à oposição do arcaico com o moderno, o determinante 

para o subdesenvolvimento do país sem levar em consideração a relação de articulação e 

dependência entre eles oriundas dos objetivos econômicos externos. Elaborada na tentativa de 

explicar as consequências e os dilemas das economias periféricas, a teoria do desenvolvimento 

foi utilizada, principalmente, como discurso ideológico de que, se criadas às condições 

necessárias, “o desenvolvimento econômico implica[ria] a modernização das condições 

econômicas, sociais, institucionais e ideológicas do país. [...] em última instância, à 

aproximação de tais condições dos padrões vigentes nos países capitalistas”. (MARINI, 2010, 

105). Contudo, trata-se, de uma política econômica capaz de reforçar a dominação externa 

desses países na medida em que, para o pensamento cepalino, o desenvolvimento econômico 

subdesenvolvido seria uma espécie de etapa anterior do processo dos países capitalistas 

avançados. Compreendida dessa forma, sustentava que esses países ocupavam um estágio de 

desenvolvimento “continuum evolutivo”, ou seja, defendia que o capitalismo brasileiro se 

 
58 “Os governos de Michele Bachelet no Chile e, principalmente, Nestor Kirchner na Argentina, são tidos pelos novo-

desenvolvimentistas como modelos alternativos ao neoliberalismo, com políticas econômicas e sociais que conjugam 

desenvolvimento econômico e equidade social”. (CASTELO, 2009, p. 74). 
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constituiu como uma evolução do próprio sistema pré-capitalista ao capitalismo, como uma 

espécie de etapa evolutiva simplesmente histórica, não compreendendo o subdesenvolvimento 

como uma formação capitalista. Logo, a solução para essas economias periféricas seria a 

realização dos mesmos caminhos dos países desenvolvidos já que, para essa teoria, o 

desenvolvimento e o subdesenvolvimento, eram, no fundo, a mesma coisa, e por esse motivo, 

só poderiam ser diferenciados mediante critérios quantitativos – uma série de indicadores 

(produto real, grau de industrialização, taxas de mortalidades, etc.) –, sem questionar os 

elementos estruturantes da realidade periférica. 

 

O desenvolvimentismo foi a ideologia da burguesia industrial latino-americana, 

especialmente daquela que – respondendo a um maior grau de industrialização e já 

compartilhando o poder do Estado com a burguesia exportadora – tratava de ampliar 

seu espaço às custas desta última, recorrendo, para isso, à aliança com o proletariado 

industrial e com a classe média assalariada. Ao mesmo tempo em que acenava 

(provocava) para estes com a ampliação da oferta de emprego e maiores salários, o 

desenvolvimentismo, mediante a crítica do desenvolvimento tradicional de divisão 

internacional do trabalho, exigia dos grandes centros capitalistas o estabelecimento de 

um novo tipo de relação. No entanto, apesar de rechaçar o modelo primário-

exportador e de abrir fogo contra a velha classe dominante, reluta em apresentar a 

reforma agrária como premissa do modelo industrial, dado que, como aliança social 

não passava pelo campesinato (com exceção unicamente do México), fazê-lo 

significaria agravar o conflito interburguês. (MARINI, 2010, p. 110-111).  

 

 

Vale lembrar que as raízes do pensamento desenvolvimentista no Brasil e na América 

Latina, segundo Reinaldo Gonçalves (2012), estão relacionadas às ideologias e políticas do 

desenvolvimento econômico mercantilista. Como uma reação às políticas oriundas do 

feudalismo, expressava as grandes transformações dos séculos XVI e XVII, principalmente, o 

predomínio do capital mercantil em relação ao capital industrial e o protagonismo do papel do 

Estado para o setor exportador na cumulação de riqueza. No entanto, o nacional-

desenvolvimentismo parte da concepção neomercantilista do final do século XVIII e do XIX 

na medida em que, identificando divergências entre os setores exportadores e os Estados 

nacionais, isto é, de que a concorrência estrangeira impede a industrialização e, com isso, seu 

desenvolvimento econômico, defende que o Estado tem o papel de incentivar, proteger e 

subsidiar as políticas que enfatizam: as questões do padrão de comércio; as consequências da 

especialização em matérias-primas e produtos agrícolas; e os ganhos derivados do comércio 

internacional. Trata-se da principal diretriz estratégica da política econômica nacional-

desenvolvimentista, qual seja: substituição de importações via indústria nascente a partir do 

subsídio e da proteção do Estado. Por esse motivo, essa teoria tem como base o trinômio: 
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industrialização substituta de importação; intervencionismo estatal; e nacionalismo. Em outras 

palavras, enfatizam nacionalismo, intervencionismo e defesa da indústria. 

Ainda, segundo o mesmo autor, o desenvolvimentismo latino-americano – na tradição 

do pensamento cepalino –, engendrou-se como uma cópia infiel do nacional-

desenvolvimentismo na medida em que não se posicionou acerca da questão da origem do 

capital-nacional, ou seja, não se posicionou claramente em relação ao papel do capital 

estrangeiro na industrialização substitutiva de importações em seu período de auge, mas sim, 

debruçou-se nos eixos acerca do desemprego estrutural, deterioração dos temos de troca e 

desequilíbrio externo. Portanto, reitera que na realidade das experiências desenvolvimentistas 

na América Latina, o trinômio basilar que fundamenta o nacionalismo da política econômica 

desenvolvimentista foi retirado, visto que, a forte dependência do capital estrangeiro, ao invés 

de criar um desenvolvimento autônomo e soberano, levou à desnacionalização de suas 

principais indústrias. 

Nessa perspectiva, Marini (2010) chama atenção que após uma década de expansão – e 

de hegemonia dessa ideologia para o desenvolvimento das políticas públicas – a economia 

latino-americana, baseada na velha economia exportadora para sua industrialização, entrou em 

crise na década de 1960 por dois fenômenos intrínsecos: crise de acumulação e crise de 

realização da produção. Trata-se, na verdade, que nesses países a substituição de importações 

se realizou sobre bases de uma demanda preexistente de bens de consumo, logo, com limite do 

mercado interno, incapacidade de importar os elementos necessários para o processo de 

produção e altíssimos empréstimos concebidos. A obtenção de bens de capital, nestes termos, 

não fazia mais que impulsionar a reprodução ampliada da dependência. Ademais, as grandes 

migrações do campo para a cidade, e com isso, o rápido crescimento de mão de obra urbana, 

culminou no alto índice de desemprego aberto ou disfarçado causado pela brutal 

superexploração do trabalho. 

Rui Mauro Marini (2011), uma das principais referências do pensamento crítico latino-

americano da Teoria Marxista da Dependência (TMD)59, ao pensar as funções que a América 

Latina cumpre na economia capitalista mundial, reitera que existe um caráter contraditório da 

dependência latino-americana, pois ao mesmo tempo em que esta contribuiu para o 

deslocamento da produção da mais-valia absoluta (aumento do trabalho excedente sem alterar 

 
59 A análise dessa teoria demandaria estudos mais aprofundados, e de certo, não iremos trabalhar nesta dissertação. Por ora, 

nos interessa não perder de vista que a TMD articula um conjunto de categorias – principalmente, dependência, superexploração 

do trabalho e subimperialismo – com objetivo de explicar as particularidades históricas das economias latino-americanas. Para 

aprofundamento ver Rui Mauro Marini. Vida e Obra (2011).  
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o tempo do trabalho necessário)  para a mais-valia relativa (aumento do tempo de trabalho 

excedente, pela diminuição do necessário), ou seja, que o eixo da acumulação capitalista passe 

a depender muito mais do aumento da capacidade produtiva do trabalho do que somente da 

exploração do trabalhador nas economias centrais. Contudo, na realidade latino-americana, ela 

se fundamentará basicamente em uma maior exploração do trabalhador. Por esse motivo chama 

atenção para a distinção entre mais-valia relativa e produtividade. Vejamos. 

 

De fato, se bem constituiu a condição por excelência da mais-valia relativa, uma maior 

capacidade produtiva do trabalho não assegura por si só um aumento da mais-valia 

relativa. Ao aumentar a produtividade, o trabalhador só cria mais produtos no mesmo 

tempo, mas não mais valor; é justamente esse fato o que leva o capitalista individual 

a procurar o aumento da produtividade, já que isso permite reduzir o valor individual 

de sua mercadoria, em relação ao valor que as condições gerais de produção lhe 

atribuem, obtendo assim uma mais-valia superior à de seus competidores – ou seja, 

uma mais-valia extraordinária. (MARINI, 2011, p. 138-139).  

 

A superexploração do trabalho como condição específica de produção do valor nas 

economias dependentes, dessa forma, altera a repartição da mais-valia extraordinária na 

dinâmica da concorrência intercapitalista, e não passando pela produtividade do trabalho em si, 

mas pelo grau de exploração da força de trabalho, para modificar essa taxa de mais-valia (e com 

isso alimentar o padrão dual de expropriação do excedente econômico como vimos com 

Florestan) é necessário reduzir o valor social das condições necessárias para repor o desgaste 

de sua força de trabalho – como também vimos no capítulo anterior acerca das expropriações 

contemporâneas das condições de vida da classe trabalhadora enquanto espaço de acumulação 

capitalista em Virgínia Fontes e David Harvey e, portanto, como novas formas de violência 

enquanto potência econômica. Nesse sentido Marini define o conceito de superexploração do 

trabalho ao reiterar que, 

 

O problema colocado pela troca desigual para a América Latina não é precisamente o 

de contrapor à transferência de valor que implica, mas compensa a perda de mais-

valia, e que, incapaz de impedi-la no nível das relações do mercado, a reação da 

economia dependente é compensá-la no plano da produção interna. O aumento da 

intensidade do trabalho aparece, nessa perspectiva, como um aumento da mais-valia, 

obtido através de uma maior exploração do trabalhador e não do incremento de sua 

capacidade produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da jornada de 

trabalho, isto é, do aumento da mais-valia absoluta na sua forma clássica; 

diferentemente do primeiro, trata-se aqui de aumentar simplesmente o tempo de 

trabalho excedente, que é aquele em que o operário continua produzindo depois de 

criar um valor equivalente aos dos meios de subsistência para seu próprio consumo. 

Deve-se assinalar, finalmente, um terceiro procedimento, que consiste em reduzir o 

consumo do operário mais além do seu limite normal, pelo qual “o fundo necessário 

de consumo do operário se converta de fato, dentro de certos limites, em um fundo de 

acumulação de capital”, implicando assim em um modo específico de aumentar o 

tempo de trabalho excedente. (MARINI, 2011, p. 147-148). 
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O que o autor está querendo assinalar é que o conceito de superexploração do trabalho 

não é semântico ao de mais-valia absoluta na medida em que incluem, nessa modalidade de 

produção a mais-valia relativa e a conversão do fundo de salário em fundo de acumulação de 

capital. Rigorosamente, não representa uma forma de produção de mais-valia absoluta na 

medida em que influenciam, concomitantemente, ambos os tempos de trabalho no interior de 

sua jornada de trabalho, e não somente o tempo de trabalho excedente, como ocorre na mais-

valia absoluta. Por esse motivo a melhor definição de superexploração do trabalho consiste “a 

maior exploração da força física do trabalhador, em contraposição à exploração resultante do 

aumento de sua produtividade, e tende normalmente a se expressar no fato de que a força do 

trabalho se remunera abaixo de seu valor real”. (MARINI, 2011, p.180). Em outros termos, 

tanto o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho na produção capitalista, não elimina, 

mas sim intensifica a maior exploração do trabalhador, como os ajustamentos das formas de 

exploração capitalista desiguais engendram formações sociais distintas. Assim, a brutal 

superexploração do trabalho ao combinar baixos salários com o prolongamento da jornada de 

trabalho e intensificação do seu ritmo, tornou o capital industrial incapaz de assimilar as novas 

forças de trabalho ao mercado, ocasionando, uma pior distribuição de renda da maior parte da 

população tornando o consumo destes muito abaixo do padrão de subsistência.  

Neste quadro, as teorizações sobre a marginalidade urbana foi tomando novos 

contornos, e a Cepal – desde o início da década de 1960 – pensando acerca dessas condições, 

retira o enfoque desenvolvimentista dando mais ênfase às reformas estruturais e à distribuição 

de renda, ou seja, desenvolvimento econômico capitalista para garantir a justiça social e o 

progresso na América Latina, colocando a ideologia desenvolvimentista da Cepal em crise 

definitiva, abrindo espaço para novas manifestações ideológicas. (MARINI, 2010). Somado a 

isso, a crise do padrão de acumulação nos moldes do fordismo-keynesianismo60 e do Welfare 

State61 nos países centrais a partir de 1970, também levou ao abandono da ideologia do 

desenvolvimento. 

De acordo com Sampaio Júnior (2012) na medida em que a relação entre acumulação 

de capital e modernização dos padrões de consumo foi reduzida ao retirar a questão da 

 
60 Modelo de política de regulação estatal na esfera da produção no período do Estado interventor (como vimos acima) que, 

aliado ao fordismo (modelo de racionalização do modo de produção capitalista fundamentado nas inovações técnicas e 

organizacionais com a finalidade de articular a produção em massa ao consumo em massa), tornaram-se as bases da acumulação 

capitalista no pós-1945.  
61 Também conhecido como Estado de Bem-Estar social. Iniciado após a Segunda Guerra Mundial devido à nova fase do 

capitalismo (imperialismo) e as demandas que este demandava. Trata-se do reordenamento das funções do Estado no qual passa 

a garantir as mínimas proteções sociais aos trabalhadores a fim de restabelecer o equilíbrio econômico. 
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autonomia nacional e o problema da integração social como determinantes do problema do 

subdesenvolvimento, ou seja, quando o imperialismo (capital internacional) deixou de ser o 

problema central, mas sim convertido em condição fundante para o próprio desenvolvimento 

nacional62 e a integração social converteu-se em mero resíduo colonial, essa nova base teórica 

engendrou-se como referência básica para justificar a redução do desenvolvimento à simples 

processo de industrialização e modernização, transformando a problemática do 

desenvolvimentismo em problemática do desenvolvimento capitalista, negando, portanto, a 

própria realidade do subdesenvolvimento. 

Nestes termos, com base nessa linha de análise, o modo de produção capitalista para se 

tornar hegemônico lança mão de construir seu próprio projeto de racionalidade burguesa. Para 

além dos mecanismos da esfera da produção, esta racionalidade necessita ser legitimada 

ideológica e politicamente. E, na medida em que um modelo econômico desenvolvimentista 

gera incessantemente desigualdades sociais e instabilidade econômica, logo, para as burguesias 

internacionais, para que haja continuidade das políticas com algum grau de “consciência de 

risco”, impõe-se a necessidade de vislumbrar novos caminhos, ou seja, de relançar novas bases 

teóricas e de ação política. 

Se a partir de 1960, o modelo de acumulação imperialista63 dos países centrais, começou 

a dar sinais de declínio dada a crise do Welfare State oriunda dos componentes intrínsecos do 

modo de produção e reprodução capitalista, isto é, crise clássica de superprodução – dada a 

estagnação do crescimento econômico, da recessão profunda e da inflação acentuada – , a 

continuidade dos "anos de ouro" do capital e sua política de bem-estar social tornou-se 

insustentável. Tem-se, nesse período, o engendramento do solo material ideal para a restauração 

do capital e a instauração de um novo sistema econômico, político e ideológico, sedimentado 

em três alicerces: no processo de reestruturação do modo de produção capitalista, na 

financeirização do capital e no projeto neoliberal, designado como capitalismo contemporâneo. 

(NETTO; BRAZ, 2012). 

Nesta direção, houve uma mudança no modo de regulação estatal. Com a crise dos 

padrões keynesiano foi necessária uma nova maneira de implementar as estratégias 

 
62 O trabalho pioneiro desse movimento teórico de dependência associada foi o de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, 

Dependência e Desenvolvimento (2004). (SAMPAIO JR., 2012). 
63 “Na sua trajetória de um pouco mais de um século, o imperialismo sofreu significativas transformações. Na história desse 

estágio do MPC, podem-se distinguir pelo menos três fases: a fase ‘clássica’ que, segundo Mandel vai de 1890 a 1940, os ‘anos 

dourados’, do fim da Segunda Guerra Mundial até a entrada dos anos setenta e o capitalismo contemporâneo, de meados dos 

anos setenta aos dias atuais. Se, como em toda periodização histórica, essa cronologia é puramente indicativa, o que nos importa 

sublinhar é que, [...] todo esse estágio do capitalismo se desenvolve sob a égide dos monopólios - o que significa dizer que o 

imperialismo se mantém em plena vigência na entrada do século XXI”. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 205). 
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econômicas, políticas e sociais capazes de atender as novas exigências de acumulação 

capitalista. Dessa maneira, o neoliberalismo64 ao configurar novas formas de organização do 

capital e do trabalho, recompôs o poder burguês desde os anos de 1970 como nos apresenta 

Harvey (2005) em O neoliberalismo história e implicações: 

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômica que 

propões que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercado 

e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional 

apropriada a estas práticas; O Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a 

integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, 

de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direito de propriedade 

individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos 

mercados. Além disso, se não existirem mercados (em áreas como a terra, a água, a 

instrução, o cuidado de saúde, a segurança social ou a poluição ambiental), estes 

devem ser criados, se necessário, pela ação do Estado. Mas o Estado não deve 

aventurar-se para além dessas tarefas. A intervenção do Estado nos mercados (uma 

vez criados devem ser) mantida num nível mínimo, porque de acordo com a teoria, o 

Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender devidamente 

os sinais do mercado (preços) e porque poderosos grupos de interesse vão 

inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado (particularmente nas 

democracias) em seu próprio benefício. (HARVEY, 2005, p. 12). 

 

 

Apesar de o ideário neoliberal propagar a redução da ação estatal no âmbito desta 

política econômica, o que se estabelece na verdade, são alterações em relação à dimensão do 

aparelho do Estado, reorientando as suas funções, uma vez que a desregulamentação da 

economia gera maiores variações para a sua administração, o que exige maiores intervenções 

estatais para regulá-la. A diretriz central do neoliberalismo tornou-se hegemônica afetando 

diretamente todos os âmbitos da vida social inclusive os modos de pensar e de compreender o 

mundo legitimando um novo tipo de sociedade como uma nova face de concepção de mundo 

burguesa. Em outras palavras, trata-se, portanto do movimento de continuidades, novidades e 

aprofundamentos da ditadura do grande capital como um processo de contrarrevolução 

burguesa permanente. 

Com o aprofundamento do neoliberalismo que se espraiou na América Latina no final 

dos anos de 1990, no âmbito econômico, de acordo com Rodrigo Castelo (2009) a partir: do 

desequilíbrio macroeconômico; da redução dos direitos sociais; do aumento do desemprego 

 
64 O neoliberalismo expressa tanto no plano teórico e político, quanto no econômico e social a reação burguesa à crise do 

Estado de bem-estar social. Hayek, em seu livro Caminho da Servidão de 1944, foi o precursor deste ideário. Para maiores 

informações consultar Behring e Boschetti (2011). Porém, faz-se necessário ressaltar, que esse fenômeno foi experienciado de 

maneiras diferenciadas, tanto nos distintos países centrais quantos nos países periféricos. O termômetro que calibra tal processo 

é a configuração histórica e espacial da luta de classes. Analisaremos esse processo com maior aprofundamento no capítulo 

terceiro concomitante ao debate do fenômeno da financeirização do capital. 
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estrutural; e do aumento do pauperismo relativo, houve uma efervescência popular nesses 

países abrindo a possibilidade histórica de uma guinada à “esquerda”, com governos 

“populares”, embalado pelo novo-desenvolvimentismo. Nesse contexto histórico, no Brasil, a 

promessa progressista se estabelece com o governo de Luís Inácio Lula da Silva que, como uma 

forma de Terceira Via – ou “socialismo democrático” como vimos anteriormente – na disputa 

pela hegemonia ideológica e política para consolidar uma estratégia de política de 

desenvolvimento que combine crescimento econômico e melhora substancial nos padrões 

redistributivos do país, haveria de passar, necessariamente, por um padrão de intervenção do 

Estado na economia e na “questão social”. Ademais, o novo-desenvolvimentismo também 

possuiu o objetivo de reduzir as incertezas das economias capitalistas internacionais – que reduz 

a expectativa do cálculo econômico dos capitalistas – referentes às vulnerabilidades estruturais 

das nações subdesenvolvidas. A fuga de capitais especulativos para os países de origem é a 

principal, pois, desencadeada pelas crises cambiais das economias periféricas, desencadeiam 

uma série de eventos que impactam diretamente no quadro social das classes subalternas do 

país.  

Nesse sentido, ainda segundo o autor, é necessário um Estado forte capaz: de regular e 

promover políticas macroeconômicas defensivas e expansionistas incluindo medidas cambiais 

e monetárias ao melhor estilo keynesiano e desenvolvimentista; de reestabelecer um “sistema 

avançado de educação básica e de inovação tecnológica, mecanismos endógenos e privados de 

financiamento do investimento produtivo e a segurança jurídica dos contratos e da propriedade 

privada” (CASTELO, 2009, p. 77); e de criar um empresariado nacional forte. Tem-se, assim, 

um novo modelo de política econômica que defende a seguinte tese: 

 

A construção de uma economia de mercado forte depende da existência de um Estado 

forte, não no sentido de produzir bens e serviços diretamente a partir de empresas 

estatais, mas atuando como uma instância reguladora das atividades econômicas. O 

Estado seria uma espécie de ente político promotor de condições propícias para o 

capital investir seus recursos financeiros e gerar emprego e renda para a população 

em geral. [...] É preciso deixar patente que o combate à exclusão social [...] passa 

necessariamente pelo crescimento econômico [...] [e] o principal meio para a redução 

das desigualdades sociais são as políticas de corte keynesiano – controle de capital, 

expansão do gasto público, câmbio fixo e redução das taxas de juros – e a promoção 

da equidade social, entendida como igualdade de oportunidades. (CASTELO, 2009, 

p. 77). 

 

  

Contudo, Castelo (2009) fundamenta a construção de sua crítica a esse novo modelo de 

desenvolvimento a partir de três elementos basilares: i) na negação das funções históricas do 

Estado burguês – na medida em que defende a complementaridade do Estado no mercado e na 
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promoção do bem-estar universal (acima dos interesses particulares das classes sociais 

advogando uma conciliação de classe entre capital e trabalho); ii) na redução da dinâmica da 

luta de classes – quando a base de sua argumentação encontra-se circunscrita na contradição 

entre as frações da classe dominante (burguesia produtiva e burguesia rentista) “enquanto os 

primeiros lucram com operações financeiras, gerando exclusão social, os segundos lucrariam 

com investimentos produtivos, gerando, de acordo com certas premissas macroeconômicas e 

políticas, renda e riqueza para as classes burguesas e trabalhadoras” (CASTELO, 2009, p. 80)  

e iii) os aspectos sociais da particularidade do desenvolvimento heterodoxo – que ao cair na 

retórica da consciência moral e ética dos reformuladores da “nova” política econômica, ao invés 

de transformar a estrutura que fundamenta o MPC, luta, na verdade, pela manutenção da ordem 

econômica e da coesão social intervindo na “questão social” de forma paliativa, eternizando e 

naturalizando o modus operandi da racionalidade burguesa.  

Desse modo, todos esses fatores tanto ampliam a inserção dependente do Brasil no 

capitalismo mundial como reduz a possibilidade de ampliação de certas conquistas sociais. 

Assim, analisaremos a seguir a conformação do padrão dependente de educação e as 

implicações desta realidade educacional brasileira para a manutenção do padrão dependente de 

desenvolvimento. 

 

2.2.  Heteronomia cultural: a Educação no contexto de reversão neocolonial 

 

As determinações estruturais e dinâmicas do modo de produção capitalista, e 

particularmente, as ações contrarrevolucionárias que a institucionalidade burguesa opera a fim 

de manter seu status quo, são constitutivas da sua dominação de classe com particularidades 

nos países dependentes conforme examinamos no item anterior. Portanto, para pensar o sistema 

educacional brasileiro, Florestan Fernandes (1975a) utiliza dois eixos centrais de análise: 

capitalismo dependente e colonialismo educacional, pois é a partir dessas reflexões que se torna 

possível descortinar a verdadeira natureza da burguesia brasileira. Estes padrões dependentes 

de economia e educação refletem diretamente tanto na manutenção, quanto no aprofundamento 

do padrão dependente de educação superior engendrado pela heteronomia cultural, uma vez 

que, esse conteúdo opera a materialidade do projeto de educação burguês no qual, 

historicamente, as frações dominantes da burguesia brasileira impõem como democrático.  
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No Prefácio à segunda edição do livro A universidade brasileira: reforma ou revolução? 

(1975a), Fernandes chama atenção para algumas questões fundamentais: que pelo fato de ter 

sido escrito como peça de combate à luz dos debates das reformas de base nos anos de 1967 e 

1968 – e só publicado em 1975 dada à conjuntura –, sua contribuição seria um diagnóstico 

técnico fundamentado sociologicamente, logo, suas exposições seriam circunscritas na 

“revolução dentro da ordem”, ou seja, como se opera a transição para o socialismo, sem ser 

reformista; pelo fato da “reforma universitária” ter sido vivenciada no período de 

contrarrevolução à quente – ditadura empresarial-militar –, ao consolidar a universidade elitista 

por meio da intensificação e institucionalização da tutela exterior num processo de pulverização 

das universidades conglomeradas, o resultado foi a de uma “universidade do silêncio”; e por 

esse motivo, agora (1978) a pauta não poderia ser o retorno da reforma, e sim o projeto classista 

– dos trabalhadores – de educação para conformar uma “universidade multifuncional e 

integrada”. 

 
Apenas, devemos deixar de lado a bandeira da ‘reforma universitária’, como uma 

causa principal. Para que a universidade se renove e se construa, na sociedade 

brasileira, é imprescindível que se implante no país uma democracia de participação 

ampliada e que, a largo prazo, sejamos capazes de lutar, ao lado das classes 

trabalhadoras e das massas populares, pela transformação dessa democracia [restrita] 

numa democracia da maioria e socialista. (FERNANDES, 1975a, p. 11).  

 

Nesse sentido, as reflexões do autor demonstram que a universidade enfrenta, desde sua 

formação, um grave problema pelas seguintes razões: “tutela exterior”; “supressão do 

radicalismo intelectual”; e isolamento do jovem no “fluxo de reconstrução social”. Em relação 

à tutela exterior afirma que as “escolas superiores”, por terem como raiz conservadora os 

processos de transplantação, imprimiram a concepção de mundo e os interesses sociais e 

culturais das classes sociais dominantes e dirigentes. Apesar disso, mesmo que de forma 

limitada, utilizaram um clima de liberdade intelectual, que a própria ideia de universidade 

acabou impondo, a saber: a autonomia universitária. Assim, as forças sociais conservadoras que 

emergiam, especialmente, a classe dominante, utilizou esse ideal de autonomia para expandir 

sua participação na estrutura de poder, tanto para “destruir” as antigas estruturas, quanto para 

adaptá-las à lenta emergência dos novos padrões do ensino superior aos interesses sociais e aos 

valores culturais das velhas elites. No fundo, trata-se de introduzir, a partir do propósito 

reacionário, uma nova modalidade de controle ideológico que assegura a tutelagem acerca da 

composição, estrutura e funcionamento das universidades brasileiras. 

Referente à supressão do radicalismo intelectual, o dilema da “modernização” das 

escolas superiores incide na seguinte questão: como criar condições objetivas para que seja 
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possível a criação do técnico e do homem de ciência? Isto é, como, numa universidade 

silenciada pelo controle ideológico imposto pelo reacionarismo tutelado, dispõe de força 

material que rompa com o status quo desta ordem? Somente a partir do radicalismo intelectual 

dos indivíduos aptos e empenhados, coletivamente, em pôr em prática as inovações requeridas, 

é possível, responde o autor. E, sufocar esse radicalismo, “é o mesmo que destruir o doente pela 

cura”. (FERNANDES, 1975a, p. 33). 

Já no que tange ao papel do jovem no refluxo da reconstrução social, a universidade não 

deve temer o radicalismo do jovem e de sua partição neste movimento. O que é necessário 

atentar-se, porém, é se este jovem está sendo manipulado por estar recebendo “uma educação 

frustrada e alienada socialmente”. Para evitar o problema do radicalismo é necessário que estes 

jovens recebam na/da universidade “recursos novos que aumentem a qualidade de sua 

consciência da situação, o amadurecimento de suas técnicas políticas e o aperfeiçoamento de 

seus alvos sociais”. (FERNANDES, 1975a, p.35). Portanto, é de suma importância “um ensino 

universitário autêntico e que prenda de modo ativo, consciente e responsável o jovem ao fluxo 

da reconstrução social no ambiente”. (FERNANDES, 1975a, p. 35). 

A dimensão do problema para Florestan (1975a) entre o período de 1930 e 1965 está 

relacionado tanto à intensa expansão do ensino superior (81% de estabelecimentos) quanto à 

extensa expansão de matrículas (155.781). A década de 1950 foi a fase de maior aceleração: 

criaram 43% dos estabelecimentos e em relação às matrículas, em 1950, 37.584 e, 1959, 87.603. 

Esse crescimento quantitativo de nada resolveu os problemas educacionais, ademais, com as 

exigências do Plano Nacional de Educação de 1962 – expansão das matrículas para inclusão de 

pelo menos a metade dos que já haviam terminado o colegial e obtenção de 30% de professores 

e alunos em tempo integral –, a situação do ensino superior tornou-se mais grave ainda, o que 

impunha primeiro, o rompimento completo com a ordem educacional vigente, inclusive com a 

Lei de Diretrizes e Bases, e segundo, a criação de um projeto educacional adequado às 

condições da sociedade brasileira, mas, autônomo e que possibilitasse o desenvolvimento 

econômico, sociocultural e político.  

Portanto, o autor reitera que a solução do problema só se realizaria por meio de uma 

revolução educacional, pois até agora, as ações paliativas de nada adiantaram. Os dados que 

comparam o quantitativo de matrículas na América Latina no ano de 1965 coloca o Brasil em 

14º lugar do ranking dos 20 países. A justificativa seria de que o tamanho da população do 

Brasil é muito superior à dos outros em relação à idade escolar, contudo, essa alegação cai por 
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terra quando se verifica o caso do México e da Argentina que, com menos da metade da 

população em idade de 20 a 24 anos, o ensino superior tem quase o dobro de matrículas. 

A essência do problema educacional brasileiro consiste, portanto, à herança da nossa 

formação econômica, social e cultural da colonização portuguesa, do escravismo e da 

oligarquia. Ou seja, numa sociedade em que finda raízes “na propensão em bloquear a 

democratização do ensino e a concepção de que o ensino superior constituiu um privilégio das 

elites das ‘classes dominantes’”. (FERNANDES, 1975a, p. 72).  

Por esse motivo, Florestan é incisivo: para chamar de “reforma universitária” teríamos 

que romper com essa inércia cultural, uma vez que, esse termo tem sido utilizado para 

caracterizar as medidas tanto qualitativas como quantitativas das novas exigências histórico-

sociais para conformar as adaptações necessárias. Contudo, como não se rompeu com o padrão 

institucional da “escola superior” e a “universidade brasileira” forjou-se assumindo o caráter de 

uma conglomeração de escolas superiores, ou seja, “universidade conglomerada”, e como 

estávamos diante de necessárias transformações qualitativas para que a mudança educacional 

na esfera do ensino superior chegasse ao nível de uma universidade integrada e multifuncional, 

o termo correto seria revolução educacional. “Em suma: a tarefa que temos pela frente é a de 

organizar a universidade propriamente dita, de colocá-la em funcionamento de modo íntegro e 

de dotar a sociedade brasileira dessa mola mestra da civilização baseada na ciência e tecnologia 

científica”. (FERNANDES, 1975a, p. 75). 

Neste bojo, o autor afirma que o delineamento formal da universidade, ou seja, os 

componentes fundamentais (mínimos) da estrutura e do sistema de valores da instituição 

deveriam ser: a universidade, compreendida em termos multifuncionais, como a unidade 

fundamental de integração e referência; o departamento, como unidade básica de organização 

do trabalho intelectual; os “institutos centrais”, como unidades intermediárias de integração de 

especialidades e de campos; a aprendizagem profissional e técnica, como função especializada; 

a pesquisa fundamental, como atividade paralela e independente dos docentes; e a pós-

graduação, como uma função central no âmbito da didática e da preparação do pesquisador. E, 

o que importa na verdade, não é somente a estrutura e delineamento, mas sim que esses 

princípios sejam exclusivos e essenciais. Ademais, são os requisitos estruturais e dinâmicos da 

universidade e não os modelos ideais que já foram superados que são importantes, pois para a 

construção de uma universidade multifuncional e integrada no Brasil é necessário que se 

responda às exigências universais, e a principal delas, refere-se à organização do ensino 
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superior, uma vez que, a sociedade moderna exige cada vez mais de massa de indivíduos com 

nível superior de instrução.  

Contudo, dessa expansão decorreu dois seguimentos de desenvolvimento do ensino 

superior: expansão da graduação, destinado às massas; e expansão da pós-graduação, destinado 

aos “grandes talentos intelectuais”. A relação dessas duas linhas depende, essencialmente, do 

desenvolvimento econômico, social e cultural do país, e quanto mais consciente dessas funções, 

maior interesse de que cresçam concomitantes e independentes. “O que significa que a 

conjugação dos dois setores nasce de necessidades histórico-sociais e socioculturais 

profundas”. (FERNANDES, 1975a, p. 77). Em relação às condições da sociedade brasileira, 

constata que os problemas decorrentes dessa adaptação se dão pela precariedade de nossas 

heranças intelectuais na medida em que a graduação foi estruturada como a de um circuito-

fechado, ou seja, não prevê uma formação intelectual autossuficiente, impactando diretamente 

na pós-graduação. Além disso, não possuímos recursos humanos necessários para uma 

transição brusca, como também, o aluno brasileiro não possuiu condições materiais e objetivas 

de converter-se em aluno integral.  

A segunda exigência é o papel da pesquisa como instrumento e meio de progresso da 

ciência, que foi colocada à margem pelas escolas superiores. A universidade integrada e 

multifuncional exige que tanto a pós-graduação como a graduação valorize de forma sistemática 

a pesquisa para tornar-se um meio universal de aprendizagem e de treinamento de futuros 

pesquisadores. Para tal, é preciso, primeiramente, reorganizar o ensino, o uso e os objetivos das 

técnicas, para depois, oferecer às universidades condições materiais, financeiras e humanas 

necessárias para que se convertam em instituições de produção de conhecimento. 

A última exigência refere-se à administração e à política universitária. É imperioso que 

se extingue o poder pessoal e o poder centralizado da racionalização dos serviços técnicos, da 

reorganização do pessoal administrativo, da relação entre professores e alunos, dos catedráticos 

e de alguns órgãos centralizados para que as decisões sejam tomadas, autonomamente, 

rompendo com as “alternativas egoístas de ajustamento intelectual e formas irresponsáveis de 

aplicação da inteligência criadora”. (FERNANDES, 1975a, p. 79). 

Florestan fundamenta que, pelo fato de a escola superior ter se configurado nesses 

termos, alguns educadores convencionaram chamá-la de “má escola”, mas na verdade, ela 

mesma cria as condições necessárias para manter e fortalecer sua própria tradição cultural. “Ela 

acaba exprimindo o que a sociedade ‘pode’ e ‘deve fazer’ em matéria de ensino, determinando 

a relação dinâmica existente entre o padrão de equilíbrio da ordem social e o rendimento de 
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suas instituições escolares”. (FERNANDES, 1975a, p. 80). Isso nos leva, portanto, reitera o 

autor: a persistência do padrão brasileiro de escola superior – subordinada à consolidação do 

poder do professor catedrático e escravo dos interesses restritos das profissões liberais –, surge 

como obstáculo para a modernização das novas técnicas sociais de educação superior. Por esse 

motivo, 

 

O desafio que se coloca, nessa esfera, não pode ser enfrentado e vencido através de 

decretos-leis, como tentou fazê-lo o Marechal Castelo Branco. É necessário forjar uma 

mentalidade intelectual e pedagógica nova, que identifique o professor com sua 

condição e deveres de universitário, em todos os níveis de realização de uma 

universidade integrada e multifuncional – do ensino e da pesquisa à produção de 

conhecimentos originais e à comunicação com o resto da sociedade. Enquanto isso 

não se der, será inútil fazer reformas por decreto. A aparência de uma realidade nova 

só servirá para camuflar e proteger o vezo antigo, como se a arcaização e a 

obsoletização precoces fossem o destino inexorável de qualquer tentativa mais ou 

menos séria e profunda de inovação educacional. Para que a lei se torne operativa, ela 

não deve tocar na superfície – precisa ir ao fundo das coisas. O que quer dizer que ela 

deve bloquear ou impedir qualquer caminho, que permita restabelecer e revigorar o 

arcaico através do novo. (FERNANDES, 1975a, p. 82-3). 

 

Nessa perspectiva, a relação entre universidade e desenvolvimento, ou melhor, a 

particularidade brasileira de uma universidade para o desenvolvimento, apresenta duas 

realidades: i) o padrão socioeconômico criou o padrão brasileiro de escola superior, ou seja, a 

universidade conglomerada; e ii) as “universidades” não estão utilizando positivamente seus 

recursos (materiais, financeiros e humanos) para que se faça a “revolução pelo 

desenvolvimento” como um procedimento educacional. Trata-se de determinações histórico-

sociais que, sendo o subdesenvolvimento a principal delas, para pensar as imbricações entre 

universidade e desenvolvimento, é necessário encará-las como elemento de política educacional 

e cultural, uma vez que, a universidade conglomerada é a manifestação do colonialismo 

educacional, ou seja, forma pela qual ela estrutura, diferencia e reorganiza sua condição 

dependente frente aos núcleos hegemônicos externos que só estabelece e expande os nexos da 

dependência ao nível educacional e cultural. 

Portando, para Florestan existe uma questão política central de cunho nacionalista neste 

debate, pois só há possibilidade de superar esse estado de dependência cultural na medida em 

que a sociedade nacional a ultrapasse e tenha um estado de autonomia rompendo com a 

heteronomia cultural associada e dependência econômica. Somente uma sociedade autônoma 

culturalmente “procura libertar o ensino superior da determinação a partir de fora, como parte 

de um fluxo de relações de dependência” (FERNANDES, 1975a, p. 85), mas que redimensione 

esses fluxos para que sejam controlados e gradualmente determinados a partir “de dentro”. 
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Assim, a universidade poderá deixar de ser uma mera vinculação entre os “centros externos de 

produção de saber e as elites culturais do País, impondo-se como primordial a assimilação das 

próprias técnicas de produção do saber empregadas no exterior, a sua utilização nas condições 

internas de existência social e a expansão autônoma do saber original assim produzido”. 

(FERNANDES, 1975a, p.85). 

Para tal, o autor chama atenção tanto para a racionalização – modo de selecionar e 

utilizar – do uso de recursos financeiros, materiais e humanos a fim de enfrentar e resolver de 

modo diferente os problemas acerca do financiamento da universidade na medida em que não 

é só o montante disponibilizados que é a questão, mas e principalmente, os critérios atuais de 

rateio social dos recursos destinados que atendem a interesses particularistas e que mantém as 

classes possuidoras a infraestrutura social e cultural de uma economia capitalista dependente; 

quanto para a natureza dos seus fins, pois a universidade integral e multifuncional tem um papel 

social que responde, estrutural e dinamicamente, às imposições do desenvolvimento na medida 

em que ela se insere na sociedade como base indispensável de sua expansão interna.   

 

A universidade integrada e multifuncional propõe-se o objetivo de modernizar e 

intensificar o ensino, bem como se impõe a missão de produzir conhecimentos 

científicos e tecnológicos de forma independente. [...] Ao contrário do que muitos 

pensam, a solução do dilema cultural, que assim se coloca, não deve ser procurada 

nem na acomodação passiva aos centros externos de hegemonia cultural nem na 

simplificação do conhecimento científico ou tecnológico. Mas em critérios de seleção 

racional e gradual de objetivos, tanto do ensino e na pesquisa quanto nas aplicações 

de seus resultados. (FERNANDES, 1975a, p. 93). 

 

 Por esse motivo, para que seja possível fundamentar uma perspectiva que permita 

avaliar o sentido e os rumos da universidade para o desenvolvimento, Florestan apresenta 

algumas questões essenciais, a saber: a perspectiva sociológica para encarar a contribuição da 

“universidade” para o desenvolvimento; os efeitos educacionais do desenvolvimento 

dependente (sob hipótese de continuidade das tendências atuais); e o que deve ser a 

“universidade para o desenvolvimento”. 

Segundo o autor, para o conhecimento do senso comum, tanto “uma boa organização” 

como “uma boa direção” bastariam para um “bom rendimento” da instituição. Contudo, para o 

sociólogo, são exatamente as peculiaridades da instituição que ao extrair sua razão de ser do 

modo societário, determinam, historicamente, suas estruturas e relações com as necessidades 

sociais. Logo, localiza a universidade brasileira enquanto instituição e, a partir do que Durkheim 

define de “reais” e “totais”. Trata-se de compreendê-la “à luz de condições, fatores e influências 

que a projetam no cenário mais amplo das ações e das relações humanas” (FERNANDES, 
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1975a, p. 97), isto é, de uma realidade histórico-social e que por esse motivo, são estas 

condições que determinam sua estrutura e evolução, e que seus ritmos tanto podem ser de 

crescimento, estagnação ou regressão.  

Considerando que as raízes históricas, culturais e pedagógicas da nossa “universidade” 

se deram a partir da transplantação dos modelos europeus (especialmente na época que a corte 

se instalou no Brasil e o elevou a Reino Unido), sofremos três tipos de empobrecimento 

estrutural-funcional: 1º) ocorreu uma espécie de segmentação na medida em que os modelos 

transplantados se direcionavam na defesa da Coroa e ao fortalecimento de sua dominação 

fazendo com que não se implantassem o modelo português da época, mas sim, unidades 

intermediárias, ou seja, as “faculdades” e “escolas superiores”; 2º) apesar da universidade 

portuguesa ter sido abatida por uma crise durante o século XVIII  –  reforma universitária de 

1772 – ela continuou cumprindo com suas funções de “investigar” e de “produzir” 

conhecimentos de modo original e para solucionar tal crise, expandiu e exaltou a escola superior 

isolada a partir de uma lógica inevitavelmente “colonialista”, isto é, rigorosamente destinada 

para servir de elo entre “modernização” e “progresso cultural” dependente; e 3º) esses 

elementos impuseram “um drástico empobrecimento funcional aos modelos institucionais 

assim importados” (FERNANDES, 1975a, p. 99) na medida em que, ao atender as necessidades 

imediatas da Coroa, a “escola superior” se converteu em rígida especialização unilateral, 

tendendo aos privilégios de um tipo versátil de letrado, numa evidente diferenciação de papéis 

intelectuais, diretamente das profissões liberais e das atividades a elas associadas  –  burocracia 

e política, principalmente. Deste processo, tanto a transplantação dos modelos institucionais 

não pôde se dar em blocos, tampouco puderam ser absorvidos plenamente, quanto esta absorção 

parcial e segmentada desenvolveu-se com perdas de caráter estrutural-funcional, ou seja, a 

partir da situação histórico-social brasileira que,  

 

Portanto, a perda cultural ocorrida era de natureza específica, afetando aquela parte 

dos modelos institucionais transplantados que se incorporam à herança educacional 

efetivamente mobilizável e dinamizada. No conjunto, pois a mudança da Corte não 

pressupunha nem conduzia a uma transferência de ritmos históricos, sociais e 

culturais. A estrutura econômica e social da sociedade colonial brasileira recebia 

algumas brechas. Mas impunha seus próprios ritmos aos padrões culturais 

transplantados, tolhendo o impacto da modernização e orientando os seus defeitos 

mais profundos – os de natureza institucional – na direção da consolidação e 

aperfeiçoamento da ordem social existente, baseada na estratificação interétnica e da 

dominação patrimonialista dos estamentos senhoriais. Sob esse aspecto, a 

transplantação de instituições da sociedade metropolitana esbarrava em um vazio 

histórico, que era criado pela própria estrutura social de uma sociedade colonial 

escravista e senhorial. (FERNANDES, 1975a, p. 100-01). 
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A reforma universitária de 1772 colocou a universidade portuguesa, no cenário europeu, 

em um nível de atraso na medida em que sofreu interferências conservadoras com fortes 

tendências ao verbalismo e dogmatismo, se renovando de maneira parcial e superficial 

construindo um modelo institucional de ensino universitário arcaizante e não aos modelos que 

despontava com a expansão das Ciências Sociais e do método experimental. Deste fato, resultou 

para as “faculdades” ou “escolas superiores” algo paradoxal: 

 

Um ensino superior profissionalizante, mas destituído de cunho prático e de qualquer 

pragmatismo; ou seja, um tipo de escola superior capaz de canalizar o 

desenvolvimento do ensino correspondente segundo um padrão próprio, inconciliável 

com as tendências de modernização dessa instituição no cenário europeu. O ‘novo’ 

não só nascia completamente ‘arcaico’ – pelo menos continha um grau de 

obsoletização inexistente nos paradigmas explorados. Ele se projetava na cena 

histórica brasileira como uma perene influência educacional arcaizante, que nada iria 

ou poderia abalar. Os fenômenos de renovação eclodiriam dentro dessas escolas, 

como parte, porém, de movimentos de opiniões e de ideias, com freqüência vindos do 

exterior (de Portugal e da Inglaterra, ou mais tarde, da França e da Alemanha). Não 

atingiam o seu núcleo estrutural-funcional institucionalizado e, por conseguinte, não 

afetavam o seu funcionamento, o seu rendimento e a sua relação com a sociedade. 

(FERNANDES, 1975a, p.102).  

 

 

Trata-se, portanto, do que Florestan identificou como o processo de “selinização 

institucional precoce” engendrado tanto pelo atraso dos modelos institucionais portugueses 

quanto do condicionamento socioculturais do ambiente (sociedade brasileira) e das 

necessidades educacionais do ensino superior. Assim, a sociedade brasileira ao empobrecer 

aqueles modelos já empobrecidos, criou um padrão de escola superior sistematicamente 

precário que, durante as três primeiras décadas do século XIX, consolidou-se a partir do número 

reduzido de escolas (14 estabelecimentos de ensino superior) e de sua relação com a sociedade 

e do padrão cultural bem definido (pelo regime de trabalho escravo, estrutura oligárquica e 

dominação patrimonialista), como também do alto poder coercitivo (pela composição dos 

corpos docentes serem recrutados do seio das elites da sociedade civil; do nível da avaliação da 

sociedade (para que e para quem?) acerca do ensino superior partir do reconhecimento social 

do talento de jovens já privilegiados da sociedade civil, tornando os diplomados e doutores 

agentes da consolidação do status quo social (inércia cultural da universidade intramuros); e da 

relação da “escola superior” com a organização e a transformação da sociedade que, dado ao 

baixo rendimento desse tipo de escola e a legitimação da sociedade de que ela era “necessária”, 

nada punham socialmente em questão. Dito isso, torna-se claro compreender que esta evolução, 

pressupõe para o autor uma educação para além da ordem social vigente quando 
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A evolução ocorrida não permite entender o drama do ensino superior brasileiro como 

um fenômeno especificamente educacional. [...] Isso quer dizer que para se corrigir o 

problema educacional, seria preciso ir muito mais longe, até se atingir os ritmos 

históricos de uma sociedade nacional dependente e os fatores que determinam suas 

inconsistências ou deficiências em face de determinado padrão de civilização. 

(FERNANDES, 1975a, p. 104). 

 

 

Contudo, mesmo após a desagregação do sistema escravista e senhorial, a dependência 

cultural em relação ao exterior foi mantida na medida em que não interferiu na alta concentração 

de renda, prestígio social e poder, apenas foram se desmantelando gradualmente entre as classes 

médias em formação. Portanto, as transformações estruturais da transição para o século XX, de 

nada repercutiu no antigo padrão de escola superior. Na verdade, ao invés de entrar em crise, 

entrou numa nova fase do desenvolvimento e de expansão (quantitativa) do ensino superior 

durante a I República.  

 Esse rápido crescimento expôs a incapacidade de o velho padrão de escola superior 

acompanhar as exigências da civilização urbano-industrial mostrando sua rigidez e 

inexequibilidade e, revelou sua estrutura arcaica e arcaizante não possibilitando condições 

internas de evoluir para um ensino pluridimensional e democrático. Desta transição e expansão 

desordenada, revitalizou-se a escola superior tradicional e a universidade conglomerada 

produzida também como estruturas de poder deste padrão cultural que, concede a “continuidade 

e revigoram, sobre novas roupagens, às ‘estruturas arcaicas’”. (FERNANDES, 1975a, p. 108).  

Nesse sentido, para que haja a possibilidade de destruição da escola superior tradicional, isto é, 

da “universidade arcaica”, os professores e os estudante engajados teriam de pensar e lutar 

acima das determinações histórico-culturais negando o invisível padrão de ensino superior em 

todas as consciências.  

As análises do autor acerca dos efeitos educacionais do desenvolvimento dependente 

revelam que, para o leigo, no que tange à educação, o que importa primeiro é o crescimento 

econômico; depois, o desenvolvimento educacional. Já para o sociólogo, é o tipo de 

“crescimento econômico” e o tipo de “desenvolvimento educacional” que precisam ser posto 

em questão para determinar se o crescimento altera ou não a estrutura da economia e da ordem 

social e, se o significado social do desenvolvimento educacional afeta ou não a estrutura dos 

papéis sociais e suas relações na transmissão da cultura ou da transformação da ordem social 

vigente. Portanto, é de suma importância compreender tanto as funções do desenvolvimento, 

ou seja, o “dilema real” – econômico social e político – das nações capitalistas 

subdesenvolvidas e dependentes que se estabelece por meio de um atraso intelectual que é 

subestimado frente aos valores e técnicas da sociedade global e, ao lado desses, o próprio ritmo 
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histórico da sociedade subdesenvolvida e dependente, isto é, o papel e lugar que possuiu na 

divisão internacional do trabalho, quanto a dinâmica real das relações de dependência dos países 

periféricos, pois as sociedades hegemônicas, ao se beneficiarem de suas posições no processo 

de civilização, monopolizaram todos os outros resultados alterando suas técnicas de 

organização e de dominação sob um ritmo muito mais acelerado e, com isso, impõe, 

continuamente, novas determinações econômico-culturais às sociedades capitalistas 

subdesenvolvidas.  

Nesse sentido, as economias espoliadas em níveis altamente superiores, ao lutarem 

contra as relações de dependência e de atraso sociocultural, podem até ter algum êxito palpável, 

mas perdem seu sentido prático e se sentenciam a uma forma de crescimento econômico-

cultural que Florestan caracterizou como “desenvolvimento dependente”. Não quer dizer, 

porém, que se consubstanciam somente pelos efeitos diretos ou indiretos da difusão cultural, 

mas que essa difusão se desenvolve em função dos interesses e determinações – estruturais e 

dinâmicos – das sociedades hegemônicas, concomitante às probabilidades de absorção, 

também, por parte das sociedades heteronômicas.  

 

O drama atual da América Latina não está nesse processo, em si mesmo ameaçador e 

estarrecedor. Mas nas dificuldades que ela enfrenta para acompanhar o rush do 

desenvolvimento dependente, sob o capitalismo monopolista, a “interdependência” 

político-diplomático e militar, e a homogeneização cultural entre as sociedades 

hegemônicas e as sociedades heteronômicas diminuiu de modo abrupto e 

considerável. Os países da região revelam-se variavelmente incapazes de realizarem 

sozinho o salto histórico que as circunstâncias exigem. As dificuldades não 

apresentam o mesmo peso em todos os níveis da sociedade. É na educação 

escolarizada que elas são maiores, já que os países não contam com infra-estrutura 

econômica, social e política para promoverem a adaptação de seus sistemas escolares 

às necessidades educacionais emergentes. (FERNANDES, 1975a, p. 115). 

 

 

 Diante desses pressupostos, o ensino superior brasileiro acomodou-se somente às 

condições de poder de uma estratificação social de base oligárquica assentando-se ao 

privilegiamento societário dos profissionais liberais. Por isso, sua evolução para responder a 

civilização urbano-industrial que emergia gradualmente, “sai dos trilhos” e as sociedades 

hegemônicas são “forçadas” a intervir diretamente através dos organismos internacionais, 

expressivamente os norte-americanos65. Contudo, a desintegração do padrão de escola superior, 

a partir destas intervenções, era apenas circunscrita para a adaptação dos requisitos 

educacionais específicos nos moldes do desenvolvimento econômico e cultural dependente. 

 
65 “Por meio da ONU, UNESCO, CEPAL etc. O programa mais importante e ambicioso, no plano técnico, é o que se relaciona 

com a difusão de técnicas de planejamento e de programações educacionais”. (FERNANDES, 1975a, p. 116). 
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O que importa, no conjunto, é a extrema debilidade da América Latina e o fato dela 

precisar tão amplo suporte externo para poder participar dos avanços, dos proventos, 

e das espoliações inevitáveis do desenvolvimento dependente. E o fato, sumamente 

mais grave, dela aceitar (ou de pleitear) formas de “assistência” e de “colaboração 

técnico-financeira”, que expõe os seus sistemas de ensino e o renascimento do ensino 

superior ao controle de forças centrífugas externas e antinacionais. (FERNANDES, 

1975a, p. 116).  

 

 

Trata-se, portanto, das particularidades que o imperialismo, o desenvolvimento desigual 

e combinado e o capitalismo dependente imprimiram, ao longo da formação social brasileira, 

para a sua condição colonial permanente antidemocrática, autoritária, conservadora, subalterna. 

Pois, para não haver nenhuma possibilidade de democratização da renda, do prestígio social e 

do poder, as burguesias brasileiras – e seus respectivos governos – compõe com as nações 

hegemônicas para engendrar sua “revolução”, mesmo que simétrica e complementar. A 

inflexibilidade das classes possuidoras e de suas elites culturais deu origem ao padrão brasileiro 

de escola superior com a contraproducente multiplicação e disseminação de escolas superiores 

fadadas à desagregação e ao desaparecimento. Diante disso, os resultados desse deslocamento 

demonstram que a expansão do ensino superior não altera os elementos estruturais e dinâmicos 

da situação educacional, ou seja, não acarretam nenhuma mudança substancial no curso e nas 

consequências dos processos educacionais e, as alterações econômicas, sociais e culturais em 

processo, prendem-se ao fortalecimento da “revolução burguesa” – “dentro da ordem” pelas 

particularidades do desenvolvimento dependente – provocada e regulada a partir “de fora” para 

atender as imposições da expansão do capitalismo monopolista na América Latina. E, portanto, 

“como fulcro de uma revolução institucional ou como fontes de mudanças educacionais 

profundas, essa modalidade de desenvolvimento jamais poderia engendrar, por si mesma, o tipo 

de universidade suscetível de romper com a situação de dependência e de superar o 

subdesenvolvimento”. (FERNANDES, 1975a, p. 118). 

Qual forma de desenvolvimento, então, a situação histórica da sociedade global é capaz 

de provocar, organizar e aproveitar? – pergunta Florestan – já respondeu, na verdade. Depende 

da posição que uma determinada sociedade ocupa no conjunto do processo, ou seja, é preciso 

considerar o padrão de civilização vigente a partir de seus dinamismos fundamentais que 

determinam sua situação de dependência e o seu estado de subdesenvolvimento crônico, pois 

as interferências oriundas da dominação externa e interna constituem e exercem, diretamente, 

nas formas e nos efeitos da integração nacional dessa sociedade. Como o capitalismo 

dependente e o regime de classes estabelece limites para a revolução nacional, suas conquistas 
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não são só restritas e solapadas, a questão central consiste no “patamar histórico-social dentro 

do qual ela se desenrola e concorre para alterar a estrutura da própria situação. A nação 

subdesenvolvida vê-se condenada, por isso, a sofrer uma corrosão crônica em sua integridade 

e autonomia nacionais”. (FERNANDES, 1975a, p. 119). 

No entanto, Florestan pergunta: do ponto de vista do sociólogo quais seriam as 

estratégias possíveis para combater a dependência e superar o subdesenvolvimento? 

Historicamente válidas temos duas alternativas: a primeira estratégia poderia ser com a 

“revolução pelo desenvolvimento” – abarca várias opções pelo capitalismo e a segunda 

estratégia poderia ser “revolução pela planificação” – abarca várias opções pelo socialismo. 

 

A primeira estratégia poderia ser resignada como “mínima”. [...] Em termos da 

América Latina, essa estratégia se voltaria, no presente, para a realização da transição 

brusca exigida pela súbita mudança dos padrões de dependência diante do capitalismo 

e pelo modelo emergente de desenvolvimento dependente. Essa estratégia pressupõe 

uma orientação, perfilhada principalmente pelos organismos internacionais, que tenta 

definir as realizações médias das sociedades nacionais da região e adaptá-las, 

progressivamente ao crescimento acelerado requerido pelo novo padrão de articulação 

dependente às sociedades hegemônicas. [...] A segunda estratégia poderia ser 

designada como “reformista” ou “revolucionária” (de acordo com o nível de seu 

equacionamento histórico). Ela se caracteriza pela existência de uma dimensão 

política explícita e sistemática: a consciência do grau de autonomia relativa, inerente 

às posições nacionais da estrutura internacional de poder; e a previsão dos meios 

possíveis (ou mobilizáveis) para a construção de posições suscetíveis de intensificar 

a revolução nacional e, portanto, de incrementar rapidamente o grau de autonomia 

relativa das nações dependentes. (FERNANDES, 1975a, p. 120-121).  

 

 

Isso quer dizer que, para Florestan, a estratégia pelo capitalismo não propõe, 

diretamente, que os modelos das nações avançadas sejam igualados ou sobrepujados, uma vez 

que, o equacionamento histórico do Brasil, pelo seu conservantismo e obscurantismo 

imperantes, falhou em garantir os índices mínimos dentro da ordem, na medida em que 

passaram rapidamente da situação de dependência para a estagnação crônica ou de regressão 

sistemática – reversão neocolonial nos termos de Sampaio Júnior (2010). E “essas 

transformações se inserem no quadro mais cru e elementar da luta pela sobrevivência do Brasil 

como sociedade capitalista dependente. [...] e convém defendê-las [...] porque elas são 

inevitáveis, no atual período de transição” (FERNANDES, 1975a, p. 121) e, a estratégia pelo 

socialismo, no cenário latino-americano da revolução burguesa a partir do intrínseco padrão 

compósito de hegemonia, perde seu efêmero impulso revolucionário na medida em que a 

resistência sociopática à mudança das classes possuidoras, médias ou altas, favorece a 

continuidade do capitalismo dependente como uma saída viável se ajustando, “cada vez mais, 

a impulsões mitigadamente reformistas. Elas se distinguem dos condicionamentos à 
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modernização, partidos e orientados de fora, apenas porque evocam, com maior ou menor 

firmeza, afirmações de ‘crescimento nacional autônomo’”. (FERNANDES, 1975a, p. 122). 

Essas premissas sugerem, portanto que: 

 

A “universidade para o desenvolvimento”, na presente situação histórico-social 

brasileira, encontra poucos estímulos e suportes nas forças que dominam a ordem 

social existente e operam através do poder político institucionalizado. Elas falham, 

igualmente, nos planos “técnicos” e “políticos”, pois se revelam incapazes de montar 

qualquer uma das estratégias (ou ambas) que poderiam conduzir à reconstrução da 

universidade e à sua melhor utilização pela sociedade. Doutro lado, as forças de 

contestação, por estarem marginalizadas e não possuírem meios para transformar seu 

querer técnico ou político em fator de mudança, pouco ou nada podem fazer nas duas 

direções. Se existirem (ou aparecerem) vias para uma atuação revolucionária, elas 

terão probabilidades de ensaio um salto histórico. Enquanto isso não ocorrer, a 

“universidade para o desenvolvimento” dependerá de iniciativas tomadas ao nível 

institucional, pelos professores estudantes, pelo Governo ou por todos eles, em 

conjunto. Isso quer dizer que há um encadeamento de fatos que favorece, 

sensivelmente, as disposições de “solução técnica”, com implicações negativas que 

não podem ser ignoradas. (FERNANDES, 1975a, p. 124-125).  

 

 

Nesse sentido, Florestan analisando os sentidos da “reforma universitária” identificou 

que, ao nível institucional, a reforma universitária, em si mesma, já é uma expressão da 

manifestação da mudança social engendrada por pressões externas e internas da própria 

universidade. Após a constituição das universidades nominais, a partir de 1920, por meio da 

conglomeração das escolas superiores que já existiam e da criação das faculdades (Filosofia, 

Ciências e Letras), é que os professores e graduandos ligados à pesquisa científica iniciaram as 

críticas quanto à estrutura, rendimento e funcionamento da “universidade brasileira”. Estes 

ficaram conhecidos como pioneiros da Educação Nova. Nas décadas de 40 e 50, a reforma 

universitária já bem avançada, passou a ser uma reivindicação no âmbito do movimento das 

reformas de base, tanto pela pressão de seus quadros universitários jovens, quanto das grandes 

organizações estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE). Deste fato, duas 

reflexões emergem: 1º) tais reivindicações eram circunscritas às questões abstratas e idealistas, 

ou seja, puramente interna. Contudo, ao descobrirem que “seria impossível ‘mudar a 

universidade’ sem ‘transformar a sociedade’, eles deram novo ímpeto às correntes reformistas 

e empalmaram seu controle ideológico” (FERNANDES, 1975a, p. 158), haja vista a resistência 

crônica, a inércia cultural e a apatia dos docentes, instituição e sociedade, respectivamente; 2º) 

o movimento tornou-se mais violento – “negação da ordem social” e isso foi um diferencial dos 

primeiros movimentos de reforma na América Latina. De um lado, estruturas arcaicas, que 

detinham o controle político defendiam sua manutenção e acabaram liderando a 

“modernização” e, de outro, grupos dissidentes reduzidos, perdiam cada vez mais suas forças. 
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Ademais, a apatia e a anomia da sociedade e a capacidade de resistência interna conservadora, 

trouxeram elementos “dinâmicos” e “construtivos” que dificultaram a “reconstrução da 

universidade” e a “transformação da sociedade”. Por esse motivo a necessidade de compreendê-

los, primeiro, separadamente, para depois, sua relação de reciprocidade. 

No âmbito institucional, a “reforma universitária” possuiu dois enlaçamentos 

específicos: i) a destruição de modelos tradicionais; e ii) a construção da universidade nova. 

Pelo fato das “escolas superiores tradicionais” e as “universidades conglomeradas” 

organizarem a vida intelectual a partir da dependência cultural advinda da “situação colonial”, 

logo o desenvolvimento educacional e cultural e os modelos institucionais não se conformariam 

autossustentados. Como essas instituições não podiam e não queriam exprimir as intensas 

mudanças societárias, ao não se modernizarem, perdia sua eficácia. Nesse sentido, o início da 

reforma universitária expressou a tentativa de regeneração deste modelo e assim as tentativas 

de alterar somente os defeitos estruturais ou funcionais, estendeu-se pelos anos 30 e 40. Esta 

“renovação de fachada” apenas ocultava de modo permanente, as questões inconciliáveis entre 

as velhas escolas superiores e a universidade.  E aos poucos essa tentativa de transição perdia 

seus atrativos e formou-se a convicção da necessidade de construir a “universidade brasileira” 

e combater seus verdadeiros problemas, a saber: priorizar as exigências institucionais e culturais 

a partir das demandas variadas da sociedade urbano-industrial e, considerar “os requisitos 

educacionais e culturais da civilização urbano-industrial emergente”. (FERNANDES, 1975a, 

p. 162). Porque daí resultaria tanto uma nova consciência e forma de explicar as deficiências 

do “ensino superior”, quanto uma nova concepção de “universidade” na medida em que 

perceberam que não adiantava mais multiplicar as instituições e os números de matrículas senão 

atendiam às necessidades educacionais ou culturais que emergiam. No entanto, a partir da 

década de 50, a reforma universitária ganhou expressão de “um querer social”, isto é, dimensão 

histórica de “movimento social” na criação da “universidade brasileira”. 

Contudo, ao passo que a intrínseca relação da universidade com a sociedade brasileira 

é engendrada a partir de elementos estruturais e dinâmicos da dependência e do 

subdesenvolvimento, o “progresso educacional” e o “progresso cultural” da reforma 

universitária brasileira não ficaram preso às funções autossustentada e independente.  E sim, na 

medida em que a reforma universitária adquiriu consistência a partir das influências de um 

movimento social introjetando novos ideais de organização, se conformou como um modelo de 

“universidade integrado e multifuncional”, ou seja, na defesa de um novo padrão de 

organização institucional. 
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Esse padrão de organização põe os universitários – estudantes, professores, 

pesquisadores ou administradores – diante de tarefas totalmente novas. As mais 

específicas e marcantes dessas tarefas: reconstruir internamente a universidade (em 

suas partes, no seu todo e em seu rendimento); as mais complexas e gerais: entre elas 

adaptar a estrutura, o funcionamento e o crescimento da universidade brasileira ao 

papel histórico que ele deve ter como fonte de negação e de superação da dependência 

cultural e do subdesenvolvimento educacional. Nas fronteiras do presente e do futuro, 

a universidade brasileira não deverá contentar-se em contribuir para “acelerar o 

desenvolvimento”. Ou ela será capaz de produzir um novo padrão intelectual de 

desenvolvimento educacional e cultural “autônomo”, ou ela submergirá, outra vez, 

tragada por um processo de senilização precoce que fará dela um “rebento moderno 

de estruturas arcaicas” ou uma “objetivação arcaica dos tempos modernos”. 

(FERNANDES, 1975a, p. 165).  

 

 

Já no âmbito societário, a “reforma universitária”, pelo fato do poder de decisão política 

na sociedade brasileira ter sido sempre exercidos pelas elites dos extratos sociais dominantes 

em nome da “coletividade”, a resistência interna encontrada pela reforma universitária, era 

expressão dessa “tradição cultural”. E “a intensa mobilidade social horizontal ou vertical a as 

fortes mudanças culturais ocorridas na sociedade brasileira não abalaram essa representação” 

(FERNANDES, 1975a, p. 166), na verdade, são estas que legitimam o monopólio do poder e 

fundamenta a consolidação do pensamento conservador. Logo, os “catedráticos” não queriam 

dividir ou perder somente o poder de dirigir e de fazer escolhas dentro das escolas superiores, 

mas também, o de representarem o poder mais geral dos estratos sociais “ilustrados”, ou seja, 

os únicos responsáveis e capazes de decisões em nome de todos. Nessa perspectiva, a reforma 

universitária, ao questionar e confrontar tais estruturas, ameaçavam também as estruturais mais 

gerais de todo o sistema da sociedade. Por isso, para ter êxito, era necessário “combater e 

sobrepujar a resistência sociopática à mudança das próprias classes dominantes”. 

(FERNANDES, 1975a, p. 167). O problema dessa situação é que, antes de serem derrotados – 

como o significado do combate à cátedra perdeu seu cunho político e cultural passando a se 

concentrarem às críticas de estrutura e organização –, a reforma universitária, confiando na 

“racionalidade burguesa”, se reteve somente a soluções técnicas. Mas, como coação 

conservadora não se limita ao plano técnico, “ele tende a aprofundar-se, pela mesma dinâmica 

de seus interesses sociais e de seus alvos políticos. Só sob a hipótese de um regime social estável 

e sob o total controle conservador este se mostra capaz de combinar racionalmente interesses 

particulares e interesses coletivos”. (FERNANDES, 1975a, p. 169). Dito de outra forma, 

somente uma ordem legal violenta (repressão policial-militar e exclusão política – Ditadura) 

seria capaz de brecar as ameaças das mudanças socioculturais e manter o monopólio 

conservador do poder, pois de um lado, atacavam os agentes ou defensores da reforma 
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universitária desacreditando-os e, de outro, ao fazer isso, toma a bandeira da reforma 

universitária moldando-a a sua imagem. “No momento crítico de alguma alteração institucional 

profunda, os círculos conservadores assumem o controle político das inovações, solapando-as, 

deprimindo-as ou adulterando-as”. (FERNANDES, 1975a, p.172).  

Por esse ângulo, Florestan (1975a), refletindo acerca da relação recíproca entre os 

âmbitos institucional e societário da “reforma universitária”, chega à conclusão que o 

movimento de reforma universitária teve como ponto de partida a reorganização institucional 

da universidade, e esse, continua ser o motivo central. Contudo, logo se tornou um movimento 

de transformação da sociedade, mesmo apesar da resistência da maior parte dos docentes, de 

parte dos estudantes e da indiferença do setor administrativo. Sua ruína devia-se as “estruturas 

universitárias arcaicas” que não acompanhavam às vinculações dinâmicas que a civilização 

urbano-industrial, em expansão e consolidação, demandava. Identificou que nesse processo, o 

que tentava renascer em meio às ambiguidades, não eram somente aquelas estruturas, mas sim, 

uma nova tradição intelectual a partir: da quebra do imobilismo e da construção de novas 

funções construtivas da universidade referente à civilização urbano-industrial; da esperança de 

que a universidade nova seja foco do pensamento crítico e de renovação cultural; e da direção 

de impregnar valores intelectuais e morais plenamente democráticos. 

 

A “reconstrução da universidade”, deste ângulo, significa substituição de concepções, 

valores e estruturas autoritários e oligárquicos por concepções, valores e estruturas 

democráticos e igualitários. Foi por isso que o movimento de reforma universitária 

entrou em choque frontal com o pensamento e com o comportamento conservadores. 

Ele tinha de impor-se a negação, a destruição e a superação da ordem social existente, 

na medida em que não pode orientar-se de outro modo, sem sacrificar suas aspirações 

e seus objetivos mais caros e profundos. Acomodar-se às pressões e às composições 

conservadoras seria o mesmo que traírem-se, relegando ou pervertendo os ideais 

democráticos que dão sentido à sua existência e legitimidade ao seu impacto 

revolucionário. (FERNANDES, 1975a, p. 175). 

 

Nesse sentido, mesmo na impossibilidade de a universidade integrada e multifuncional 

criar uma sociedade nestes termos, ela permitirá que retome a ideologia e a utopia da reforma 

universitária de um ponto de vista mais amplo que negue a ordem social existente, tanto ao 

nível da educação escolarizada, quanto ao nível da produção, divulgação e aplicação dos 

conhecimentos. Ou seja, farão parte de uma nova mentalidade universitária. Deste prisma, 

percebe-se que o movimento da reforma universitária eclodiu em meio às transformações 

críticas da sociedade, por isso possuiu vinculações profundas, pois ao tencionar outro modelo 

de universidade, respondia, portanto, às necessidades de mudanças na relação do homem com 

a educação e com a cultura. 
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Em que sentido e dentro de que limites a universidade nascente poderá servir como 

força dinâmica institucionalizada dessa revolução, é algo que vai depender da 

evolução dos conflitos que agitam a cena histórica brasileira. Se prevalecerá o 

equilíbrio defendido pelo poder conservador, o avanço será considerável. Mas ficará 

contido pelo padrão de desenvolvimento acelerado dependente, imposto a partir de 

fora, através da irradiação do capitalismo monopolista sobre o ‘terceiro mundo’. Se 

prevalecerem as soluções alternativas mais arrojadas e especificamente 

revolucionárias, que levariam ao capitalismo de Estado, ao socialismo ou ao 

comunismo, o avanço será completo (dentro das possibilidades históricas brasileiras). 

[...] Aconteça o que acontecer, uma coisa é certa e irreversível. Ele não só modificou 

as representações correntes sobre o ‘ensino superior’ e o que ‘deve ser a universidade’. 

Lançou raízes de um novo relacionamento da universidade com a sociedade, fazendo 

da reforma universitária o ponto de partida de uma revolução intelectual de 

conseqüências previsíveis, mas inestimáveis. (FERNANDES, 1975a, p. 177-78).  

 

 

Assim, no bojo da crítica acerca da perspectiva liberal de adequação da educação para 

atender as demandas de urbanização a partir dos anos 20 do século passado, é que Florestan 

inicia a construção do seu conceito de “demora cultural” para se reportar ao nosso atraso 

educacional. Suas análises convergem com o que ele caracteriza de “dilema educacional 

brasileiro”, determinado pela condição subalterna e dependente que a economia brasileira 

desenvolveu ao longo dos anos. Esse dilema diz respeito às instituições deficientes de ensino 

que demandam alterações profundas, mas que, diante de um subtipo de regime de classe 

desenvolvido sob a égide do capitalismo dependente e, que tem o Estado como instrumento de 

ditadura de classe (dissimulada ou aberta), isto é, instrumento, por excelência, de dominação 

burguesa, não há mudanças reais para alterar esse padrão dependente de educação. O máximo 

que se pode obter nessa lógica de desenvolvimento e educação, são reformas consentidas66 e 

conduzidas pela burguesia nacional orientada pelos interesses dos países hegemônicos. Nesse 

sentido, o processo de construção do sistema universitário nacional inicialmente foi engendrado 

para a formação das elites, a partir da transplantação dos modelos de conhecimento dos países 

europeus que, por não terem sido efetuados em blocos, fragmentaram o conhecimento com a 

implantação de unidades isoladas/conglomeradas e esvaziadas de qualquer processo autônomo 

 
66 Mister reiterar que Florestan Fernandes (1975a) ao analisar os principais elementos constitutivos da formação do 

desenvolvimento econômico, político, social e cultural do Brasil, constrói o conceito de capitalismo dependente a partir da 

relação compósita e subalterna da burguesia brasileira com as burguesias dos países imperialistas que configurou, para a 

realidade do Brasil, especificidades em sua formação social e na sua integração na divisão internacional do trabalho. Deste 

padrão dependente de desenvolvimento e do padrão compósito de hegemonia burguesa, estabelecidos pela associação das 

oligarquias com as várias frações das burguesias internas e externas que encontraram na desagregação da ordem social baseada 

no latifúndio e no trabalho escravo, o solo material para sua fundamentação, é que Florestan identifica tanto o caráter 

antidemocrático e autoritário das camadas dominantes brasileiras como também a conformação de um padrão dependente de 

educação historicamente construído nestas particularidades. Trata-se do dilema educacional brasileiro engendrado por um 

conjunto de ações conduzidas por essas burguesias que, mesmo após “reformas” que não rompem com o “colonialismo 

educacional”, ou seja, não alteram de fato os elementos estruturais e dinâmicos da dependência, que Fernandes (1975) 

caracteriza como “reforma universitária consentida”.     
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de produção de conhecimento, fazendo com que a formação fosse pautada na transmissão 

autoritária de conteúdos generalistas.  

Por esses pressupostos, Florestan demonstra que a gênese da educação superior no 

Brasil tem como base a modernização e revitalização das relações anacrônicas e sua 

característica “democrática” limita-se às demarcações burguesas, pois numa sociedade onde a 

“revolução burguesa” se deu de forma “não clássica” via pactos de dominação compósita entre 

as frações da classe dominante interna e externa, a burguesia brasileira não garante sequer as 

reformas que o capital exige, fazendo da reforma educacional, ganhos relativos, travestidos de 

modernização para o desenvolvimento do país. Esta lógica de educação constituiu-se a partir 

da submissão às determinações do capital internacional com o objetivo de atender, tanto as 

relações de manutenção da força de trabalho para a incessante acumulação capitalista, quanto 

para difundir a concepção do mundo burguês. Esses elementos teóricos que caracterizam os 

movimentos de continuidades, novidades e aprofundamentos intrínsecos à sociedade de classes, 

na particularidade brasileira, manifestam-se na permanência de um padrão dependente de 

educação superior, identificado por Florestan, como colonialismo educacional que cria o padrão 

de heteronomia cultural no capitalismo dependente brasileiro. 

Nesse sentido, o padrão de desenvolvimento econômico, a partir do imperialismo total67 

aprofundou a inauguração da expansão do acesso à educação superior no Brasil. Com a reforma 

universitária consentida protagonizada pelo regime burguês-militar por meio do discurso da 

eficiência e modernização das instituições, há o aumento significativo de instituições privadas 

no âmbito educacional baseadas no modelo empresarial a fim de formar mão de obra certificada 

para o mercado. Sob um discurso moralista, progressista e desenvolvimentista em prol da 

“modernização da educação superior brasileira”, a reforma universitária consentida, na verdade, 

criou a ilusão de alívio da pobreza e “democratização” do acesso, omitindo as bases desse novo 

projeto de sociabilidade burguesa que há anos vinha se construindo a fim de encobrir o cerne 

de tal conjuntura: a mercantilização do ensino superior.  

 
67 Como vimos anteriormente, segundo Fernandes (1975), o quarto tipo de dominação externa surgiu com a expansão e 

associação das grandes empresas corporativas que trouxeram para a América Latina um novo estilo de organização da produção 

e marketing. Esta fase representa o capitalismo monopolista/corporativo que o autor denominou como “imperialismo total”, 

isto é, a dominação externa é organizada a partir de dentro e em todos os níveis. Florestan destaca três pontos fundamentais: i) 

a organização e a dominação externa continuam concordante ao antigo sistema colonial, porém modernizada, pois a dominação 

passa a ser compartilhada com novas potências a partir de avançadas tecnologias constituindo um moderno mercado capitalista; 

ii) a transplantação de tecnologia, de instituições, de capital externo e do controle continua como nas fases anteriores, sendo 

implementadas pelo pessoal estrangeiro e, iii) uma economia dependente não obtêm bases concretas (estruturais e dinâmicas) 

para superar o subdesenvolvimento e suas consequências, uma vez que os interesses egoístas das classes dominantes internas 

se articulam às orientações particularistas das classes externas. 
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Nesta perspectiva, a partir dessa matriz teórico-metodológica, Kátia Lima (2005) ao 

estudar o papel dos organismos internacionais – sujeitos políticos coletivos do capital68 – na 

elaboração e difusão dos valores e concepções que orientam o conjunto de reformas econômicas 

e políticas para os países de capitalismo periférico (enquanto projeto de dominação), aponta 

que a educação, em seu sentido escolar predominantemente voltada para reprodução do projeto 

de sociabilidade burguês, foi utilizada como um dos principais mecanismos de acumulação de 

capital e adaptável aos ditames do processo de industrialização/modernização do país através 

de sua função em formar trabalhadores “qualificados” para atender a reprodução necessária da 

força de trabalho. Contudo, na particularidade do desenvolvimento econômico periférico 

brasileiro – como já vimos no capítulo anterior – a demanda exigida não é de trabalhadores 

qualificados e sim, formação de um contingente de trabalhadores certificados69 disponíveis para 

um mercado que nunca abarcará toda essa demanda.  

Nessa perspectiva, concordamos com Lalo Minto em A educação da miséria (2014) na 

medida em que, ao analisar a particularidade capitalista da formação social brasileira e tudo o 

que ela representa para a conformação da educação nestes moldes, a identificou como 

“educação da miséria”.  

 

A adjetivação da educação superior brasileira como ‘educação da miséria’ não 

expressa nenhum tipo de apelo moralista. Não se preocupa, portanto, em ‘justificá-la’ 

ou simplesmente, ‘depreciá-la’. Trata-se de mostrar que os problemas do 

desenvolvimento educacional brasileiro são também os problemas (contraditórios e 

complexos) do desenvolvimento do MPC sob condições particulares. A educação da 

miséria representa o horizonte histórico dentro do qual a educação pode se realizar 

numa formação social sobre a qual a irradiação do MPC impõe limites estruturais, que 

não permitem o desenvolvimento de experiências educacionais autônomas e 

 
68 Fundo Monetário Internacional (FMI); Grupo Banco Mundial (BM); Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Segundo a autora, “estas reformas configuram o projeto neoliberal de sociabilidade vigente no contexto mundial pós anos 70 

do século passado. Um liberalismo relançado que vem desenvolvendo as bases materiais e ideológicas para a intensificação da 

mundialização financeira. Neste conjunto de reformas neoliberais, que articula a reestruturação da esfera produtiva, o 

reordenamento do papel dos estados nacionais e a formação de uma nova sociabilidade burguesa, estão inseridas as reformas 

educacionais realizadas nos países periféricos e que atravessaram o final do século XX e o início do século XXI”. (LIMA, 

2005, p. 80).  
69 Marilda Iamamoto em Serviço Social em tempo de capital fetiche (2014), analisando o ensino universitário e a formação 

acadêmico-profissional em Serviço Social, identificou que o crescimento exponencial do contingente profissional na era da 

“universidade operacional” a partir do direcionamento dos organismos multilaterais desde o governo de Fernando Henrique 

Cardoso com as diretrizes da contrarreforma do Estado – que submete a política educacional à lógica mercantil e empresarial 

–, criou um “exército assistencial de reserva”. Ou seja, “aquele crescimento poderá figurar como um recurso de qualificação 

do voluntariado no esforço do chamamento à solidariedade enquanto estratégia de obscurecimento das clivagens de classe e da 

radicalização da exploração do trabalho que funda a prevalência do capital que rende juros, o qual mascara sua relação com o 

mundo do trabalho. A invisibilidade do trabalho e a naturalização das relações sociais – travestidas na ótica da coesão social –

, mostram-se como ingredientes ideológicos conservadores numa sociedade que prima pela reprodução acelerada das 

desigualdades de classe e convive com permanentes ameaças de revoltas dos segmentos subalternizados. Esta ilação adquire 

sentido em um ambiente político eivado de políticas públicas que estimulam a assistencialização da pobreza e a sua focalização, 

em detrimento de um efetivo processo de redistribuição de renda e universalização dos direitos sociais para o conjunto dos 

trabalhadores, o que é atestado pelos mais elevados índices mundiais de concentração de riqueza que tem lugar neste País”. 

(IAMAMOTO, 2014, P. 440-441). 
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emancipadoras para as maiorias. Com isso, busca-se reforçar seu sentido enquanto 

educação da particularidade brasileira, com funções adequadas a esta realidade e não 

a qualquer ‘modelo’ de interação de educação superior-sociedade abstraído de outras 

experiências históricas, ainda que estes possam ajudar a entender nossas 

especificidades. A noção de miséria, além disso, remete precisamente a uma 

particularidade das sociedades capitalistas: a produção e reprodução permanente das 

desigualdades sociais, das privações e, neste caso, dos problemas educacionais, 

decorrem do MPC e não do baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas. A 

educação da miséria pretende ser, portanto, uma forma de expressar o processo de 

reprodução do capitalismo brasileiro nas condições de sua existência concreta e 

determinada. (MINTO, 2014, p. 17-18, grifos do autor). 

 

 

À luz do pensamento de Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré e Florestan 

Fernandes, o autor analisa o problema da particularidade do desenvolvimento capitalista 

brasileiro para as questões sociais e educacionais. Deste diálogo apresenta a tese de que a 

educação (em especial a superior), nestes moldes, apresenta-se como uma educação miserável 

na medida em que, pelas condições estruturais e dinâmicas da formação social que se insere, 

não pode ser capaz de “realizar-se enquanto parte de um projeto nacional autônomo, portanto 

pública, laica e gratuita para a maior parte da população [...] mesmo quando comparada àquilo 

que as sociedades capitalistas foram capazes de produzir historicamente”. (MINTO, 2014, p. 

16). Por esse motivo, identificar como os projetos antagônicos de sociabilidade vêm se 

movimentando ao longo dos anos para organizar e materializar as ações contrarrevolucionárias 

na educação superior, a fim de compreender a quem interessa essa atual concepção de educação 

e qual tipo de formação tem sido implantado em nossa economia heteronômica e dependente é 

de suma importância.  

Nesta direção, vimos com Mészáros (2008) no capítulo anterior que, a intrínseca relação 

entre os processos educacionais institucionalizados e os processos sociais de reprodução da 

lógica do capital corrobora com a perspectiva de que a natureza da educação – como outras 

esferas da sociedade que também são fundantes ao mundo do trabalho70 –, na sociabilidade 

burguesa, torna-se instrumento partícipe do processo de legitimação dos interesses da classe 

dominante. Ao ser forjado por um sistema que, para reproduzir-se em escala progressiva e 

crescente, necessariamente, precisa ser engendrado a partir da separação entre capital e 

trabalho, e produz, inevitavelmente, tanto um contingente excedente de força de trabalho que 

não possuiu acesso aos meios para a sua realização, quanto uma maneira de forjar e socializar 

os valores que permitam sua reprodução. Dito de outra forma, é necessário um sistema 

ideológico de "internalização" pelos indivíduos capaz de produzir tanto a legitimidade destes 

 
70 Ver Os princípios ontológicos fundamentais de Marx (LUKÁCS, 1972). 
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valores – principalmente da posição que lhes foi atribuída socialmente –, quanto à captura de 

"corações e mentes", via coesão social, para adequar as expectativas e as formas de conduta, 

mais ou menos abertamente determinadas neste âmbito.  

Nesse contexto, ao defendermos que é fundamental para o processo de reprodução do 

capital a necessária socialização de valores por meio de um sistema de internalização pelos 

indivíduos, logo, a relação entre educação e processo de consciência também é gerada por esse 

mesmo processo. No capítulo anterior compreendemos com base nos estudos das obras de Marx 

e Engels as relações histórico-ontológicas que agem na formação do homem enquanto ser 

social, ou seja, o momento em que determinado ser natural, para existir, foi obrigado se destacar 

da natureza, transformá-la e ajustá-la para produzir os meios materiais capazes de satisfazer 

suas necessidades. Significou compreender que a essência do homem não é algo dado pela a 

natureza e sim produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho que só se 

concretiza a partir de uma atividade consciente objetivada. Portanto, a produção do homem, é 

concomitantemente, a formação desse mesmo homem, pois se trata em última instância, de um 

processo educativo, e por esse motivo, a origem da educação coincide, então, com a origem do 

próprio homem.  

Nesse sentido, a partir desses pressupostos teóricos, são as relações materiais concretas 

que os homens estabelecem entre si e com o meio, isto é, como produzem e reproduzem a sua 

existência que determina a consciência, pois, “não é a consciência que determina a vida, mas a 

vida que determina a consciência”. (MARX & ENGELS, 2007, p. 94). Contudo, esse processo 

não é estático e linear conforme afirma Mauro Iasi, em Ensaios sobre consciência e 

emancipação (2011) quando demonstra que a consciência, por ser um processo, ou seja, por ser 

um movimento que “não é um processo linear, mas antes constituído por formas que se superam 

dialeticamente, de maneira que o velho já traz elementos do novo que ainda carrega resquícios 

das formas superadas” (IASI, 2001, p.7) e não algo dado, na medida em que, a partir da 

compreensão marxista, “o processo de consciência é visto, de forma preliminar e introdutória, 

como um desenvolvimento dialético, em que cada momento traz em si os elementos de sua 

superação” (IASI, 2011, p. 11-12), também é gerada por esse mesmo processo de 

internalização, e a primeira forma de inserção dos sujeitos na sociedade de classes neste âmbito, 

é pela a alienação.  

A consciência concebida nestes termos, conformada pelos indivíduos na dinâmica da 

luta de classes numa determinada ordem societária, que, na atualidade, as condições materiais 

de existência é fundada pela ordem do capital – a qual a intrínseca relação entre os elementos 
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objetivos e subjetivos podem levar a classe trabalhadora a emancipar-se de forma 

revolucionária (ou não) – se expressa num processo que contém elementos de superação e 

contradições, ou seja, num permanente processo que contém saltos e recuos. Contudo, adverte 

o autor que, ao mesmo tempo em que esse processo tem uma dimensão universal pela 

constituição da consciência de classe, também possuiu caráter particular na medida em que cada 

indivíduo constrói, de forma individual, seu processo de consciência. Isso não quer dizer que 

uma contrapõe à outra, muito pelo contrário, são “as diferentes particularidades derivadas do 

processo próprio de vida de cada um [que] sintetizam, pois, sob algumas condições, um todo 

que podemos chamar de consciência de classe”. (IASI, 2011, p. 13).  

 Conforme Iasi (2011), a consciência é constituída a partir da representação mental 

(subjetiva) que toda pessoa tem de sua vida e de seus atos (objetiva) a partir de uma determinada 

inserção social (percepção). Em outras palavras, é um processo “de fora para dentro”, ou seja, 

uma realidade externa que se interioriza. 

 

A materialidade desse movimento não deve ser buscada apenas no seu aspecto 

físico/orgânico, apesar de que ninguém ainda tenha conseguido formar qualquer 

representação sem cérebro ou um sistema nervoso central, mas no fato de que a 

consciência é gerada a partir e pelas relações concretas entre os seres humanos, e 

desses com a natureza, e o processo pelo qual, em nível individual, são capazes de 

interiorizar relações formando uma representação mental delas. A questão se torna 

complexa, na medida em que essa representação não é um simples reflexo da 

materialidade externa que se busca representar na mente, mas, antes, a captação de 

um concreto aparente, limitado, uma parte do todo e do movimento de sua entificação 

[processo de algo tornar-se o que é]. O novo indivíduo ao ser inserido no conjunto das 

relações sociais, que tem uma história que antecede a do indivíduo e vai além dela, 

capta, assim, um momento abstraído do movimento. A partir daí busca compreender 

o todo pela parte – ultrageneralização – o que constituirá, [...], em um dos mecanismos 

básicos de sua primeira forma de consciência. (IASI, 2011, p. 14). 

 

 

O que o autor está querendo mostrar é que, se a consciência é a interiorização das 

relações vividas pelos indivíduos construídas à medida que o mesmo se insere de forma 

imediata nas relações concretas de sociabilidade, adquire uma concepção de mundo limitada, 

pois já chegam sistematizadas na forma de pensamento elaborado que são determinantes de 

cada época. Só algum tempo depois que tais manifestações da consciência irão agir na formação 

de concepção de mundo deste indivíduo por meio de uma base sólida que justifique e que sejam 

aceitas como válidas. Esse processo de internalização de relações, valores, conduta e 

concepções são vivenciados, primeiramente na sociedade capitalista, pela instituição família – 

enquanto uma subjetividade já educada em determinado tempo histórico – e posteriormente por 

outras relações lançadas a partir da família: escola, trabalho, militância etc. “Assim, formada 
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essa primeira manifestação da consciência, o indivíduo passa a compreender o mundo a partir 

de seu vínculo imediato e particularizado, generalizando-o. Tomando a parte pelo todo, a 

consciência expressa-se como alienação”. (IASI, 2011, p. 20). 

Contudo chama atenção para diferença entre ideologia e alienação. A alienação é a 

forma de manifestação inicial da consciência que por ser subjetiva, baseia-se nas cargas afetivas 

fundamentadas em modelos e identificações de fundo psicológico. Já a ideologia irá agir “de 

fora para dentro” nesta base para exercer uma dominação que se estabeleça subjetivamente nos 

indivíduos. Apesar disso, a ideologia não pode ser compreendida apenas como um conjunto de 

ideias introduzidas na cabeça dos indivíduos pelos diferentes meios de forma mecânica. Como 

vimos no capítulo anterior, Marx e Engels em A Ideologia Alemã (2007), calcificaram a 

concepção classista do Estado burguês ao identificarem a intrínseca relação deste com o direito 

e com a propriedade privada, porém, é também nessa obra que podemos retirar do autor a 

concepção de que, numa sociedade de classes,  

 

As ideias da classe dominante, são em cada época, as ideias dominantes, isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força 

espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material 

dispõe também dos meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada 

mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações 

materiais dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações 

que fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação. (MARX 

& ENGELS, 2007, p. 47). 

 

Dessa maneira, os fundadores do marxismo reiteram que as relações sociais baseadas 

na propriedade privada dos meios de produção e na exploração da força de trabalho, em uma 

sociedade de classes consolidada, geram as condições de alienação da própria atividade 

humana. Mas, o substrato da questão da alienação em Marx pode ser identificado, ainda, nos 

Manuscritos econômico-filosóficos (2010b), quando comprovou a máxima do antagonismo da 

sociedade contemporânea: 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria 

tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas 

aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não 

produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Este fato 

nada mais exprime, senão: o objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe 

defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor. O produto 

do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisa, é a objetivação do 

trabalho. A efetivação do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho 

aparece ao estado nacional-econômico domo desefetivação do trabalhador, a 

objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 

estranhamento, como alienação. (MARX, 2010b, p. 80, grifos do autor). 
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Marx afirma que desse processo de valorização do mundo das coisas e desvalorização 

do mundo dos homens, nas relações de produção, obtêm-se relações invertidas as quais as 

relações humanas reificam-se em relações entre mercadorias. Trata-se, portanto, do mais alto 

antagonismo do modo de produção capitalista: o trabalho enquanto atividade prática do ser 

genérico consciente deixa de ser um instrumento para alcançar suas potencialidades, para na 

verdade, tornar-se exatamente o seu contrário, sua desumanização.  Em outras palavras, como 

o trabalho é um modo de ser socialmente determinado, o qual tem sua origem na autoconstrução 

do ser social, e que as essenciais competências de sua existência são o que faz dele autor e 

produto de si mesmo, na sociedade capitalista, contudo, o trabalho transforma-se em negação 

dessa humanidade, pois o trabalho passa ser a fonte de valorização e acumulação incessante do 

capital tornando-se explorado e, por isso, alienado. Pois, no processo de produção capitalista, o 

trabalhador expropriado dos meios dos seus meios de subsistência, ao ter que vender-se 

enquanto mercadoria para sobreviver, ao se deparar com o resultado de sua atividade produzida, 

não o reconhece como algo que o satisfaça, mas sim, algo que o degrada fazendo com que todo 

esse processo para o trabalhador se resulte em alienação, em estranhamento. Essas condições e 

relações que são determinadas por condicionantes históricos de um dado modo de produção, 

não transformam somente as coisas materiais, mas, moldam os valores, as representações, o 

modo de ser e de existir regulados a este mesmo modo de produção, levando ao encobrimento 

dos antagonismos que permeiam tais relações.  

A partir destes pressupostos Iasi (2011) afirma que a alienação do indivíduo se engendra 

por três aspectos: primeiro é alienado da natureza, segundo de si mesmo e terceiro, de sua 

espécie. Vejamos: como a produção social transforma-se em relação social entre classes sociais 

que determina a dinâmica da totalidade da vida social, na sociedade capitalista, o trabalho é 

alienado, exteriorizado, estranhado na medida em que se transformou em condição de 

subsistência, ou seja, mercadoria, logo, o desenvolvimento desses antagonismos de classe pela 

divisão social do trabalho através da exploração do homem pelo homem, engendra sua 

autoalienação, ou seja, ao alienar-se da atividade que o humaniza, o indivíduo aliena-se de si 

mesmo e com isso, promove o afastamento do vínculo que os une à coletividade, isto é, à sua 

espécie enquanto gênero humano. A produção social da vida pelo trabalho ao invés de unir a 

humanidade, transforma-se em garantia de sobrevivência, mas por meio individual. Dito de 

outra forma, os vínculos que estabelecem a relação entre indivíduo e coletividade são cindidos, 

consolidando, portanto, o individualismo burguês de sociabilidade.  
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A segunda forma de consciência para o mesmo autor é a consciência em si. Na medida 

em que há contradição entre antigos valores assumidos e a realidade das novas relações vividas, 

em determinadas condições, pode haver uma inicial superação da alienação, principalmente, se 

vivenciadas coletivamente. O salto de qualidade que se refere Iasi (2011) consiste na 

possibilidade que o indivíduo, ao identificar-se com o outro, não mais individualiza as relações 

alienadas, questionando-as. Essa desnaturalização torna-se inevitável colocando tais relações 

em outro patamar de ação coletiva. “A ação dirige-se, então, à mobilização dos esforços do 

grupo no sentido da reivindicação, da exigência para que se mude [sua] manifestação” (IASI, 

2011, p. 29) tornando-se, portanto, uma consciência em si pelo vínculo que o grupo estabelece 

a partir de seus interesses próprios. Ademais, ressalta que a forma mais clássica dessa 

manifestação de consciência para si é a consciência de classe, particularmente a da classe 

trabalhadora – como vimos brevemente no capítulo anterior com Gyorgy Lukács (2003) em 

História e consciência de classe. 

A materialidade dessas relações de classes é expressa no universo das ideias como 

ideologia, ou seja, pelas relações materiais concebidas como ideias. E sabendo que essas 

expressões são, ao mesmo tempo, amoldamento do modo de ser do capital, e exatamente por 

isso podem entrar em conflito almejando ir para além dela, ou seja, superá-la, é na disputa 

dessas contradições que o processo de tomada de consciência da classe trabalhadora se 

constituiu enquanto revolucionária. A superação desse estranhamento só pode ser possível a 

partir da compreensão das determinações mais profundas da totalidade das relações sociais, isto 

é, a partir de uma teoria revolucionária, como também a partir de formas de organização política 

necessárias para a sua realização, ou seja, pela prática política da classe trabalhadora que é um 

esforço subjetivo de classe capaz de pavimentar o caminho para a emancipação humana – como 

também vimos no capítulo anterior com Marx em Sobre a questão judaica (2010a).  

Nesse sentido, enquanto este sistema ideológico cumprir o seu papel – apesar de já ter 

ocorrido no decurso do desenvolvimento capitalista moderno –, "a brutalidade e a violência 

podem ser relegadas a um segundo plano (embora de modo algum sejam permanentemente 

abandonadas) posto que são modalidades dispendiosas de imposição de valores". 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 44). Entretanto, não é exagero afirmar que este processo de 

"internalização" em si, com todas as suas dimensões visíveis ou ocultas, consiste, na verdade, 

em uma nova forma de violência enquanto potência econômica na medida em que é exercida, 

não de forma física ou brutal diretamente, mas, da maneira mais astuta para os parâmetros 
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reprodutivos gerais da lógica do capital que é realizar-se a partir da cooptação das 

subjetividades e apassivamento das classes sociais subalternas.  

Para compreender esse fenômeno na particularidade da heteronomia cultural brasileira, 

foi imprescindível resgatar – como vimos no capítulo anterior – a chave analítica de Slajov 

Zizek (2014) acerca da violência, mais precisamente, das formas de violência simbólica, na 

medida em que para o autor “a violência simbólica, que não é menos real por ser simbólica, 

cumpre a função de tornar possível a violência real. Mais que isso, torna-a invisível” (ZIZEK, 

2014, p. 182) quando, o oprimido ao incorporá-la, cumpre a função ideológica de naturalizá-la 

e torná-la real ao passo que a relação entre o real e a consciência não é dicotômica nem 

mecânica, e sim uma unidade e identidade de contrários, como já nos mostrou Marx. 

Neste sentido, o pacto de dominação entre as frações de classes que compõe o bloco de 

poder (POULANTZAS, 2015) utiliza como base ideológica de sustentação deste processo de 

"internalização" a teoria do capital humano, pois "investigando a pedagogia operada pelo 

capital, é possível encontrar um denominador comum de suas práticas educacionais [...] [que] 

opera as esferas da mais valia e, não menos importante, da socialização condizente com a ordem 

do capital". (LEHER, 2018, p. 33). Nesse sentido, as frações burguesas que assumem a 

operacionalização dos serviços educacionais conduzido pelo Estado burguês empreendem, ao 

mesmo tempo, a exploração da esfera educacional como campo lucrativo e a formação e 

socialização de uma enorme massa de força de trabalho que permitem a reprodução desta lógica 

lucrativa. 

Contudo, como vimos com Fernandes (2008), a mercantilização da força de trabalho no 

capitalismo dependente brasileiro possuiu particularidades. Outro perfil é requerido uma vez 

que o trabalho, engendrado pelo desenvolvimento desigual e combinado e pelas múltiplas 

formas de exploração e expropriação "selvagens", torna-se "privilégio". Por esse motivo, a 

demanda exigida não é de trabalhadores disponíveis para o mercado como advertia Marx no 

capítulo 23 do Capital (2013a), aqui a questão crucial, a demanda exigida para a lógica do 

capitalismo dependente é exatamente a formação de uma massa enorme de trabalhadores 

certificados que sequer se tornarão ativos para o mercado de trabalho formal. Desta forma, o 

ensino superior forjou-se, predominantemente, para reprodução do projeto burguês de 

sociabilidade. E, utilizado como um dos principais mecanismos de acumulação do capital, 

precisa ser conformado e adaptável aos ditames do processo de industrialização/modernização 

para o desenvolvimento econômico do país a fim de produzir "competências" e garantir a 
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"empregabilidade" para a "sociedade do conhecimento". Dessa maneira a ideologia do capital 

humano é a base deste projeto educacional desde os anos de 1960. (FRIGOTTO, 2006). 

Segundo Vânia Cardoso Motta (2012) a concepção de formação humana, nos marcos 

desta ideologia, é investir nos conhecimentos úteis do capital humano como o motor do 

desenvolvimento econômico a partir das necessidades que o mercado impõe. Nesta perspectiva, 

o indivíduo quanto mais "qualificado", mais potencializa as condições de sua empregabilidade, 

uma vez que, adquiriu as competências necessárias para a sua inserção no mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo. E deste modo, a partir do momento em que há a oportunidade de 

qualificação nestes moldes, tanto a responsabilidade da sua não inserção quanto do seu bem-

estar e da sua família, são, exclusivamente, individuais, ou seja, tem como base legítima a 

meritocracia. 

Contudo, como a maioria da classe trabalhadora não prolonga o tempo de sua educação 

em instituições formais, o processo de "internalização" dos princípios reprodutivos que 

legitimam a sua posição na ordem social tem de ser induzido por uma aceitação ativa ou 

resignada. E numa realidade socioeconômica extremamente desigual, "ao internalizar as 

onipresentes pressões externas, eles devem adotar as perspectivas globais da sociedade 

mercantilizada, como inquestionáveis limites individuais a suas aspirações pessoais". 

(MÉSZÁROS, 2008, p.45).  

O momento histórico que se faz presente é de um profundo amoldamento dos valores 

subsumidos à barbárie do capital e a construção coletiva de uma educação pública e crítica na 

sociedade brasileira, vêm sofrendo ataques sem precedentes. Por esse motivo, resgatar o 

processo de constituição do indivíduo na sociabilidade burguesa que incide, diretamente, na 

naturalização destes processos em tempos de reversão neocolonial e compreender a lógica do 

capital, tanto como um processo de hegemonização da consciência para a conformação do 

trabalho enquanto privilégio – como vimos na particularidade do capitalismo dependente com 

Florestan Fernandes –, quanto um projeto articulado às reconfigurações da política de educação 

superior71, para padronização e massificação de uma concepção de educação enquanto 

constituição de consciência dos sujeitos sociais para reproduzir e manter a legitimação dessa 

sociabilidade de dominação e exploração, foi de suma importância. Contudo, para analisarmos 

o processo de oligopolização da educação superior privada – sabendo que tudo o que foi 

estudado até o presente momento são as bases que sustentam tal processo –, é necessário que 

 
71 Os dados referentes a esse processo serão apresentados no próximo capítulo junto com o debate da financeirização da 

educação superior privado-mercantil. 
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articulemos tais reflexões ao intrínseco aprofundamento ideológico de destituição do sentido 

do público como sua base material. Assim, para compreendermos tal conformação, no próximo 

capítulo buscaremos resgatar os processos histórico-sociais que engendram esse processo. 
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CAPÍTULO 3 - ACUMULAÇÃO CAPITALISTA NA ERA DA FINANCEIRIZAÇÃO 

 

 

Compreender a educação superior no Brasil e a problemática da financeirização do setor 

privado-mercantil da educação a partir do balanço histórico das políticas voltadas para esse 

âmbito exigiu responder – como base de fundamentação teórico-metodológica – algumas 

perguntas norteadoras. Quais são os elementos estruturais e dinâmicos do modo de produção e 

reprodução capitalista que possibilitam compreender o papel do Estado e seus distintos métodos 

de expropriação para conformação da racionalidade burguesa? E na particularidade do 

capitalismo dependente, como esse mesmo Estado e padrão de dominação se expressam? Tais 

questões foram respondidas tanto no capítulo um como no capítulo dois, respectivamente. 

Tratou-se, portanto, de apreender o papel do Estado (burguês) na constituição da racionalidade 

burguesa; a conformação do sistema capitalista mundial (em suas distintas fases); o papel que 

o Brasil ocupa nesse sistema; e o papel da educação na reprodução desse sistema, concomitante, 

ao da educação superior na particularidade histórico-social brasileira. Com base nessas 

incursões teórico-históricas, a pergunta que norteia esse capítulo é a seguinte: de que maneira 

o discurso da "democratização e expansão" do acesso da educação superior no país, controlada 

pelo capital financeiro, produz o aprofundamento da heteronomia cultural e constitui uma nova 

forma de expropriação da classe trabalhadora?  

Nesse sentido, na medida em que nosso objeto de pesquisa é o papel do Estado na 

indução do processo de oligopolização do ensino superior – através do fundo público –, para 

responder tal questionamento é necessário entender tanto alguns aspectos teóricos acerca do 

capital portador de juros e sua forma fetichizada a fim de estabelecer as mediações necessárias 

para compreender o processo de financeirização – como particularidade que a acumulação 

capitalista apresenta na fase monopolista de desenvolvimento, mais especificamente a partir da 

crise estrutural do capital expressa nos anos de 1970, quanto o processo de contrarrevolução 

permanente expressos na contrarreforma do Estado brasileiro e na contrarreforma da educação 

superior no contexto do neoliberalismo – sem desconsiderar, é claro, a inserção periférica e 

dependente do capitalismo brasileiro e os movimentos de continuidades e aprofundamentos nos 

distintos governos ao longo desse período – como a materialidade de uma nova forma de 

expropriação dos meios de subsistência executadas pelo Estado burguês, especialmente nos 

governos petistas, mediante o máximo incentivo de recursos públicos para o seguimento 

privado-mercantil sob aparência de democratização do acesso à educação pelo Fies. 
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3.1. Capital portador de juros, fundo público e Fies 

 

Analisar o movimento do capital a partir da teoria social de Marx é compreender o 

capitalismo enquanto uma totalidade em processo. Isso quer dizer que, as múltiplas 

determinações – econômica política, social e cultural – que engendram o capitalismo enquanto 

uma estrutura social, ou seja, uma produção histórico-social, é perpassada por relações sociais 

que se completam, se contradizem dialeticamente e que se expressam distintamente em cada 

momento histórico. Trata-se da historicidade do próprio capitalismo.  

Nesse sentido, é de extrema importância compreender as particularidades do capitalismo 

contemporâneo, a partir dos anos finais da década de 1960 e início dos anos de 1970 quando 

passa a se expressar de uma nova forma. Dito de outra maneira, é necessário compreender um 

dos componentes que particulariza o capitalismo hoje: a financeirização. Contudo, para termos 

clareza de como o capital portador de juros se apresenta – enquanto forma capital na dinâmica 

da acumulação capitalista no circuito de valorização ao “fazer dinheiro com dinheiro”, 

representando sua forma mais fetichizada –, a partir do que nos apresenta Marx em O Capital 

Livro III (2017a), mister resgatar a essência das categorias do próprio processo de produção 

capitalista onde a mercadoria – seu ponto de partida – e o dinheiro, formas de existência do 

capital, substanciam a teoria do valor-trabalho. 

No capítulo um analisamos três importantes textos para compreendermos a categoria 

trabalho: com a Assim chamada acumulação primitiva vimos como as expropriações violentas 

nessa fase são a chave analítica para apreender a gênese do processo capitalista e do 

proletariado; com A lei geral da acumulação capitalista foi possível constatar o fio condutor 

das reconfigurações da classe trabalhadora na economia capitalista em suas distintas fases, ou 

seja, que a condição de precariedade é estruturante da relação do trabalho assalariado na medida 

em que o processo de acumulação do capital consiste no uso ampliado dos meios de produção 

(capital constante) e força de trabalho (capital variável), elementos constitutivos da esfera da 

produção de mercadorias; e em Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em 

homem, de Friedrich Engels, compreendemos que, ao concordar com Marx, o trabalho, além de 

ser fonte de toda riqueza, é também condição fundante da vida humana, tendo em vista que 

criou o próprio homem. Não cabe discorremos acerca de todo esse processo novamente, mas, 

consideramos importante não perdermos de vista tais pressupostos, principalmente as 

expropriações como base social do capital, que substanciam a teoria valor-trabalho como fonte 
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que confere o movimento e as contradições das formas sociais capitalistas, isto é, não podemos 

perder de vista a base material do conjunto das relações, objetivas e subjetivas, que asseguram 

o processo de produção do capital. 

Marx ao longo de O Capital Livro I (2013a) analisou, incessantemente, a teoria do valor-

trabalho no processo de produção do capital. Esta análise, resumidamente, constituiu-se em 

utilizar o trabalho assalariado para transformar “uma enorme coleção de mercadorias” em 

outras mercadorias com valor maior do que aquela produzida inicialmente. Trata-se, da 

capacidade que o trabalho humano, na sua dimensão abstrata, inerente à sociedade capitalista, 

possui de produzir tanto valor como mais-valia, ou seja, mais valor. Com isso, sua preocupação 

fundamental, seu objeto de análise é o modo de produção capitalista e uma vez que “os valores 

de uso formam o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social, eles constituem 

ao mesmo tempo, os suportes materiais do valor de troca” (MARX, 2013a, p. 114), entende-se, 

que o ponto de partida para desvelar a substância e a grandeza do valor, que criam a riqueza 

dessa sociedade, só poderia ser com a análise da mercadoria. Nesse sentido, demonstra como o 

processo de produção capitalista converte o processo de trabalho em processo de valorização. 

Partindo do pressuposto que produção é produção da existência em cada época histórica, 

e que não se restringe à produção material, na particularidade da sociedade capitalista, esse 

modo de produção está relacionado à produção de mercadorias e à produção do desejo de 

consumir tais mercadorias. Isso quer dizer que a racionalidade da sociedade burguesa é forjada 

intrinsecamente em todos os âmbitos da vida social para que a lógica da produção de 

mercadorias não seja interrompida, muito pelo contrário, forja “corações e mentes” para 

consubstanciar sua produção e reprodução incessantemente. Logo, a forma-mercadoria é o 

elemento mais visível e essencial à nossa existência.  

 Segundo Marx, a mercadoria é uma coisa, um objeto externo que satisfaz qualquer tipo 

de necessidades humanas a partir de suas propriedades. Por esse motivo, independe para o autor 

tanto a natureza dessas necessidades quanto o como essa coisa as satisfazem, pois “descobrir 

esses diversos aspectos e, portanto, as múltiplas formas de uso das coisas é um ato histórico. 

Assim como também é um ato histórico encontrar as medidas sociais para as quantidades das 

coisas úteis”72. MARX, 2013a, p. 114). Em razão disso, uma vez que as mercadorias são 

 
72 Ato histórico enquanto construção histórica (socialmente determinado) a partir do que comprovaram Marx e Engels (2007) 

na Ideologia alemã quando refutam o materialismo idealista de Feuerbach: “Na medida em que Feuerbach é materialista, nele 

não se encontra a história, e na medida em que toma em consideração a história, ele não é materialista. Nele, materialismo e 

história divergem completamente, o que aliás se explica pelo o que dissemos até aqui.  Em relação aos alemães, que se 

consideram isentos de pressupostos, devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda existência humana e 

também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder 

fazer história. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O 
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imprescindíveis para a reprodução da vida humana, elas são valoradas. E Marx o faz a partir de 

dois pontos de vista, a saber, o da qualidade (substância) e o da quantidade (grandeza) na 

medida em que é a utilidade de uma coisa que determina seu valor de uso (substância, 

conteúdo). Contudo, as mercadorias não são somente valores de uso que se realiza no consumo 

dos objetos úteis, para atender às necessidades sociais. Como afirmado acima, na sociedade 

capitalista as mercadorias são também ao mesmo tempo “suportes materiais do valor de troca” 

(grandeza, quantidade), à medida que existe base material de uma relação econômica 

determinada, é necessária uma relação quantitativa capaz de tornar todas as mercadorias 

comensuráveis, isto é, uma grandeza de valor que fará com que determinada mercadoria seja 

trocada por outra. Ou seja, “o valor de troca aparece inicialmente como a relação quantitativa, 

a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo, 

uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço”. (MARX, 2013a, p. 114).  

Nesse sentido, se não importa as propriedades materiais de uma mercadoria e sim sua 

manifestação na relação de troca, o que torna comum “os dois fatores” da mercadoria? Marx 

responde, este elemento é o valor. A fonte do valor provém do trabalho humano abstrato que é 

medido pela quantidade de trabalho despendido durante sua produção. Não se trata do tempo 

que literalmente um trabalhador gasta para produzir uma mercadoria – trabalho concreto –, pois 

elevaria o custo da mercadoria à medida que prolongasse mais o tempo desta produção. Trata-

se, portanto, de como o autor caracteriza o trabalho abstrato: trabalho que “constitui a substância 

dos valores é trabalho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho humana. A força 

de trabalho conjunta da sociedade, que se apresenta nos valores do mundo das mercadorias, [...] 

embora consista em inumeráveis forças de trabalho individuais”. (MARX, 2013a, p. 231). Em 

outras palavras, ao passo que as grandezas sociais não se diferenciam por sua qualidade, mas 

sim pela quantidade de trabalho humano incorporado em sua produção, logo, é o tempo de 

trabalho socialmente necessário – substância social comum a todas as mercadorias – que será o 

seu valor.  Portanto, “tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para 

produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e com o 

grau social médio de destreza e intensidade de trabalho”. (MARX, 2013 a, p. 231).  Ademais, 

reitera o autor, “é unicamente a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de 

 
primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, 

e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, 

tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos. [...] O segundo ponto é que a 

satisfação dessa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas 

necessidades – e essa produção de novas necessidades constituiu o primeiro ato histórico”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 32-

33). 
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trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina a grandeza 

de seu valor”. (MARX, 2013a, p. 117). 

Nesse sentido, não existe mercadoria que não se expresse na forma de valor de uso, mas 

nem todo valor de uso se expressa na forma mercadoria. É a expressão dos valores na relação 

de troca que vai desvelar essa duplicidade. Como há duas características intrínsecas na 

mercadoria (valor de uso – satisfazer necessidades, e valor – capacidade de trocar-se por outras), 

o trabalho, fonte do valor, também apresentará um duplo caráter representado nas mercadorias. 

O duplo caráter social do trabalho é o trabalho humano concreto (simples) e o trabalho humano 

abstrato (complexo). Uma atividade produtiva orientada a um fim específico (produtos de 

trabalhos privados), próprio do valor de uso independente das formas sociais, foi definida por 

Marx de trabalho concreto, pois “ao produzir, o homem pode apenas proceder como a própria 

natureza, isto é, pode apenas alterar a forma das matérias”. (MARX, 2013a, p. 120). Na medida 

em que se amplia a diversidade dos valores de uso e das formas concretas de trabalho, ou seja, 

com a decorrência da divisão social do trabalho na sociedade mercantil nas relações que os 

homens estabelecem no momento da troca, que só pode se manifestar numa relação social entre 

mercadorias, – na qual a substância comum (o valor) tem que torná-los qualitativamente iguais 

–, abstrai-se o caráter útil do trabalho concreto, ou seja, dos seus aspectos qualitativos reduzindo 

todas as suas formas a algo único que confere valor às mercadorias, o trabalho abstrato, pois 

“abstraindo-se da determinidade da atividade produtiva e, portanto, do caráter útil do trabalho, 

resta o fato de que ela é um dispêndio de força humana de trabalho”. (MARX, 2013a, p. 121).  

Nessa direção, de acordo com Marx, como o valor das mercadorias só se expressa na 

relação de troca e a proporção em que as mercadorias são trocadas se expressa numa relação 

quantitativa de mercadorias, a expressão desses valores se distinguem em dois polos, a saber: 

forma relativa – é a forma mais simples, mais imediata do processo de troca, quando uma pessoa 

possui uma mercadoria X e troca com outra pessoa por uma mercadoria Y (situação de escambo, 

por exemplo, onde dois quilos de trigo – valor relativo – vale um casaco, valor equivalente); e 

forma equivalente – é a forma que equivale todas as outras formas de valor, forma de valor 

desdobrada, generalizada da troca convertida em equivalente universal, ou seja, dinheiro (na 

medida em que a pessoa que fabrica o casaco não precisa mais do trigo). Trata-se, portanto, de 

forma rudimentar, de como Marx chega à origem da forma-dinheiro. Contudo, já advertindo 

para o caráter fetichista da mercadoria, compreendido como relações materiais entre pessoas e 

relações sociais entre coisas. 

 



   

 

159 
 

A objetividade do valor das mercadorias é diferente de Mistress Quickly73, na medida 

em que não se sabe por onde agarrá-la. Exatamente ao contrário da objetividade 

sensível e crua dos corpos da mercadoria, na objetividade de seu valor não está contido 

um único átomo de matéria natural. Por isso pode virar e revirar uma mercadoria como 

se queira, e ela permanece inapreensível como coisa de valor. Lembremo-nos, todavia, 

de que as mercadorias possuem objetividade de valor apenas na medida em que são 

expressões da mesma unidade social, do trabalho humano, pois sua objetividade de 

valor é puramente social e, por isso, é evidente que ela só pode se manifestar numa 

relação social entre mercadorias. (MARX, 2013a, p. 125). 

 

 

Visto que toda mercadoria é produto do trabalho humano (abstrato) e a utilização da 

força de trabalho é o próprio trabalho, para representá-los em mercadorias, ele tem de 

representá-lo, sobretudo, em valores de uso, isto é, em coisas que sirvam para satisfazer à 

necessidade de alguma espécie. Considerando que para o autor, trabalho é a categoria fundante 

do ser social, porque dele há a possibilidade do salto ontológico, o processo de produção 

mercantil se desdobra em processo de trabalho e processo de formação de valor.    

O processo de trabalho para Marx, independentemente de qualquer forma social 

determinada, “é antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que 

o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza”. 

(MARX, 2013a, p. 255). Consiste, portanto, na capacidade de prévia ideação dos objetos e dos 

meios para satisfação de necessidades tanto materiais quanto imateriais do ser humano, e como 

não poderia deixar de ser por conta de seu caráter dialético, apresenta duas dimensões, quais 

sejam: a primeira é a social/ontológica – o homem ao mediar com a natureza a transforma e se 

humaniza concomitantemente por meio do acúmulo do conhecimento que adquiri nesse 

processo, ou seja, constrói possibilidades de novas necessidades socialmente produzidas; e a 

segunda é a teleológica – capacidade que o homem possui de previamente projetar o resultado 

do trabalho antes de realizá-lo, ou seja, a partir do salto ontológico/desenvolvimento do cérebro, 

o homem adquiriu a capacidade de agir de acordo com determinada finalidade que idealizou 

previamente.  

Nessa perspectiva, os elementos simples do processo de trabalho são: ideação, que é a 

atividade orientada a um fim – ou seja, o próprio trabalho –; seu objeto – aquilo que vai ser 

transformado –; e seus meios – recursos utilizados nesse processo. Apesar disso, toda matéria-

prima é objeto de trabalho, mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima, pois o objeto de 

trabalho apenas torna-se matéria-prima depois de já ter experimentado uma modificação 

mediada pelo trabalho. Ou seja, o trabalho se uniu com seu objetivo. O trabalho está objetivado 

 
73 Referência feita por Marx ao personagem de várias peças de Shakespeare. 
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e o objeto trabalhado “na medida em que seu meio e objeto são eles próprios produtos, o 

trabalho dirige produtos a fim de criar produtos, ou consome produtos como meios de produção 

de outros produtos”. (MARX, 2013a, p. 261). 

Contudo, na sociedade capitalista, – uma vez que: o trabalho e o trabalhador tornaram-

se “livres” para o mercado; o trabalhador expropriado dos meios de produção e obrigado a 

vender-se enquanto mercadoria (força de trabalho) para sobreviver neste mesmo mercado; e os 

capitalistas, nesse contrato social de compra e venda, tanto controla o labor do trabalhador, 

como detém tudo o que o trabalhador produz –, o modo de produção, ou seja, o processo de 

trabalho transformou-se por meio da subordinação do trabalho ao capital, em processo de 

formação de valor. Nesse sentido, processo de valorização, para o autor, está relacionado ao 

processo de exploração do trabalho. No entanto, reitera que a dimensão primária, ontológica do 

trabalho, não se extingue ao longo do desenvolvimento das determinações sociais 

historicamente construídas, pois esse metabolismo com a natureza é necessário em qualquer 

tempo histórico, porém, a sua função foi modificada, agora tudo o que se produz na sociedade 

é para satisfazer as necessidades do capital e não mais às necessidades sociais para 

sobrevivência, ou seja, tudo na vida social se subordina ao processo de valorização por meio da 

apropriação privada da força de trabalho e dos meios de subsistência de uma classe sobre a 

outra. Em outras palavras, o trabalho passou a ter outra dimensão, transformou-se em 

meio/instrumento de dominação de uma classe, e nesse sentido, quanto mais riqueza é 

produzida por meio do trabalho, mais essa classe que detém o monopólio dos meios de produção 

e dos meios de subsistência, acumula capital.  

  Essa acumulação se dá no incessante controle do trabalho para garantir o 

prolongamento deste sem custos adicionais (sem perder tempo nem matéria-prima), ou seja, o 

trabalhador trabalha mais, custa menos e recebe menos pelo seu trabalho, pois, na medida em 

que o capital, a partir do aumento da produtividade e da competitividade consegue reduzir o 

valor individual de sua mercadoria (meios de produção e força de trabalho) produzindo um 

valor maior do que aquele produzido inicialmente, cria-se, portanto, a possibilidade de 

apropriação de valor extra, isto é, de apropriação da taxa de mais-valor – tempo de trabalho 

excedente não pago pelo capitalista74. Portanto, a existência da força de trabalho como 

mercadoria foi o determinante histórico que possibilitou tanto o surgimento do capital como a 

 
74 “Ora, se compararmos o processo de formação de valor com o processo de valorização, veremos que este último não é mais 

que um processo de formação de valor que se estende para além de certo ponto. Se tal processo não ultrapassa o ponto em que 

o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo equivalente, ele é simplesmente um processo de 

formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, ele se torna processo de valorização”. (MARX, 2013a, p. 271).  
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transformação do dinheiro em capital. Ademais, esta transformação de dinheiro em capital se 

concretiza na esfera da circulação (quando é vendida) e, é na forma capitalista de produção de 

mercadoria, que o processo de trabalho passa a ser processo de valorização ao passo que a 

substância do valor é o trabalho, sua grandeza, é determinada pelo tempo de trabalho 

incorporado, e sua forma é adquirida a partir do valor de troca.  Contudo, 

 

As mercadorias não se tornam comensuráveis por meio do dinheiro. Ao contrário, é 

pelo fato de todas as mercadorias, como valores, serem trabalho humano objetivado 

e, assim, serem, por si mesmas, comensuráveis entre si, que elas podem medir 

conjuntamente seus valores na mesma mercadoria específica e, desse modo, convertê-

la em sua medida conjunta de valor, isto é, em dinheiro. O dinheiro, como medida de 

valor, é a forma necessária de manifestação da medida imanente de valor das 

mercadorias: o tempo de trabalho. (MARX, 2013 a p. 169). 

 

Nestes termos, Marx reitera que o dinheiro, apesar de ser um conceito unitário, possuiu 

duas funções, a saber: medida de valor – tem de ser qualitativamente igual (como o padrão 

ouro) e quantitativamente comparado (como valores pelo tempo de trabalho socialmente 

necessário); e meio de circulação – na medida em que cria formas capazes de possibilitar a 

movimentação (de um lugar a outro) das mercadorias. Trata-se, portanto, da “mudança de forma 

de uma mercadoria ou a metamorfose das mercadorias, que medeia o metabolismo social” 

(MARX, 2013 a, p. 178) que se consuma no processo de troca entre mercadorias: ou seja, 

“conversão da mercadoria em dinheiro e reconversão do dinheiro em mercadoria [...] [que] são 

simultaneamente transações dos possuidores de mercadorias – venda, troca da mercadoria por 

dinheiro; compra, troca do dinheiro por mercadoria –, e a unidade dos dois atos, vender para 

comprar”. (MARX, 2013 a, p. 179). Nesse ponto de vista, reitera que o processo de troca da 

mercadoria se consuma na mudança de forma M-D-M (mercadoria-dinheiro-mercadoria). Ou 

seja, abstraindo-se do conteúdo material da circulação das mercadorias e considerando apenas 

sua forma capitalista, no processo de circulação de mercadoria, há um salto: a metamorfose 

total de uma mercadoria passa da troca de mercadoria por mercadoria (M-M) – escambo –, para 

M-D (a venda) e D-M (a compra), e é a partir desse movimento que encontramos seu produto 

final – primeira forma de manifestação do capital –, o dinheiro, e o valor de uma mercadoria, 

expresso em dinheiro, é o seu preço. Esse processo, segundo Marx: 

 

Consiste em dois movimentos antitéticos e mutuamente complementares. [...] Como 

agente da venda, ele se torna vendedor, e como agente da compra, comprador. Mas 

como em toda mutação de mercadoria suas duas formas – a forma-mercadoria e a 

forma-dinheiro – só existem ocupando polos antitéticos, também o mesmo possuidor 

de mercadorias, como vendedor, confronta-se com outro comprador e, como 

comprador, com outro vendedor. Como a mesma mercadoria percorre sucessivamente 

as duas mutações inversas, passando de mercadorias a dinheiro e de dinheiro a 
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mercadoria, assim, o mesmo possuidor de mercadorias desempenha alternadamente 

os papéis de vendedor e comprador. (MARX, 2013 a, p. 184-185).  

 

Nessa perspectiva, a circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. A 

produção e circulação cada vez mais desenvolvida de mercadorias, isto é, o comércio – a 

começar da forma imediata de circulação de mercadorias expressa acima –, engendrou o solo 

histórico a partir dos quais o capital emergiu, fazendo do dinheiro uma mercadoria especial. 

Ademais, Marx salienta que no século XVI, quando o comércio e o mercado mundial inauguram 

a sua fase moderna, uma vez que a transformação de mercadoria em dinheiro possibilitou a 

transformação do dinheiro em capital, “todo novo capital entra em cena – isto é, no mercado, 

seja ele de mercadorias, de trabalho ou de dinheiro – como dinheiro, que deve ser transformado 

em capital mediante um processo determinado”. (MARX, 2013 a, p. 223). Trata-se de uma 

segunda forma de circulação do capital a qual realiza a conversão de dinheiro em mercadoria e 

reconversão de mercadoria em dinheiro D-M-D (comprar para vender) e “o dinheiro que circula 

deste último modo transforma-se, torna-se capital e, segundo sua determinação, já é capital”. 

(MARX, 2013a, p. 224).  

Dado os pressupostos históricos da produção e circulação desenvolvidas de 

mercadorias, no circuito próprio do capital, D-M-D, também há duas fases contrapostas. Na 

primeira (D-M) o dinheiro é convertido em mercadoria, ou seja, compra-se mercadoria. Já na 

segunda (M-D) a mercadoria volta a tornar-se dinheiro. Ou seja, o dinheiro é o ponto de partida 

e de chegada da circulação do dinheiro como capital. Nesse sentido, Marx reitera que é a 

unidade dessas duas fases que consiste o movimento inteiro da troca de dinheiro por mercadoria 

e desta, novamente por dinheiro, e é nessa forma (D-M-D) que o comprador desembolsa o 

dinheiro com o objetivo de receber dinheiro como vendedor, pois “na compra da mercadoria, 

ele lança dinheiro na circulação, para dela retirá-lo novamente por meio da venda da mesma 

mercadoria. Ele liberta o dinheiro apenas com a ardilosa intenção de recapturá-lo. O dinheiro 

é, portanto, apenas adiantado”. (MARX, 2013a, p. 225).  

Entretanto, como essa forma apenas faz sentido se houver algum ganho – uma vez que 

trocar dinheiro por dinheiro na sociedade capitalista é totalmente descabido –, ou seja, o 

objetivo é a valorização do valor, e sabendo que é somente na esfera da produção de 

mercadorias, através do trabalho assalariado, que esse movimento se renova, o capitalista, não 

se preocupando com o tipo de valor de uso que é produzido, renova sempre este ciclo. Logo, “a 

forma completa desse processo é, portanto, D-M-D’, onde D’ = D + ΔD, isto é, quantia 

inicialmente adiantada mais um incremento. Esse incremento, ou excedente sobre o valor 
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original, chamo de mais-valor”. (MARX, 2013a, p. 227).  Outrossim, como na circulação 

mercantil capitalista, os ganhos provêm da exploração da força de trabalho no interior do 

processo de produção de mercadorias, o lucro do capitalista requer o controle e a continuidade 

desse processo, “o valor originalmente adiantado não se limita, assim, a conservar-se na 

circulação, mas nela modifica sua grandeza de valor, acrescenta a essa grandeza um mais-valor 

ou se valoriza. E esse movimento o transforma em capital”. (MARX, 2013a, p. 227).   

Nessa passagem fica clara a assertiva de Marx que o capital é, no entanto, um processo 

de circulação de valores que se manifesta em diferentes formas, uma determinada relação social 

de produção, pois, “o valor se torna, assim, valor em processo, dinheiro em processo e, como 

tal, capital. Ele sai da circulação, volta a entrar nela, conserva-se e multiplica-se em seu 

percurso, sai da circulação aumentado e começa o mesmo ciclo novamente”. (MARX, 2013a, 

p. 231).  E, como nesse processo não são somente as relações de produções que se estabelecem, 

se reproduz concomitantemente as representações ideoculturais – formas de consciência social 

– que ocultam os antagonismos que as permeiam, as relações sociais aparecem como relações 

entre coisas, e assim mistificadas, encobrem a essência do processo: relação entre classes 

sociais antagônicas, isto é, relação entre capital e trabalho (K x T) que tem de um lado, o antigo 

possuir do dinheiro – capitalista –, e de outro, o possuidor de força de trabalho – trabalhador. 

“O primeiro, com um ar de importância, confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e 

hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e, agora, não tem mais nada a 

esperar além da... despela”. (MARX, 2013 a, p. 251).    

Desmistificado a essência das categorias do processo de produção capitalista onde a 

mercadoria – seu ponto de partida – e o dinheiro, formas de existência do capital, substanciam 

a teoria do valor-trabalho, central para compreendermos o processo de reprodução ampliada do 

capital, ou seja, das determinações da esfera da produção, da exploração do trabalho, e da 

criação e apropriação do mais-valor – relações sociais que sustentam o capitalismo –, faz-se 

necessário avançarmos para as formas nas quais estas aparecem de maneira autônomas, isto é, 

de como o capital portador de juros, se movimenta a partir do que nos apresenta Marx em O 

Capital Livro III (2017a).  

Marx no capítulo 21, do livro referenciado, constata que o dinheiro – com base na 

acumulação capitalista – transformado em capital produz lucro adquirindo um novo valor de 

uso, qual seja: capacidade de funcionar como capital. E nessa forma de capital possível, “de 

meio para a produção do lucro, ele se torna mercadoria, mas uma mercadoria sui generis. Em 

outras palavras, o capital como tal torna-se mercadoria”. (MARX, 2017a, p. 385-86). 
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Nesse ponto de vista, a intrínseca relação entre produção e circulação demonstra a 

unidade das diversas formas de capital, mesmo que em cada fase ele se apresente com uma dada 

particularidade. Trata-se dos desdobramentos de um mesmo capital no qual o capital industrial 

(capital funcionante), percorre de capital monetário (capital bancário)75 a capital produtivo, 

chegando a capital comercial, ou seja, o capital em cada uma dessas fases se apresenta de uma 

forma e vai se constituindo em diferentes tipos de capital. Por esse motivo, compreender o 

período imperialista nessa nova fase a qual a hegemonia rentista e parasitária assume novas 

configurações e reordenamentos nas formas de produção e reprodução – à medida que se 

constituem enquanto novos espaços de expropriação para acumulação –, torna-se elemento 

fundante para uma análise da atual política de educação superior em sua totalidade.  

Segundo o autor, partindo dos pressupostos da fórmula desdobrada da produção 

capitalista, uma determinada quantidade de dinheiro é necessária para adiantar e reduzir os 

custos do processo de produção de mercadorias. Trata-se de uma relação capaz de mediar e 

acelerar o processo de circulação do capital em que o valor não é agregado, e assim diminuído, 

concomitantemente, tanto seu processo de reprodução como o tempo em que o mais-valor é 

realizado, isto é, do aumento das relações de crédito na medida em que, quanto menor for o 

tempo de rotação do capital, para os capitalistas, menor também é o tempo de acumulação do 

capital. 

O capital bancário (prestamista) que possuiu o monopólio do capital-dinheiro necessário 

para iniciar o processo de produção, empresta para o capital-industrial a juros, isto é, “juros são 

apenas uma parte do lucro, que, de acordo com o pressuposto de que partimos, o capitalista 

industrial tem de pagar ao capitalista monetário”. (MARX, 2017a, p. 405). O capitalista 

industrial (mutuário) emprega esse capital de forma produtiva ao dirigir-se ao mercado e 

comprar força de trabalho e meios de produção para produzir determinada mercadoria. Ao 

deslocar-se para a esfera da circulação, onde é realizada a compra e venda desta mercadoria 

(capital comercial), o capitalista apropria-se de um mais-valor – lucro – onde uma parte desse 

mais-valor é pago tanto ao proprietário do capital-monetário como ao proprietário do capital-

comercial. Nesse sentido, os juros e o lucro aparecem enquanto autonomizados na esfera da 

circulação, quer dizer, aparecem como se sua criação de valor não dependesse do processo de 

 
75 “O capital bancário é constituído: 1) de dinheiro em espécie, ouro ou cédulas; 2) de títulos de valor. Estes, por sua vez, 

podem se decompor em: títulos comerciais, letras de câmbio, que são flutuantes, vencem periodicamente e cujo desconto 

constituiu o verdadeiro negócio do banqueiro; e títulos públicos, com os da dívida pública, os do Tesouro, ações de todos os 

tipos, em sumo, títulos portadores de juros, mas que se distinguem essencialmente das letras de câmbio. Entre eles, incluem-se 

também as hipotecas. O capital formado por esses elementos materiais se divide, por sua vez, no capital de investimento do 

próprio banqueiro e nos depósitos que formam seu banking capital ou seu capital emprestado. Nos bancos com emissão de 

cédulas, acrescentam-se ainda as cédulas bancárias”. (MARX, 2017a, p. 521, grifo do autor).  
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produção e circulação em sua totalidade. Trata-se, portanto, do caráter alienado, fetichizado da 

relação do capital no qual o “dinheiro cria dinheiro” – pura reprodução de dinheiro – sem 

perpassar e depender da exploração do trabalho humano abstrato.   

 

Conjuntamente com esse comércio de dinheiro, desenvolve-se o outro lado do sistema 

de crédito: a administração do capital portador de juros ou do capital monetário como 

função especial dos negociantes de dinheiro. Emprestar e tomar dinheiro emprestado 

converte-se num negócio específico desses negociantes, que atuam como 

intermediários entre o verdadeiro prestamista e o prestatário de capital monetário. 

Desse ponto de vista, o negócio bancário consiste, em termos gerais, em concentrar 

nas próprias mãos, em grandes massas, o capital monetário emprestável, de modo que, 

em vez do prestamista individual, é o banqueiro que aparece como representante de 

todos os prestamistas de dinheiro diante do capitalista industrial e comercial. Eles se 

convertem nos administradores gerais do capital monetário. [...] Seu lucro consiste, 

em geral, em pegar emprestado a juros menores do que aqueles pelos quais ele 

empresta. O capital emprestável à disposição dos bancos flui para eles de diferentes 

modos. Em primeiro lugar, concentra-se em suas mãos, por serem os bancos os caixas 

dos capitalistas industriais, o capital monetário que todo produtor e todo comerciante 

detêm como fundo de reservas ou que flui para eles como pagamento. Esses fundos 

convertem-se, assim, em capital monetário emprestável. Desse modo, o fundo de 

reserva do mundo comercial, concentrado como um fundo comum, limita-se ao 

mínimo necessário, e uma parte do capital monetário, que de outro modo ficaria 

inativa como fundo de reserva, é emprestada, funciona como capital portador de juros. 

Em segundo lugar, seu capital emprestável forma-se com base nos depósitos dos 

capitalistas monetários, que deixam ao encargo dos bancos cederem empréstimos com 

o dinheiro depositado. (MARX, 2017a, p. 454-55).  

 

 

A partir do desenvolvimento, generalização e complexificação destas relações de 

produção e do comércio de dinheiro, que segundo Marx, só pode funcionar com vistas à 

circulação, “a partir do momento em que suas funções ordinárias são complementadas pela 

concessão e pela contratação de empréstimos e pelo crédito” (MARX, 2017a, p. 364), o sistema 

de crédito (comercial e bancário) e o capital fictício76 (enquanto promessas de pagamentos) 

também vai incorporando e acompanhando tais crescimentos. Como consequência, os 

empréstimos, por meio do desconto de letras de câmbio, se realiza e são convertidos em 

dinheiro antes de seu vencimento mediante adiantamentos de diferentes formas: 

“adiantamentos diretos com base no crédito pessoal, empréstimos com garantia de títulos 

 
76 “Tomemos como ilustração a dívida pública [...]. A cada ano, o Estado precisa pagar seus credores determinada quantidade 

de juros pelo capital que lhe emprestam. Nesse caso, o credor não pode reclamar a seu devedor a devolução do dinheiro 

emprestado, mas simplesmente vender a outro o crédito, ou seja, seu título de propriedade sobre ele. O próprio capital foi 

consumido, gasto pelo Estado. Ele deixou de existir. O que o credor do Estado possuiu é: 1) um título de dívida pública, 

digamos de £100; 2) o direito, que esse título de dívida lhe oferece, de participar das receitas anuais do Estado, isto é, sobre o 

produto anual dos impostos, em determinada soma – digamos, de £5 ou 5%; 3) a possibilidade de vender a outros, quando 

quiser, esse título de dívida de £100. Se a taxa de juros for de 5% e a garantia oferecida pelo Estado for boa, o proprietário A 

poderá, em regra, vender a B o título de dívida por £100, pois para B tanto faz emprestar £100 a 5% ao ano ou, em troca do 

pagamento de £100, garantir para si um tributo anual £5 por parte do Estado. Porém, o capital, do qual o pagamento pelo Estado 

é considerado um futuro (juros), é, em todos esses casos, ilusório, fictício. A soma que foi emprestada ao Estado já não existe”. 

(MARX, 2017a, p. 522). 
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rentáveis, títulos públicos, ações de todos os tipos, [...] sob a forma de documentos de embarque 

[...] e outros títulos de posse de mercadorias, cobertura de depósitos etc.”. (MARX, 2017a, p. 

455).  

Assim consolidado, o sistema de crédito, na produção capitalista, possuiu alguns papéis: 

de mediar o nivelamento da taxa de lucro entre os diferentes capitais no processo de circulação 

do capital derrubando barreiras e obstáculos; de reduzir os custos de circulação, por meio da 

aceleração, ao permitir a separação dos diferentes capitais no processo de reprodução do capital, 

ou seja, dos atos de compra e venda reportando o pagamento dos valores adiantados para o 

futuro, totalmente apartado do processo de produção do valor, contribuindo para que o capital 

portador de juros, e seu fetiche, pudessem estimular suas operações baseado na especulação; e 

na criação de sociedades por ações na medida em que “o capitalista realmente ativo se converte 

em simples gerente, administrador de capital alheio, e os proprietários de capital em meros 

proprietários, simples capitalistas monetários”. (MARX, 2017a, p. 494).  

 

Se o sistema de crédito se apresenta como alavanca principal da superprodução e do 

excesso de especulação no comércio, é pura e simplesmente porque o processo de 

reprodução, que por sua própria natureza é um processo elástico, vê-se forçado aqui 

até o máximo, e isso porque uma grande parte do capital social é investida por aqueles 

que não são seus proprietários, os quais atuam, claro, de maneira bem distinta dos 

proprietários, que a cada passo avaliam cautelosamente os limites e as possibilidades 

de seu capital privado. Assim, destaca-se somente o fato de que a valorização do 

capital baseada no caráter antagônico da produção capitalista, só consente até certo 

ponto em seu desenvolvimento real, livre, pois na realidade constituiu um entrave e 

um limite imanentes à produção, que são constantemente rompidos pelo sistema de 

crédito. Por conseguinte, o crédito acelera o desenvolvimento material das forças 

produtivas e a instauração do mercado mundial, que, por constituírem as bases da 

nova forma de produção, têm de ser desenvolvidos até um certo nível como tarefa 

histórica do modo de produção capitalista. O crédito acelera ao mesmo tempo as 

erupções violentas dessa contradição, as crises e, com em elas, os elementos da 

dissolução do antigo modo de produção. Tais são as duas características intrínsecas 

ao sistema de crédito: por um lado, ele desenvolve a mola propulsora da produção 

capitalista, o enriquecimento mediante a exploração do trabalho alheio, até convertê-

los no mais puro e colossal sistema de jogo e fraude e limitar cada vez mais o número 

dos poucos indivíduos que exploram a riqueza social; por outro lado, estabelece a 

forma de transição para um novo modo de produção. (MARX, 2017a, p. 499-500). 

 

 

Nesse sentido, essa separação mais prolongada tanto “produz uma nova aristocracia 

financeira, uma nova classe de parasitas sob a forma de projetistas, fundadores e diretores 

meramente nominais; todo um sistema de especulação e de fraude no que diz respeito à 

fundação de sociedades por ações e ao lançamento e comércio de ações”. (MARX, 2017a, p. 

496); quanto,  
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À centralização dos capitais e, portanto, à expropriação na escala mais alta. A 

expropriação se estende, então, desde os produtores diretos até os próprios capitalistas 

pequenos e médios. Tal expropriação forma o ponto de partida do modo de produção 

capitalista; realizá-la é seu objetivo; o que se busca, em última instância, é expropriar 

todos os indivíduos de seus meios de produção, que, ao desenvolver-se a produção 

social, deixam de ser meios e produtos da produção privada para se converter em 

meios de produção nas mãos de produtores associados, portanto, em propriedade 

social destes últimos, uma vez que já são seu produto social. [...] A propriedade existe 

aqui em forma de ações, cujo movimento e cuja transferência tornam-se puro 

resultado em um jogo em que os tubarões da Bolsa devoram os peixes pequenos, e os 

lobos, as ovelhas. No sistema de ações já está presente a oposição à antiga forma, na 

qual os meios sociais de produção aparecem como propriedade individual; porém, ao 

assumir a forma da ação eles continuam presos às barreiras capitalistas – portanto, em 

vez de superar a riqueza privada, limita-se a desenvolvê-la sob uma nova forma. 

(MARX, 2017a, p. 498). 

 

  

De certo que as análises de Marx expressam o que no período estava mais evidente para 

ele: o papel dos bancos e do sistema do crédito em relação, fundamentalmente, ao capital 

industrial. Mas, vimos com Lênin no capítulo anterior, que esses processos de concentração e 

centralização de capitais se intensificaram possibilitando o surgimento de cartéis e trustes bem 

como a intrínseca relação entre os bancos, os sindicatos patronais, as oligarquias financeiras e 

o governo. Trata-se da constituição das bases materiais necessárias para que o capitalismo 

financeiro pudesse engendrar o processo de monopolização da economia, ou seja, o estágio 

econômico que caracterizou como imperialismo, fase superior do capitalismo. Em outras 

palavras, a fusão do capital industrial com o capital bancário, isto é, a fase monopolista do 

desenvolvimento capitalista, corroborou, portanto, para a hegemonia do capital financeiro.  

Contudo, Tatiana Brettas (2013) reitera que na atualidade, não são somente os bancos 

que possuem a função de movimentar um montante de capital ocioso e conduzi-los para a esfera 

da produção a fim de valorizar-se.  A partir dos seus estudos sobre a relação do capital 

financeiro, fundo público e políticas sociais na era da financeirização, afirma que isso acontece 

com diversas instituições financeiras, como cooperativas de crédito, seguradoras, fundos de 

investimentos, fundo de pensão, dentre outras. Entretanto, chama a atenção para a 

particularidade da consolidação dessa fase monopólica do capital, no capitalismo dependente 

brasileiro – fortemente marcado pela centralidade da dívida pública, um dos motivos pelos quais 

o mercado de capitais não possuiu tanto protagonismo como as dos países centrais –, na medida 

em que “o ingresso na fase monopolista parece não ter proporcionado uma articulação 

generalizada entre produção nacional e as instituições financeiras nacionais” (BRETTAS, 2013, 

p. 21) mesmo com a atuação do capital financeiro internacional. Segundo a autora, o que 

aconteceu nos anos de 1990 no país foi uma reorganização da estrutura produtiva com o 

processo de privatizações e de liberalização comercial e financeira. E que somente, a partir dos 
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anos 2000, o processo endógeno de constituição do capital financeiro começou a ganhar força 

mediante, principalmente, da atuação dos fundos de pensão e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS). 

 

Os primeiros, se já tiveram uma participação digna de nota durante as privatizações, 

depois de maturados os resultados das “reformas” da Previdência (1998 e 2003), 

passam a ter suas carteiras de investimentos substancialmente aumentadas e 

diversificadas. Quanto ao segundo, a reorientação de suas atividades, promovidas 

pelos governos dos Partidos dos Trabalhadores, envolveu um aumento dos seus 

desembolsos, os quais quase quadruplicaram do período de 2003 a 2009. Este fato o 

transformou em uma importante engrenagem do modelo de desenvolvimento adotado, 

voltado para o fomento de investimentos por meio da concessão de empréstimos 

bilionários e da participação acionária em diversas empresas. (BRETTAS, 2003, p. 

22). 

 

Concordamos com a autora que a análise desse processo demandaria estudos mais 

aprofundados, e que dê certo, não iremos trabalhar nesta dissertação. Por ora, nos interessa não 

perder de vista a intrínseca relação entre o fundo público e o destino desses recursos – que, 

fundamentalmente, são arrecadados mediante o pagamento de impostos por parte da classe 

trabalhadora, e também por parte dos capitalistas, logo imbricado aos processos de expropriação 

e exploração dos trabalhadores – e seu significado para a luta de classes uma vez que seu 

retorno, por meio de políticas sociais e econômicas, dependem da correlação de forças de cada 

momento histórico, isto é, ou asseguram a melhoria das condições de vida da classe 

trabalhadora ou melhoram e intensificam a taxa de lucro do capital. Ademais, ao passo que o 

Estado na sociedade burguesa é de fato classista, como vimos ao longo da dissertação, a gestão 

desses recursos, de alguma maneira, sempre estão entrelaçados aos interesses da classe 

dominante, ou seja, sempre, de alguma forma, são apropriados e deslocados para o grande 

capital. Quer dizer que, a disputa entre capital e trabalho pelos fundos públicos, quer seja por 

meio de mecanismos coma a dívida pública, quer seja por meio de sua transferência para 

instituições privado-mercantis como pelo Fies, atende aos determinantes de valorização do 

capital na medida em que a dinâmica do capital que porta juros impõe e expande sua lógica 

financeirizada para todos os âmbitos da vida social. 

Nesse contexto, consideramos oportuno para esse debate relembrar que as teses do 

liberalismo econômico, possuiu como característica estrutural o Estado liberal e a sua máxima 

redução estatal na forma de políticas sociais a partir das seguintes características: predomínio 

do individualismo, da liberdade e competitividade; da lei da necessidade; o bem-estar individual 

maximiza o bem-estar coletivo e, naturalização da miséria. Logo, as políticas sociais devem ser 

um paliativo, pois estimulam o ócio e o desperdício. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). No 
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entanto, como já vimos anteriormente, o projeto da cultura ilustrada sob a égide do capital, de 

fato emancipou o homem das amarras do feudalismo, mas, ao limitar-se à igualdade jurídica 

dissociada da igualdade econômico-social tornou impossível a efetivação da emancipação 

humana. Consciente disso e instaurado o seu domínio de classe, a burguesia associada ao Estado 

burguês, isto é, valendo-se da utilização privilegiada do seu "comitê executivo", empreende um 

conjunto de ações contrarrevolucionárias para a manutenção e reprodução do seu projeto de 

sociabilidade. Ainda assim, o proletariado logo iniciaria a construção de um projeto antagônico 

com alternativas realmente emancipatórias, tornando-se, portanto, o novo sujeito 

revolucionário pelo seu significado histórico-universal. (NETTO; BRAZ, 2012). E, é nesse 

contexto de mobilização e organização da classe trabalhadora dos países da Europa ocidental 

que há o alargamento dos direitos políticos na virada do século XIX, uma vez que a condição 

histórica e social da política social foi engendrada tanto pela confluência dos movimentos de 

ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial como também, da intensificação das lutas 

da classe trabalhadora e do desenvolvimento da intervenção do Estado burguês. Nesse sentido, 

os direitos políticos desvinculados à propriedade privada e transformados em direito positivo 

no século seguinte, favoreceu a ampliação dos direitos sociais ao incorporar orientações 

socialdemocratas pelo Estado burguês na gestão, regulação e implementação das políticas 

sociais, apesar de não ter havido ruptura com a sua forma liberal, uma vez que não colocaram 

em xeque os elementos fundantes do capitalismo. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Nesse 

sentido, a fase do capitalismo monopolista, isto é, do imperialismo – como vimos no capítulo 

anterior – intensificou a concentração e acumulação das riquezas socialmente produzidas 

alterando a organização da produção fazendo com que o capital, ao ampliar seus espaços de 

exploração e expropriação, desdobrou-se em distintos aspectos da vida social, canalizando-as, 

principalmente, na esfera da reprodução, privilegiando, portanto, o capital de caráter rentista, e 

redimensionando o Estado e suas ações.  

Essa perspectiva teórica parte das contribuições de Ernest Mandel (1985) acerca do 

papel do Estado (burguês) e da expansão dos serviços no “Capitalismo Tardio”, sua exposição 

reitera que um montante da riqueza passou a ser concentrada na esfera da reprodução social 

para garantir a legitimidade da produção, ainda que de forma indireta, impedindo desta maneira, 

uma crise de superacumulação. Trata-se, portanto, da garantia das condições gerais de produção 

capitalistas, onde o Estado burguês, por meio do gerenciamento do fundo público, utiliza parte 

do excedente da expropriação do trabalho pelo capital para criar força de trabalho qualificada e 

consumidores suficientes para alimentar suas estratégias de valorização.  Ademais, ao analisar 
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os elementos fundantes do setor de serviços nessa fase do modo de produção capitalista, reitera 

que sua expansão pode ser explicada pela criação, privatização e penetração dos serviços 

públicos em todas as instâncias da vida social, pois essa fase de centralização do capital tornou-

se base para o progressivo desenvolvimento da divisão social e técnica do trabalho, nos seus 

termos, funções intermediárias. Logo, ao demandar serviços altamente capilarizados, e por 

constituírem-se a partir da generalização dos processos industriais, os serviços são submetidos 

à mesma lógica produtiva como uma expansão da sociedade industrial para todos os setores da 

vida social por meio da supercapitalização nas esferas da circulação que justificam: suas 

funções parcialmente produtivas (funções intermediárias); a aceleração do tempo de rotação do 

capital (alongamento dos processos de produção e circulação); a redução dos custos indiretos; 

e a ampliação dos limites da produção. Contudo, para o autor, essa expansão possui limites. 

Reitera que o capital mesmo ao penetrar em várias áreas antes não mercantis, se expande no 

sentido de criar novas atividades, contudo, com a finalidade final de acelerar a produção de 

bens materiais, ou seja, serviços intrínsecos ao âmbito da produção de mercadorias, uma vez 

que não entende o setor de serviços enquanto produtivo. Localiza essa expansão de funções 

intermediárias, um momento para essa produção. 

 Desse modo, ainda segundo o mesmo autor, o Estado burguês no capitalismo 

monopolista redimensiona seu papel. É somente a partir desta base sócio-histórica que a ação 

estatal amplia suas funções econômicas e políticas internalizando-as para as dimensões 

ideológicas e sociais, sem perder, é claro, sua função de "mediador" nos conflitos de classe. 

Isso é possível na medida em que existe um lastro de natureza econômica – fundo público – 

capaz de assegurar as condições de reprodução do modo de produção capitalista em toda sua 

amplitude, principalmente, nos processos referentes à preservação e ao controle da força de 

trabalho – tanto a ocupada mediante regulação trabalhista, quanto à lançada no exército 

industrial de reserva mediante seguro social. Assim, a questão social enquanto expressão 

politizada da luta de classes, e política social enquanto resposta organizada do Estado burguês 

a estas expressões asseguram, no âmbito econômico, as condições necessárias ao 

desenvolvimento monopolista, e no político, concede um mínimo de suporte real à aparência 

do Estado como "social", mas o executa a partir de instrumentos legítimos de coerção para 

desenvolver mecanismos de coesão social. Diante desses aspectos torna-se imperativo 

recuperar, mesmo que de forma sucinta, alguns pontos históricos fundamentais propulsores de 

tais acontecimentos. 
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Os estudos de David Harvey em a Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as 

origens da mudança cultural (2007) demonstram que a gênese das transformações do sistema 

capitalista de produção data no início do século XX, porém, intensificaram-se mais 

precisamente, no capitalismo pós Segunda Guerra Mundial (1945-1973), quando o modelo de 

desenvolvimento une-se a um Estado intervencionista.  Trata-se, portanto, das intensas 

mudanças no mundo da produção dos países centrais no período do capitalismo monopolista 

iniciado com o esgotamento do sistema taylorista77 de produção (1911) que tinha como base 

obter alta produtividade em função da racionalização, decomposição e organização de cada 

processo de trabalho as quais, concomitantemente, incidiram em grandes mudanças no âmbito 

econômico, político e social.  

Segundo o mesmo autor, Henry Ford, em 1914, não só implementou esse modelo de 

produção nas linhas de montagem de suas fábricas automobilísticas, como intensificou esse 

processo com a inserção de uma nova política de controle e gerência do trabalho, pois para ele 

não interessava somente a produção em massa, mas também, vislumbrava produzir um 

consumo na mesma proporção sustentados em uma nova ideologia do trabalho e regulação 

social capazes de criar um novo tipo de trabalhador/consumidor, ou seja, novos padrões 

comportamentais dos trabalhadores que além de regular todo o seu processo, determinaria 

também, os valores ético-morais em  todos os âmbitos do seu modo de viver. Este processo 

ficou conhecido como fordismo78. 

 

O fordismo do pós-guerra tem de ser visto menos como um mero sistema de produção 

em massa do que como um modo de vida total. Produção em massa significava 

padronização do produto e consumo de massa, o que implicava toda uma nova estética 

e mercantilização da cultura [...]. O fordismo também se apoiou na e, contribuiu para 

a, estética do modernismo [...] de maneiras muito explícitas, enquanto as formas de 

intervencionismo estatal (orientadas por princípios de racionalidade burocrático-

técnica) e a configuração do poder político que davam ao sistema a sua coerência se 

apoiavam em noções de uma democracia econômica de massa que se mantinha através 

de um equilíbrio de forças de interesse especial. (HARVEY, 2007, p. 131). 

 

Como consequência, esse sistema fordista-taylorista difundiu-se para todos os processos 

de produção tornando-se determinante para a organização da produção e do trabalho. Contudo, 

 
77 Taylorismo é uma forma de organização e racionalização do trabalho humano que tem como fundamento a divisão social do 

trabalho incorporado no modo de produção fabril a fim de possibilitar o aumento da produtividade por meio do controle das 

atividades dos trabalhadores que diminuía o desperdício do tempo em movimentos rigorosamente estudados. (NETTO; BRAZ, 

2012). 
78 Fordismo é uma forma de organização e racionalização da produção capitalista baseada em inovações tecnológicas e 

organizacionais articuladas a produção, consumo em massa e ajustes com os trabalhadores para ganhos de produtividade de 

seu trabalho – “os cinco dólares dia” - como forma de regulamentação e controle sobre os seus modos de vida e de consumo. 

(NETTO; BRAZ, 2012). 
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nas grandes mudanças econômicas por que passam as sociedades capitalistas a partir dos anos 

de 1930 – caracterizadas como a “Era do Ouro do Capital” (1945-1973) – segundo os estudos 

de José Paulo Netto e Marcelo Braz (2012), pode-se destacar, para além desses elementos, o 

keynesianismo79. Para os autores, com a crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão 

(1929-1932), foi indispensável implementar novas formas de intervenção estatal na economia, 

pois somente as condições externas necessárias não foram suficientes para garantir a produção 

e acumulação capitalista. Fazia-se imprescindível, que o Estado garantisse as condições gerais 

(econômica, política e cultural) necessárias para sair desta crise e sustentar os pilares do 

processo de acumulação acelerada do capital por meio da regulação do mercado, da economia, 

das políticas fiscais, monetárias e sociais, sob o império dos Estados Unidos, principal potência 

mundial após a guerra.  

 

Para gerir tais contradições o imperialismo requer um Estado diverso daquele que 

correspondeu ao capitalismo concorrencial: a natureza da ordem monopólica exige 

um Estado que, como já assinalamos, vá além da garantia das condições externas da 

produção e da acumulação capitalistas – exige um Estado interventor, que garantas 

suas condições gerais. Vimos que depois da crise de 1929, vários experimentos 

indicavam a constituição de um tal Estado; no imediato pós-guerra, ele se configurou 

plenamente, conjugando-se com a universalização do taylorismo-fordismo e 

legitimado pelas ideias keynesianas. De fato, o imperialismo levou à 

refuncionalização do Estado: sua intervenção na economia, direcionada para 

assegurar os superlucros dos monopólios, visa preservar as condições externas da 

produção e da acumulação capitalista, mas implica ainda uma intervenção direta e 

contínua na dinâmica econômica desde o seu próprio interior, através de funções 

econômicas diretas e indiretas.  (NETTO; BRAZ, p. 216, 2012, grifos do autor). 

 

Todavia, a partir de 1960 esse modelo de acumulação começa a dar sinais de declínio 

por diversos fatores como, por exemplo: aumento da demanda de produção do Japão e da 

Europa Ocidental que passa a obter preços mais competitivos; considerável desvalorização do 

dólar; e crise do petróleo. Nesse sentido, em 1973, como fruto da combinação desses fatores 

com a crise de superacumulação, o fordismo-keynesianismo entra em uma recessão 

generalizada possibilitando o início de uma nova fase de transformação do modo de produção 

capitalista, denominada por David Harvey (2007) de “acumulação flexível”, ou seja, 

transformação do rígido modelo fordista para uma maior flexibilidade dos processos de 

trabalho; dos mercados de trabalho; dos produtos e padrões de consumo; da desaceleração 

 
79 Keynesianismo é uma política econômica a qual defende a intervenção do Estado na economia o tornando produtor e 

regulador em contraposição a famosa “mão invisível” do mercado a fim de reestabelecer o equilíbrio econômico com vistas a 

reativar a produção que culminou numa reestruturação de todo o modo de produção e reprodução capitalista. (NETTO; BRAZ, 

2012). 
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industrial; da retificação do papel do Estado; da inovação comercial, tecnológica e 

organizacional; da exploração e precarização do trabalho; do desemprego estrutural e, 

principalmente, da financeirização da economia como centro da acumulação capitalista.  

Ainda segundo o mesmo autor, esse modelo de política econômica sustentou-se firme 

até a Grande Recessão de 1973, pois ao mesmo tempo em que racionalizava o processo de 

trabalho e o Estado intervia com a regulamentação da economia, neutralizava os conflitos da 

classe trabalhadora que se “dispuseram trocar” seus direitos trabalhistas por maior poder de 

compra no mercado por meios de combinações de estado de bem-estar e controle de relações 

de salários. Ademais, reitera que a acumulação flexível impacta e reestrutura o mundo do 

trabalho, pois: intensifica e flexibiliza a produção com o aumento da competitividade e do 

individualismo; amplia a mão de obra excedente; e alarga o enfraquecimento do poder sindical 

com a automatização das relações de trabalho. Ou seja, acaba por culminar em uma drástica 

redução do emprego regular pelo crescimento das formas contratuais flexíveis, parciais, 

temporárias ou subcontratadas à medida que a quantidade de mão de obra excedente aumenta. 

Dito de outra forma, apesar das consequências dessas profundas transformações econômicas e 

sociais serem sentidas de maneiras distintas entre os países, é a classe trabalhadora, sobretudo 

suas parcelas mais pobres, quem sofre diretamente os efeitos nefastos das formas que o 

capitalismo mundial se reinventa.  

Nesse sentido, observa-se a implementação do solo histórico, político e cultual que vai 

constituindo o projeto ideopolítico do neoliberalismo, o qual possui como base material, o 

processo de reestruturação do modo de produção capitalista o qual no contexto da constituição 

da crise dos “anos dourados do capital”, engendrou-se enquanto cenário ideal para a restauração 

do capital e a instauração de um novo sistema econômico, político e ideológico que se engendra 

em três alicerces: no processo de reestruturação do modo de produção capitalista; na 

financeirização do capital; e no projeto neoliberal. 

Na mesma direção teórica, Behring (2018) ao refletir acerca da apropriação do fundo 

público na fase madura do capitalismo monopolista e imperialista, afirma que no Brasil – país 

heterônomo e dependente que não vivenciou o pleno emprego keynesiano e um Estado Social 

que garantisse um mínimo de proteção às classes trabalhadora como em alguns países do centro 

capitalista – e sim uma superexploração da força de trabalho –, a captura direta do fundo público 

pelos diferentes capitais, “[que] operam o capital portador de juros pela chantagem das dívidas 

dos Estados, e também os capitalista funcionantes (o capital industrial e comercial) por meio 

dos gastos tributários (renúncia fiscal) e da complacência com a dívida ativa empresarial” 
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(BERING, 2018, p. 190), tornou-se condição fundante para que estes pudessem garantir as 

condições apropriadas à sua reprodução ampliada por meio da desregulamentação das relações 

de trabalho e das condições gerais de vida do trabalhador transferindo, portanto, para estes, os 

riscos da redução dos custos da produção. Consequentemente, defende a tese de que as formas 

de expropriações contemporâneas dos trabalhadores são pré-condição para a extração do mais 

valor em escala cada vez maior e em espaços cada vez mais distintos.  Ao desenvolver uma 

análise dos processos de expropriações intrínsecos de dominação a partir da particularidade 

brasileira, isto é, desigual e combinada, a autora caracteriza a formação e alocação do fundo 

público de duas formas80: pelo desfinanciamento das políticas sociais, quer dizer, de menos 

recursos para a reprodução da força de trabalho; e da supercapitalização, ou seja, da 

mercantilização direta dos serviços públicos obrigando os trabalhadores a adquiri-los no 

mercado.  

Corroborando com o mesmo ponto de vista, Evilásio Salvador (2018) também analisa a 

importância do fundo público81 e do orçamento público para a garantia dos direitos no 

capitalismo contemporâneo via o alargamento das políticas sociais. Reitera que tanto para 

garantir a expansão do mercado de consumo, quanto para garantir o contrato social, os recursos 

públicos, exercem função basilar para a concretude de uma ação planejada do Estado, 

principalmente, para o financiamento das políticas sociais nos períodos de refração econômica. 

Contudo, salienta que no Brasil, pelo fato da conformação das políticas sociais terem sido 

marcadas por condicionantes conservadores e, pelo país não ter vivenciado conquistas 

socialdemocratas como nos países centrais, reitera que o fundo público adquiriu contornos 

restritivos em sua totalidade. Isso quer dizer que existem várias formas de gastos sociais e de 

 
80 Essas duas formas acompanham outra, a exploração pela via tributária. “A rigor, todos os recursos que compõe o fundo 

público advêm do trabalho, fonte de toda riqueza: da parte necessária de sua jornada de trabalho, onde o trabalhador repõe suas 

forças e que equivale ao salário; e da parte excedente de sua jornada, que na relação de exploração que sustenta o modo de 

produção capitalista, será apropriada na forma do juro, do lucro e da renda da terra, que serão também tributados pelo Estado. 

No entanto, estes últimos, os donos do meio de produção, da terra e do dinheiro, não são impedidos de lançar no preço do 

produto, que vai para os consumidores (parte significativa desses, os trabalhadores), os ‘custos’ da tributação. Isso significa 

que tais ‘custos’ são assumidos pela população em geral ao comprar qualquer produto no mercado, de automóveis de luxo ao 

saco de arroz. Por outro lado, enquanto em geral os trabalhadores são tributados na fonte, os donos dos meios de produção e 

das propriedades não o são, o que gera a sonegação fiscal tratada com leniência pelo Estado. [...] Assim, se a carga tributária 

representa o esforço de toda a sociedade para a sustentação das atividades do Estado, ela é sobretudo uma questão de luta de 

classes já que essa carga recai de forma desigual sobre as classes e seus segmentos, e pode expressar também desigualdades 

regionais, no ambiente da heterogeneidade estrutural brasileira, o que implica em tensões no pacto federativo”. (BERING, 

2018, p. 198-99). 
81 “O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o Estado tem para intervir na economia, seja 

por meio das empresas públicas, pelo uso das suas políticas monetária e fiscal, assim como pelo orçamento público. Uma das 

principais formas da realização do fundo público é por meio da extração de recursos da sociedade na forma de impostos, 

contribuições e taxas, da mais-valia socialmente produzida, portanto, [...], é parte do trabalho excedente que se transformou em 

lucro, juro ou renda da terá, sendo apropriada pelo Estado para o desempenho de múltiplas funções”. (SALVADOR, 2018, 

p.126).   
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financiamentos, incluindo a questão da dívida pública como principal mecanismo de 

manutenção e valorização dos capitais.  

Assim, para o autor, as formas do fundo público se apresentam da seguinte maneira: 

como fonte essencial para a realização do investimento capitalista – que pode ser por meio de 

subsídios, desonerações tributárias, incentivos fiscais ou redução da base tributária da renda do 

capital; como fonte de viabilização da reprodução da força de trabalho – por meio de salários 

indiretos para reduzir os custos da produção dos capitalistas; por meio das funções indiretas do 

Estado como fonte de garantir grandes recursos do orçamento para investimentos – como em 

meios de transportes e infraestruturas, com investigação e pesquisa e até mesmo pelos subsídios 

e renúncias fiscais para empresas; e por meio da transferência, para o capital financeiro, 

especialmente para as classes dos rentistas, de recurso sob a forma de juros e amortizações da 

dívida pública82.  

Diante disso, insiste em dizer que o orçamento público é a expressão mais perceptível 

do fundo público, contudo, ultrapassa sua importância técnica na medida em que, por ser um 

elemento importante para a compreensão da política social, reflete seu cunho político por meio 

da correlação de forças sociais e os interesses imbuídos nas suas formas de apropriação, pois 

“os gastos orçamentários definem a direção e a forma de ação do Estado nas suas prioridades 

de políticas públicas”. (SALVADOR, 2018, p. 128). Com o aprofundamento do período 

neoliberal, principalmente no período pós-1970, o confronto de classes na disputa do fundo 

público toma novos contornos e o Estado redireciona o seu destino privilegiando, assim, a 

lógica do capital que porta juros na medida em que este se torna hegemônico. Trata-se de um 

amplo processo de financeirização e mercantilização das políticas sociais como uma das formas 

de valorização do capital uma vez que, na sociedade monetizada, o que materializa a análise do 

financiamento da política social é a alocação de recursos. Recursos estes que pelos mecanismos 

e estratégias de recomposição das taxas de lucro, a reprodução da força de trabalho é recolocada 

sob novas bases, isto é, a partir das mais diversas e bárbaras formas de expropriação dos direitos 

e de superexploração da força de trabalho. 

Trazendo as análises desse processo para o âmbito das políticas mais recentes da 

educação superior – haja vista que vimos no capítulo anterior os elementos estruturais e 

dinâmicos intrínsecos da formação sócio-histórica do Brasil que instituíram os traços 

permanentes do colonialismo educacional, ou seja, a conformação da educação heterônoma e 

 
82 Marx em O Capital (2013a), no capítulo da acumulação primitiva já destacava a importância da dívida pública enquanto 

uma das alavancas para a conformação e desenvolvimento da relação entre capital e trabalho via expropriações e violência 

institucionalizada. 
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privatizante desde seus primórdios com Fernandes (1975a) –, o financiamento e a gestão do 

ensino público e privado não modificaram suas estruturas ao longo dos anos, muito pelo 

contrário, foi possível identificar o aprofundamento da privatização das instituições públicas e 

das ações governamentais que consubstanciaram o financiamento público de instituições 

privadas, as quais, visando atender a lógica do mercado, recolocou o processo de expansão da 

educação privado-mercantil em novos patamares.  

Lalo Minto (2006) analisando a intrínseca relação da questão do público e do privado 

nas reformas do ensino superior brasileiro no período entre o golpe de 1964 aos anos de 1990 

salienta que, a partir dos anos de 1970 com o esfacelamento da “Era de Ouro” do capitalismo, 

as bases do controle social, estabelecidas pelos Estados de bem-estar social dos países mais 

desenvolvidos não puderam manter-se, e o padrão do financiamento público da economia 

sofreu um conjunto de vicissitudes que se desencadearam em pressões sobre os orçamentos 

públicos pela expansão das necessidades sociais – da miséria, do desemprego em massa e de 

uma série de incertezas que colocariam em risco sua própria existência enquanto padrão de 

reprodução societária. Contudo, como no Brasil, efetivamente, não houve um Estado de bem-

estar social, mas a velha lógica imperialista da subordinação centro-periferia, as políticas sociais 

tiverem de pagar um preço ainda maior pelas consequências da crise devido à 

internacionalização produtiva e financeirizada da economia. Trata-se dos condicionantes 

estruturais e dinâmicos do próprio processo histórico de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista e da não capacidade do controle, em sua tendência auto expansionista. Nesse sentido, 

a mediação do fundo público nesse processo de saída das crises a partir de sua função 

“autorreprodutiva” é fator decisivo para não alterar seus fundamentos reprodutivos. Muito pelo 

contrário, é necessário “realocar o fundo público, redimensionando as esferas pública e privada 

num sentido oposto àquele de sua origem, intensificando seu papel na satisfação das 

necessidades do capital”. MINTO, 2006, p.73). 

Portanto, sabendo que o capital, para enfrentar as expressões de sua crise estrutural, 

lança mão de estratégias de reestruturação em seu modelo de acumulação que apresenta 

desdobramentos em todos os âmbitos da sociedade, a partir dos anos de 1970, pode-se perceber 

o esgotamento do modelo taylorista/fordista pela sua incapacidade de suprir as necessidades do 

capital reorganizando suas bases de produção para um modelo mais flexível, capaz de 

acompanhar os avanços tecnológicos a fim de dinamizar sua produtividade por meio da 

acometida neoliberal, mediante flexibilização, desregulamentação e precarização do trabalho. 

(HARVEY, 2007). Estas transformações societárias, exigências imediatas do grande capital, 
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segundo Netto (2011b), construíram seu solo histórico no tripé: flexibilização (das relações de 

trabalho e da produção), desregulamentação (das relações comerciais e do circuito financeiro), 

e privatização (do patrimônio estatal). Juntos esses três elementos fundaram um novo projeto 

(hegemônico) burguês de sociabilidade. Essa nova conjuntura se configura nos meandros da 

mundialização do capital. (CHESNAIS, 1996).  

Para tanto, no contexto de avanço do neoliberalismo, o Estado burguês, vislumbrou na 

educação superior uma forma de ampliação do capital por meio não só do alargamento de novos 

mercados, mas também, de sua máxima exploração como um dos instrumentos de resposta à 

crise estrutural do capital. Nessa direção, a partir de diversas modalidades de parcerias público-

privadas os distintos governos, com seus elementos estruturais e dinâmicos, empreenderam 

ações que consubstanciaram a expansão desse setor no período de contrarrevolução neoliberal 

no Brasil, implementado, nos países da América Latina por meio do padrão compósito de 

hegemonia burguesa – como vimos no capítulo anterior, desde os finais dos anos de 1980 –, a 

burguesia brasileira buscando incessantemente a lucratividade de suas frações de classe e a 

manutenção de sua hegemonia, colocou-se subalterna e dependente das burguesias 

internacionais, optando por novos padrões de acumulação, fundamentados na 

desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas. Essa agenda de contrarreformas83 possuía 

como objetivo central as privatizações, desregulamentações, ajustes fiscais, abertura de 

mercado e desresponsabilização do Estado na esfera social, por meio da máxima redução de 

verbas para a educação pública e pelo máximo incentivo de recursos públicos para o seguimento 

privado-mercantil sob aparência de democratização do acesso à educação. (LIMA, 2005).  

A expansão da educação superior no Brasil que se dá, prioritariamente, a partir do 

aumento das IES privadas, que buscam constituir-se enquanto empresas prestadoras de serviços 

educacionais subsumidas à lógica do mercado, segundo José Rodrigues (2007), traz em sua 

concepção de ensino/mercadoria um novo projeto de trabalho, isto é, uma reconfiguração 

político-pedagógica desse processo, além de contribuir para o rebaixamento da qualidade da 

formação, a partir de uma intrínseca massificação e de uma reconfiguração da função social da 

 
83 “Embora o termo reforma tenha sido largamente utilizado pelo projeto em curso no país nos anos de 1990 para se 

autodesignar, partimos da perspectiva de que se esteve diante de uma apropriação indébita e fortemente ideológica da ideia 

reformista, a qual é destituída de seu conteúdo redistributivo de viés social-democrata, sendo submetido ao uso pragmático, 

como se qualquer mudança significasse uma reforma, não importando seu sentido, suas consequências sociais e sua direção 

sócio-histórica. Cabe lembrar que esse é um termo que ganhou sentido no debate do movimento operário socialista, ou melhor, 

de suas estratégias revolucionárias, sempre tendo em perspectiva melhores condições de vida e trabalho para as maiorias. [...] 

No Brasil, do ponto de vista da reforma democrática anunciada na Constituição de 1988, [...] pode-se falar de uma 

contrarreforma em curso entre nós, solapando a possibilidade política, ainda que limitada, de reformas mais profundas no país, 

que muito possivelmente poderiam ultrapassar os próprios limites da social-democracia, realizando tarefas democrático-

burguesas inacabadas em combinação com outras de natureza socialista”. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 148-9). 
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educação superior. Ao analisar a forte ofensiva do capital no mercado educacional, o autor 

desenvolve a crítica acerca das distintas maneiras que a burguesia encara a educação que são 

intrinsecamente ligadas à forma que a valorização do capital assume em suas diferentes fases. 

Para Rodrigues (2007), a educação-mercadoria ganha materialidade quando os serviços 

educacionais são vendidos como mercadoria-fim, enquanto a mercadoria-educação é vendida 

como insumos fundamentais à produção de outras mercadorias, isto é, na primeira forma, trata-

se da relação mais consumidores, gerando maior lucro. Enquanto na segunda forma, constituiu 

um exército industrial de certificados no mercado, favorecendo imediatamente o capital 

industrial, porém, com a necessidade de “controle de certa qualidade”, caso contrário, este setor 

encontrará dificuldades em reproduzir-se. 

Na mesma perspectiva teórica, Andréa Vale (2011), analisa a expansão da educação 

superior privada no Brasil, a partir da trajetória do caso da Estácio de Sá, como uma das maiores 

expressões desse processo no início do crescimento do setor privado-mercantil enquanto 

resultado de uma política educacional que, apesar de assumida por sucessivos governos, hoje 

permeia a própria política de Estado para o campo educacional. Contudo, destaca que essa 

expansão não nasce nos anos de 1990, pois nos anos de ditadura civil-militar, as políticas 

educacionais já utilizavam estratégias de fortalecimento desse setor de ensino. E uma das 

principais ações governamentais que materializa esse período, ou seja, materializa os nexos 

entre Estado e capital financeiro, ocorre por meio do uso do fundo público com a instituição de 

programas de crédito estudantil. 

Segundo os estudos de Viviane de Queiroz (2014) sobre as parcerias público-privadas 

na educação superior brasileira, o atual programa de financiamento estudantil é o Fies, e 

segundo a autora, se constitui como uma nova versão do programa Crédito Educativo para 

estudantes carente (CREDUC) criado pela Lei n. 8.436/92, ainda no governo Fernando Collor 

de Melo (1990-1992). Contudo, com base em Barros (2003), chama atenção de que na verdade, 

trata-se somente de uma reformulação do Programa Crédito Educativo (PCE) criado, 

pioneiramente, em 23 de agosto de 1975 no período da decadência do “milagre econômico” 

brasileiro. Este, inicialmente foi administrado com recursos da Caixa Econômica Federal, 

Banco do Brasil e bancos comerciais, e o seu contrato determinava: um ano de carência após o 

fim do curso; juros de 12% ao ano, com acréscimo de 3% ao ano (referente ao fundo de risco); 

e o pagamento deveria ser, no máximo, até o dobro de tempo de duração do curso. No entanto, 

no ano de 1983 ocorreram mudanças na forma de custeio dos recursos passando a ser provido 

pelo Orçamento do Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e por 30% da renda líquida 
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das receitas da loteria, além de outras fontes, ficando a Caixa Econômica Federal (CEF) como 

seu único agente financeiro. Já o CREDUC era financiado por meio de recursos públicos e os 

encargos educacionais variavam entre cinquenta (50%) e cem por cento (100%) da mensalidade 

ou semestralidade, e a instituição de ensino superior que participava desse programa, recebia 

os valores do financiamento pela CEF.  

O Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) foi criado pela 

Medida Provisória - MP nº 1.827, de 27/05/99 no governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) e oficializado pela Lei nº 10.260/2001 – tendo o seu nome alterado para Fundo de 

Financiamento Estudantil pela Lei nº 12.513/2011. Concede financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva segundo 

as diretrizes do MEC. O Fies manteve a lógica privatista e as mesmas fontes de recursos do 

CREDUC, isto é, oriundos de dotação orçamentária do Ministério da Educação e do Desporto; 

de retorno de financiamentos; de recursos de loterias e de outras fontes. Neste programa, as IES 

recebiam em espécie, contudo, no Fies, as operações são realizadas por meio da dívida pública, 

especificamente em títulos do Tesouro Nacional (TN)84. Nesse sentido, o CREDUC serviu de 

base para o Fies que, tanto vem corroborando com a continuidade aos prejuízos dos cofres 

públicos, quanto com o fortalecimento e intensificação da política de expansão da educação 

superior brasileira.  

Conforme disposto no art. 3º da Lei nº 10.260/2001, a gestão do Fies cabe: ao Ministério 

da Educação (MEC) – na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de 

supervisor da execução das operações do Fundo; e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) – na qualidade de agente operador e administrador dos ativos e passivos. E 

como dito anteriormente, a CEF acumulava os papéis de agente operador e agente financeiro 

do programa.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que, conforme descrito nos relatórios de gestão do Fies, a 

legislação do programa, desde sua implementação, sofreu várias alterações. A primeira delas 

foi com a promulgação da Lei nº 12.202, de 2010 estabelecendo o FNDE enquanto agente 

 
84 Segundo o diagnóstico elaborado conjuntamente pela Secretaria de Acompanhamento Econômico e pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, com o apoio do Ministério da Educação “o orçamentário e financeiro se inicia com a autorização 

orçamentária, estabelecida na Lei Orçamentária Anual (LOA), para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) executar a concessão de financiamentos. Em termos operacionais, o FNDE calcula o volume de financiamentos (valor 

devido) do Fies junto às entidades responsáveis pela manutenção das IES (mantenedoras), levando-se em consideração 

principalmente três aspectos: (i) o número de alunos financiados; (ii) o percentual de financiamento contratado pelo aluno; e 

(iii) o valor da semestralidade do curso. Em seguida, o FNDE solicita ao Tesouro Nacional Certificados Financeiros do Tesouro 

– Série E (CFT-E), títulos remunerados pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O Tesouro Nacional emite e repassa 

para o FNDE os mencionados títulos, em contrapartida à disponibilidade financeira do Programa. Essa emissão primária de 

títulos CFT-E eleva o endividamento público bruto”. (BRASIL, 2017, p. 6). 
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operador, deixando para CEF, e ainda o Banco do Brasil (BB), o papel de agente financeiro. 

Em relação às fases de financiamento, tomando como exemplo um estudante que financiou todo 

o curso com duração de 4 (quatro) anos temos: Lei nº 10.260/2001 – o estudante financiado 

ficava obrigado ao pagamento trimestral dos juros incidentes sobre o valor do financiamento, 

limitados ao montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), durante todo o período de financiamento, 

bem como durante o período de carência; a carência tinha duração de 6 (seis) meses; e a  

amortização da dívida acontecia em duas fases: a fase 1 (um) tinha duração de 12 meses (valor 

igual ao valor mensal que era pago à instituição de educação referente ao último semestre 

financiado), a fase 2 (dois) tinha duração igual a duas vezes o tempo de financiamento (parcelas 

iguais, descontados os valores pagos durante o financiamento, carência e a fase 1); e Lei nº 

12.202/2010 – estudante financiado (que não mais necessita de fiador pela criação do Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) que, com a Portaria Normativa nº 14, 

de 28 de junho de 2012 passou a garantir 90% do risco dos financiamentos contratados a partir 

de 04 de abril de 2012, reduzindo, assim, o risco das mantenedoras, em caso de inadimplência 

dos estudantes contratantes do Fies) está obrigado ao pagamento trimestral dos juros incidentes 

sobre o valor do financiamento, limitados ao montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) durante 

todo o período do financiamento, bem como durante o período de carência, conforme disposto 

no art. 27 da Portaria Normativa nº 2, de 31 de março de 2008; a carência possuiu duração de 

18 (dezoito) meses; e a fase de amortização passa a iniciar após o período de carência tendo 

duração de até três vezes o tempo de financiamento, acrescidos de 12 meses (parcelas iguais, 

descontados os valores pagos durante o financiamento e carência).  

Também ocorreram modificações em vários outros aspectos, mas em relação à taxa de 

juros, temos: Lei nº 10.260/2001– 3,5% ao ano para os cursos considerados prioritários (cursos 

superiores de tecnologia, licenciaturas em física, química, matemática e biologia, cursos de 

medicina, engenharia e geologia) e 6,5% para os demais cursos; e Lei nº 12.202/2010 – a 

Resolução BACEN nº 3.842, de 10 de março de 2010, fixou a taxa efetiva de juros dos contratos 

do Fies em 3,4% ao ano para todos os cursos de graduação. Além da aplicação aos novos 

contratos, a redução da taxa de juros passa a valer também para o saldo devedor dos contratos 

antigos. O inciso II do art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, em redação dada pela 

Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, estabeleceu que os juros devem ser capitalizados 

mensalmente e estipulados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Dessa forma, ainda segundo as análises de Queiroz (2014), essas mudanças que 

corroboraram a expansão do acesso ao financiamento estudantil foram engendradas pelas fortes 
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pressões das entidades de ensino superior privadas. Tais alterações foram criadas tanto “pelo 

poder Executivo por meio das Portarias, Medidas Provisórias, Leis e Decretos, quanto do 

Legislativo com as propostas dos Projetos de Lei e das Emendas, com larga presença de 

publicações de Portarias que dispõem sobre alterações e outras providências ao FIES” 

(QUEIROZ, 2014, p. 140), pois utilizando dessa estratégia, evitam que estas políticas transitem 

pelas instituições parlamentares, pelas quais poderiam ter algum tipo de ingerência de grupos 

populares explicitando, assim, mais uma fase do Estado burguês antidemocrático brasileiro e o 

caráter político na disputa dos recursos do fundo público. 

Queiroz (2014), em sua pesquisa, também analisa o quanto o Estado deixa de arrecadar 

tanto por meio de isenções fiscais com o Programa Universidade para Todos (PROUNI85) e 

com a alocação da verba pública para IES privadas pelo Fies como, por meio de diversas 

políticas elaboras e implementadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Corroborando com a assertiva de que os recursos públicos alocados na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) deveriam ser destinados, exclusivamente, para a educação pública 

– segundo os sujeitos políticos coletivos em favor dos princípios da educação pública e gratuita, 

laica, de qualidade, socialmente referenciada em todos os níveis e de acesso universal, como 

historicamente o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES-SN) e outros sujeitos coletivos da classe trabalhadora vêm lutando –, comprova sua 

hipótese de que, permanecendo subordinados aos interesses do capital, nos governos dos 

Partidos dos Trabalhadores (PT) houve uma intensificação do empresariamento, privatização e 

mercadorização do setor privado-mercantil86, dito de outra maneira, de que apesar das 

novidades, houve um movimento de continuidade das reformas neoliberais dos governos 

anteriores, conforme nos apresentou Lima (2005) e o fortalecimento dos empresários da 

educação, conforme nos apresentou Rodrigues (2007).  

Nessa direção, Queiroz (2014) chama atenção para o fato de que é no governo Dilma 

Rousseff (2011-2016) que se verifica, para além da continuidade, a intensificação das alterações 

para consolidar a expansão do setor privado, na medida em que é a partir do ano de 2010 que 

pôde se verificar a diferença significativa entre os valores previstos na LOA e o executado no 

 
85 O Programa Universidade para Todos (ProUni) é um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, que oferece 

bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. (BRASIL, 2013).  
86 “Mercadorização [é o] processo que transforma a educação superior em um bem comercializável, ou seja, um objeto de lucro 

ou acumulação, segundo Sguissardi (2008). Privatização é o processo que se refere à predominância de interesses particulares 

sobre interesses públicos em suas inúmeras facetas e não se reduz, de modo algum, à simples extensão do setor privado, embora 

essa seja uma de suas muitas manifestações. Empresariamento corresponde à concepção de Neves (2004) do processo pelo 

qual se espraia uma concepção empresarial de instituição educacional”. (AVILA; LÉDA; VALE, 2012 p. 148). 
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Fies. Para ser possível demonstrar de forma mais ilustrativa as diferenças percentuais entre o 

orçado e o executado financeiramente, elaboramos87 a Tabela 1 a qual demonstra a 

materialidade do aumento da transferência dos recursos do fundo público, que deveria ser 

destinado exclusivamente para educação pública, mas que destinados ao Fies, reforça o projeto 

de educação brasileira atrelada aos interesses do capital. 

 

  

Tabela 1. Recurso alocado na LOA para o FIES, Execução Financeira do FIES e a 

Diferença percentual entre o orçado e a execução financeira. 

Ano  
Recurso alocado na 

LOA para o FIES  

Execução Financeira 

do FIES  

Diferença percentual 

entre o orçado e a 

execução financeira  

2000 861.931.832,00 282.401.725,51 32,76 

2001 615.639.568,00 320.555.621,04 52,07 

2002 624.017.960,00 589.577.316,18 94,48 

2003 709.844.423,00 579.424.337,76 81,62 

2004 871.685.873,00 629.003.621,30 72,16 

2005 1.063.050.000,00 552.739.919,48 52 

2006 916.701.466,00 413.227.199,09 45,07 

2007 980.262.787,00 883.564.644,67 90,13 

2008 1.064.059.300,00 1.064.059.301,00 100 

2009 1.291.404.106,00 727.740.474,00 56,35 

2010 1.608.429.138,00 1.562.205.148,00 97,13 

2011 1.646.961.434,00 2.662.814.410,00 161,68 

2012 2.164.688.457,00 3.258.530.248,23 150,53 

2013 1.644.604.823,00 5.596.506.179,43 340,29 

2014 1.527.097.593,00 12.049.871.391,54 789,07 

2015 12.389.786.541,00 13.933.373.912,90 112,45 

2016 18.204.905.359,00 17.053.227.828,74 93,67 

2017 19.920.653.632,00 19.485.795.897,16 97,81 

Fonte: Ministério da Educação. MEC (2000 a 2017). 

 

Apesar da Tabela 1 demonstrar um aumento dos recursos públicos destinados ao Fies 

desde a sua implementação, percebemos uma diferença significativa, principalmente nos anos 

de 2013 e 2014, entre os valores previstos pela LOA e o executado no programa no âmbito da 

execução orçamentária e financeira referente à concessão do Fies. Em relação ao ano de 2014, 

 
87 A Tabela foi elaborada por Viviane de Queiroz (2014) a partir de dados do MEC (2000 a 2013), contudo, atualizada a partir 

dos dados do MEC (2014 a 2017). 
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à medida que o Fies ficou muito mais atrativo tanto para as instituições mantenedoras, isto é, 

para os empresários da educação, como também para os estudantes de baixa renda, pela 

aparência de democratização do acesso, após todas as alterações na legislação em 2010, um 

quantitativo maior de alunos pôde ingressar no ensino superior expressando tanto um aumento 

do número de IES participantes no programa, como o crescimento de novos contratos. Esse 

crescimento, em ritmo incompatível com a disponibilidade de recursos a médio e longo prazo, 

bem como a transferências de parcela relevante dos riscos de financiamento ao setor público 

fez com que o governo Dilma direcionasse R$12.049.871.391,54 (doze bilhões, quarenta e nove 

milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro 

centavos) atingindo o montante estipulado em 789,9% acima do previsto, mesmo que a LOA, 

em 2014, só avistasse destinar R$ 1.527.097.593,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e sete 

milhões, noventa e sete mil e quinhentos e noventa e três reais) ao Fies.  

A Portaria Normativa nº 3, de 13/01/2014, que altera dispositivos das Portarias 

Normativas MEC nº 1, de 22/01/2010, nº 10, de 30/04/2010, e nº 15, de 8/072011, que dispõem 

sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, impôs novas regras tanto para os contratos como, 

para o fundo garantidor: para os contratos – exigência de nota média mínima de 450 pontos no 

Enem e ter nota diferente de zero na prova de redação do referido exame do ensino médio; e 

para o FGEDUC – os contratos formalizados a partir do dia 1º de fevereiro de 2014 garantidos 

por fiança convencional ou solidária, terão como garantia colateral o fundo. Logo em caso de 

inadimplência das parcelas do financiamento, os fiadores e o FGEDUC serão chamados a 

honrar a dívida. (BRASIL, 2015). 

Além dessas alterações, para conter o exponencial aumento dos recursos públicos no 

exercício de 2014 e assim contribuir para a sustentabilidade do programa, o MEC alterou por 

meio da Portaria Normativa nº 7, de 25/05/2015 as regras do financiamento fixando novas 

condições de pagamento aos contratos do Fies a partir do segundo semestre de 2015. Esta 

portaria era uma tentativa de realinhamento da taxa de juros, mas também, atendia às 

necessidades do ajuste fiscal do cenário econômico daquele ano. Nesse sentido a condição no 

novo financiamento passou a ser estabelecido da seguinte forma: fase de utilização – durante o 

período de duração do curso, o estudante pagará, a cada três meses, o valor máximo de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao pagamento de juros incidentes sobre o 

financiamento; fase de carência – após a conclusão do curso, o estudante terá 18 (dezoito) meses 

de carência para recompor seu orçamento (nesse período, o estudante pagará, a cada três meses, 

o valor máximo de R$ 150,00 reais, referente ao pagamento de juros incidentes sobre o 
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financiamento); e fase de amortização – encerrado o período de carência, o saldo devedor do 

estudante será parcelado em até 3 (três) vezes o período financiado da duração regular do curso. 

Além disso, em 2015, perante os cortes no orçamento do Ministério da Educação, houve 

diminuição do número de parcelas anuais de repasses do Fies às mantenedoras participantes, 

passando de doze para oito parcelas – medida revogada ainda no início do exercício financeiro 

de 2015, em face à insatisfação dos empresários educacionais. Ademais o MEC alterou a taxa 

de juros para 6,5%. Entretanto, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União (2016) a 

dotação orçamentária do Fies permaneceu crescente, contudo, com menor intensidade 

mantendo, assim, em mais de 100% a diferença do percentual entre o orçado e a execução 

financeira do seu exercício financeiro como demonstra a mesma tabela. 

Necessário chamar atenção para dois fatos importante: de que, a partir da Lei 

13.005/2014, o Fies passou a ser instituído no Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024) 

como uma estratégia para cumprimento de meta de expansão do número de matrículas no ensino 

superior e; os cursos de Pós-Graduação, por meio da Portaria Normativa nº 15, de 1º de julho 

de 2014, que altera a Portaria Normativa nº 1, de 22 de janeiro de 2010, foram considerados 

habilitados ao financiamento (cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado, 

recomendados pela Capes). 

Nesse sentido, ainda segundo o relatório de gestão do exercício de 2015 do Fies 

(BRASIL, 2015), o MEC, utilizando o discurso de garantia de melhorias, tanto na distribuição 

dos recursos públicos disponibilizados, como também na contínua contribuição do programa 

no alcance das metas de taxa bruta e líquida de matrículas instituídas pelo PNE (2014-2024), 

determinou alguns aprimoramentos, dentre os quais se destacam: priorização de cursos, tendo 

por base os melhores indicadores pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes); a região em que estavam localizados, priorizando-se as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste; e áreas prioritárias (engenharias, licenciaturas e área da saúde); realinhamento 

das condições de financiamento (nova taxa de juros, redução do prazo de amortização do 

contrato e ajuste da parcela trimestral referente aos juros que incidem sobre o financiamento 

durante os prazos de utilização e de carência; novo modelo de coparticipação, com a limitação 

do público-alvo do programa para estudantes com renda familiar per capita de até 2,5 salários 

mínimos; e realização de processo seletivo de estudantes para acessarem o financiamento pelo 

Fies, utilizando como critério de seleção a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

 Com o discurso de reformular a política e de supervisionar a execução das operações 

do Fies – à medida que cresceu vigorosamente, atingindo o fluxo anual de 733 mil novos 
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financiamentos em 2014, caindo para um patamar anual de contratação inferior a 300 mil 

contratos no triênio 2015-2017, e em 2017 chegando a aproximadamente 2 milhões de 

contratos, cerca de dez vezes maior que o existente em 2010 com o recurso público passando 

de R$1,9 bilhão, em 2011, para R$ 29,1 bilhões, em 2017 –, o Ministério da Educação (MEC) 

e o Ministério da Fazenda (MF), no período do governo ilegítimo88 do Michel Temer (2016-

2018), por meio da Portaria Normativa nº 1.504, de 30 de novembro de 2017, instituíram um 

Grupo de Trabalho (GT) denominado Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil 

(CG-Fies) através da Medida Provisória (MP) nº 785/2017 determinando a participação da 

União, no limite global de até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), de fundo de natureza 

privada – Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017. Entre setembro de 2016 e maio de 2017 

diversas reuniões foram realizadas no âmbito desse GT, e foi realizado um diagnóstico sobre o 

Fies com a justificativa de propor medidas para seu aperfeiçoamento e sustentabilidade. 

Participaram desse grupo de trabalho representantes da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico (Seae), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do MEC, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do setor privado. Pelo setor privado, participaram as 

Instituições de Ensino Superior (IES) e duas consultorias privadas: McKinsey & Company89 na 

fase de elaboração do diagnóstico, contratada pelas IES e Falconi90 na fase de elaboração das 

propostas, contratada pelo MEC. (BRASIL, 2017). Ademais, cabe ressaltar que após essa 

medida provisória, 

 

O MEC passa a ser responsável pela supervisão das normas do programa, pela 

administração dos ativos e passivos do Fundo e pela formulação da política de oferta 

 
88 Segundo Marcelo Braz (2017), o governo de Michael Temer sucedeu-se de um golpe forjado por uma farsa parlamentar-

judicial que “evidenciou-se na peça jurídica que embasou o processo de impedimento da presidente, claramente forjada para 

tornar “crime de responsabilidade” alguns atos de governo (créditos suplementares envolvendo instituições do Estado) 

praticados na gestão. Tratou-se de uma operação claramente política voltada, exclusivamente, para suspender o mandato de 

Dilma Rousseff”. (BRAZ, 2017, p.88). Ademais, segundo o mesmo autor, “Dilma, mesmo tendo feito um governo (como 

fizeram os governos petistas desde 2003) predominantemente voltado para os interesses do grande capital e de seus sócios 

brasileiros e, a partir de 2015, tendo adotado um programa de governo muito semelhante ao que foi apresentado (e derrotado) 

pelo candidato do PSDB em 2014, foi arrancada da presidência da República porque foi considerada incapaz de permanecer à 

frente dos interesses capitalistas que tanto serviu. Estes agora precisavam de um governo genuinamente burguês, capaz de não 

ceder o mínimo aos trabalhadores, de lhes retirar o pouco que conquistaram e de servir inteiramente, sem concessões, ao grande 

capital” (BRAZ, 2017, p. 87/88), pois na verdade, o pacto de conciliação de classes não mais atendia aos ditames das frações 

burguesas do capital, tanto nacional quanto internacional. 
89 Segundo o sitio da companhia, a McKinsey & Company é uma firma global de consultoria de gestão, atuante em mais de 65 

países e escritórios em mais de 160 cidades (no Brasil em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro), que atende empresas líderes, 

governos, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos. Disponível em: < 
https://www.mckinsey.com/br/careers/impact-experience/sobre-a-mckinsey>. Acesso em outubro de 2019. 
90 Segundo o sitio da companhia, Falconi é uma empresa de consultoria de gestão financeira brasileira fundada em 1980 pelo 

professor Vicente Falconi (graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG) – sua origem foi a 

fundação Cristiano Ottoni. Em 1986 prestou orientação técnica a algumas indústrias brasileiras, tais como Cosipa, Eletrometal, 

Gerdau, Vale, Arcellor, CSN e Embratel. Disponível em: < https://falconi.com/quem-somos/nossa-historia/#!>. Acesso em 

outubro de 2019. 
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de vagas e seleção de estudantes, atividade supervisionada pelo Comitê-Gestor (CG-

Fies), que, por sua vez, foi criado pelo Decreto s/n, de 19 de setembro de 2017, para 

exercer cumulativamente as atividades de formulador da política de oferta de 

financiamento e de supervisor da execução das operações do Fies sob coordenação do 

Ministério da Educação. O agente operador do programa voltará a ser a Caixa 

Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira pública federal autorizada por lei 

a atuar, na forma a ser regulamentada pelo MEC, no lugar do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). (BRASIL, 2017, p. 7) 

 

Nesse contexto, foi elaborado um relatório diagnóstico do Fies (BRASIL, 2017) que 

condensa os principais resultados desse processo de análise e elaboração. Foi constatado tanto 

a insustentabilidade fiscal do programa como as suas causas. No que concerne à causa, são três 

as principais: risco de crédito (a) risco moral do aluno no que tange a pouca clareza de que é 

um financiamento e não uma bolsa de estudo, (b) concentração de risco na União derivada da 

baixa retribuição das IES para o FGEDUC e (c) inadimplência subestimada onde o percentual 

é de cerca de 30% na carteira em fase de amortização; falta de previsibilidade do seu custo por 

meio do alto diferencial entre o custo operacional da dívida pública e a taxa de juros do Fies 

(6,5%) que gera um subsídio implícito elevado e afeta o custo da dívida líquida; e governança 

precária na medida que observa-se ausência de planejamento fiscal de médio prazo relacionado 

à oferta de vagas. 

Cabe ressaltar que visando garantir a continuidade das determinações das políticas 

macroeconômicas do grande capital de ajuste fiscal, o ex-ministro da fazenda Joaquim Levy, a 

pedido do governo de Dilma Rousseff, com o objetivo de realizar uma análise aprofundada dos 

gastos do governo e identificar alternativas a fim de reduzir os gastos a um nível “sustentável”, 

encomendou um relatório ao Banco Mundial, que ficou intitulado Um Ajuste Justo: Uma 

Análise da Eficiência e da Equidade do Gasto Público no Brasil (2017). Este documento, 

fundamentado na redução dos gastos sociais com políticas públicas, isto é, na focalização das 

políticas sociais em sua totalidade em prol das políticas públicas de incentivo privado, 

especialmente por meio de cortes em áreas como a educação, funcionalismo público, saúde e 

previdência, chega a principal conclusão de que são os governos  que “gastam mais do que 

arrecadam” e alocam seus recursos de maneira pouco eficiente. Dessa forma, esse documento 

caracteriza-se como um reforço para as ações da nova fase de contrarrevolução iniciada no país. 

Sugerindo ajustes das contas públicas para que pudessem ser mais eficazes, eficientes e 

equitativos em oito diferentes áreas em três aspectos: orçamento; eficiência; e a avaliação sobre 

o ponto de vista da justiça social. No que tange as análises no âmbito da educação, com o 

subtítulo Gastar mais ou melhor? Eficiência e equidade da educação pública, o documento 
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apresenta uma sintética análise sobre a educação brasileira e ao final, “sugere” algumas 

orientações.  

Quanto ao orçamento no ensino superior: os gastos são divididos em três níveis de 

governo, e o gasto do governo federal, em sua maioria são destinados ao ensino superior; que 

essas despesas cresceram ao longo da última década, o que se explica pelo fato das matrículas 

terem sido triplicadas nos últimos 15 anos via universidades privadas, dado que apenas 25% 

das matrículas são em universidades públicas (15% equivalem às federais), não acarretando na 

redução do gasto federal, à medida que os programas como o PROUNI e Fies foram bancados 

em grande medida por dinheiro público; e o gasto médio por aluno no ES não é alto, mas é 

consideravelmente elevado nas universidades e institutos federais, reiterando que em 2012 

equivalia, aproximadamente, a 38% da média dos países da OCDE. 

Quanto à eficiência dos gastos com a educação no nível superior entende ser necessário 

registrar que: há prevalência do ensino superior privado, na medida em que em 2015, dos 

aproximadamente oito milhões de estudantes universitários apenas cerca de dois milhões 

estavam em universidades públicas e que a minoria dos estudantes de universidades públicas 

são oriunda de famílias ricas que estudaram em escolas primárias e secundárias privadas; um 

estudante em universidade pública no Brasil, custa em média, de duas a três vezes mais que 

estudantes em instituições privadas, na medida em que entre 2013 e 2014 o custo das privadas 

sem fins lucrativos era de R$12.600 (doze mil e seiscentos reais) e com fim lucrativo de 

R$14.850 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais) por estudante, e em universidades 

federais de R$40.900 (quarenta mil e novecentos reais) e estaduais de R$32.200 (trinta e dois 

mil e duzentos reais); e a ineficiência desse custo elevado, para o Banco Mundial, está 

comprovada pelo fato de que o valor adicionado é o mesmo em ambos os casos, visto que os 

alunos de universidades públicas obtêm desempenho melhor nos exames públicos (como o 

ENADE), mas como isso já acontecia com os mesmos no ensino médio (ENEM), constata-se 

que o incremento qualitativo de uma e outra modalidade de ensino superior é basicamente o 

mesmo. 

Referente à incidência dos gastos públicos com educação superior em relação à justiça 

social, segundo o mesmo documento: o acesso a esse nível permanece injusto mesmo com o 

aumento das matrículas e tendem a beneficiar os mais ricos dado que em 2015, 

aproximadamente, 15% dos estudantes do ES pertenciam ao grupo dos 40% mais pobres; e os 

retornos financeiros advindos de um diploma de ensino superior são altos no Brasil o que 

justificaria deixar que os estudantes pagassem pela própria educação. 
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Nesse sentido, a reforma neoliberal do setor da educação superior para aumentar a 

eficiência e a equidade, e, assim, reduzir o custo fiscal no âmbito da educação superior, a partir 

dos resultados da análise do BM, indicam duas linhas de “reforma”: limitar o gasto por aluno 

ao nível das universidades mais eficientes, ou seja, pela concepção do documento as privadas, 

na esperança de que a redução de recursos incentive as universidades a buscarem outras fontes 

de financiamento; e para aumentar os recursos das universidades, introduzir a cobrança de 

mensalidades, inclusive, ampliando o acesso ao Fies para estudantes que não possam pagar pela 

universidade pública. Transcrevendo esse trecho do documento, fica evidente o cunho privatista 

das orientações dos organismos internacionais para a educação superior da periferia do 

capitalismo: 

 

 

Felizmente, o Brasil já possuiu o programa Fies, que oferece empréstimos estudantis 

para viabilizar o acesso a universidades privadas. O mesmo sistema deveria ser 

expandido para financiar o acesso a universidades federais. A ampliação do Fies para 

incluir universidades federais poderia ser combinada ao fornecimento de bolsas de 

estudos gratuitas para os estudantes dos 40% mais pobres da população, por meio do 

programa PROUNI. Juntas, essas medidas, melhorariam a equidade do sistema e 

gerariam uma economia para o orçamento federal de aproximadamente 0,5% do PIB. 

(BANCO MUNDIAL, 2017, p. 138). 

 

 

Nesse sentido, foi editada a já citada Medida Provisória nº 785, de 2017 – convertida na 

Lei nº 13.530, de 2017, a qual altera a Lei nº 10.260, de 2001 trazendo algumas mudanças com 

intuito de fazer a reforma do Fies, mas alinhada com as diretrizes do governo e com as 

orientações dos agentes do capital de aumentar a eficiência corrigindo os desequilíbrios 

existentes, e por consequência, tornar efetivo o impacto social e econômico das políticas 

públicas, a partir de quatro propostas: garantir a continuidade da oferta de financiamento 

estudantil de forma consistente; diminuir a concentração do risco na União, realinhando os 

incentivos entre o Governo, as IES e os estudantes; reduzir a inadimplência a fim de tornar 

maior a previsibilidade do subsídio implícito; e aprimorar a governança do programa.  

Nessa direção, por meio da Portaria Normativa nº 209, de 7 de março de 201891, o Novo 

Fies prevê duas modalidades de crédito educativo para ao acesso ao ensino superior brasileiro, 

 
91 O Ministro de Estado da Educação, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, 

e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, nas Resoluções nº 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, de 

13 de dezembro de 2017, e nas Resoluções nº 16, 17, 18, 19 e 20, de 30 de janeiro de 2018, todas do Comitê Gestor do Fundo 

de Financiamento Estudantil - CG-Fies, resolve: Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre as regras e os procedimentos referentes à 

concessão de financiamento estudantil no âmbito da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, nas modalidades do Fundo de 

Financiamento Estudantil - Fies, nos termos do art. 5º-C da Lei nº 10.260, de 2001, e do Programa de Financiamento Estudantil 

- P-Fies, nos termos dos arts. 15-D a 15-M da Lei nº 10.260, de 2001, a partir do primeiro semestre de 2018. 
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quais sejam: Fies I –  (a) redesenho do pagamento do financiamento vinculando-o à renda futura 

do estudante, forma adotada em diversos países objetivando diminuir a inadimplência de 

financiamentos estudantis, ou seja, o aluno pagará a coparticipação diretamente ao agente 

financeiro do programa fazendo com que o mesmo tenha consciência de suas obrigações, 

ampliando, assim, seu  vínculo de responsabilidade com o crédito recebido; (b) instituição de 

novo fundo garantidor, que desconcentra o risco de crédito da União; e (c) criação de um Comitê 

Gestor do Fies que objetiva aprimorar a governança. Ademais, destaca-se a fixação da taxa real 

de juros zero, medida que visa dar maior previsibilidade ao subsídio implícito e garante que o 

programa esteja entre aqueles de crédito público com menor taxa de juros; e Fies II e III – 

denominada P-Fies abrangem faixas maiores de renda (até cinco salários mínimos), não têm 

fundo garantidor e o risco de crédito é totalmente alocado nas instituições financeiras que terão 

acesso a recursos públicos provenientes dos Fundos de Desenvolvimento, dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e poderão incluir, dentre seus critérios de seleção, a oferta de garantias ao 

financiamento pelos alunos.  Dito de outra maneira há duas modalidades, a primeira que 

abrange famílias com renda per capita de até três salários mínimos, procurando respeitar a 

capacidade de pagamento dos alunos e realinhando os incentivos entre o Governo, as IES, e os 

alunos participantes do financiamento que possibilita juros zero a quem mais precisa e a 

segunda, ampliará ainda mais o acesso ao crédito estudantil, pois as instituições financeiras que 

aderirem a elas contarão com acesso a recursos públicos e poderão oferecer crédito a menor 

custo para os estudantes, beneficiando fatia adicional do mercado por meio de uma escala de 

financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.  

No Fies I poderão ser utilizados recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-

Oeste (FDCO), do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia (FDA). Já no Fies II o financiamento será através dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Centro Oeste (FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte 

(FNO). Ademais, para abarcar as regiões não beneficiadas pelos fundos mencionados, a linha 

de crédito específica do BNDES poderá ser acessada, e os recursos recebidos, retornarão 

devidamente corrigidos por seus respectivos custos, independentemente do recebimento pelas 

IFs dos valores correspondentes devidos pelos alunos, relativos aos financiamentos concedidos. 

Dessa forma essas novas fontes de recursos, pressupondo os determinantes dos sujeitos político 

do capital, contribuirão para impulsionar o Fies, aumentando, portanto, as opções de 
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financiamento para o programa no setor privado, na medida em que o risco das operações, agora 

inteiramente de responsabilidade das IFs, concederão os empréstimos sem utilizar os fundos 

garantidores (FGEDUC e FG-Fies) e requerer garantias dos alunos, por meio de fianças ou 

outras modalidades aplicáveis. 

Cabe ressaltar, segundo Amaral (2017), que, no quadro das contrarreformas no período 

do “golpe” parlamentar-midiático de 2016 que destituiu a presidenta Dilma Rousseff assumindo 

o grupo que dirigiu o país no período do governo FHC, foi proposta a emblemática Proposta de 

Emenda Constitucional de número 241 (PEC 241/2016) na Câmara dos Deputados e 55 no 

Senado Federal, que se tornou a Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, 

conhecida como PEC do teto dos gastos públicos e também chamada de PEC da morte pelos 

movimentos sociais. Com o objetivo de dar continuidade, contudo, de forma mais intensificada, 

ao ajuste econômico-social, essa mudança constitucional instituiu um Novo Regime Fiscal 

(NRF)92 no país que, inicialmente, prevalecerá por 20 anos, isto é, até 2036. Trata-se do 

congelamento das despesas primárias e liberdade aos pagamentos relativos ao mercado 

financeiro limitando, portanto, as possibilidades do cumprimento das metas contidas, por 

exemplo, no PNE (2014-2024) e da implementação de novas políticas públicas que objetivem 

diminuir a enorme desigualdade brasileira.  

 Nesse sentido, o movimento do capital no ensino superior, isto é, a financeirização da 

educação, a partir do aprofundamento do acesso do setor privado-mercantil aos recursos do 

fundo público por meio do Fies, intensificou os processos de empresariamento, privatização, 

mercantilização e oligopolização da educação brasileira. Apesar do discurso de inclusão ser 

justificado pelos distintos governos, inclusive pelos governos petistas, enquanto benefício à 

classe trabalhadora na medida em que viabiliza o acesso dela nesse setor, demonstramos que 

esse programa de financiamento atende às necessidades criadas pelo próprio capital.  

De certo que para milhões de estudantes brasileiros o Fies se manifesta como único meio 

de acesso à educação superior, inclusive para as camadas dos “de baixo” da sociedade. Contudo, 

por trás de sua aparência, se constitui como a materialidade de uma nova forma de expropriação 

dos meios de subsistência da classe trabalhadora executadas pelo Estado burguês, à medida que, 

 
92 “O orçamento de cada uma dessas partes independentes [divide o orçamento da União em 15 partes independentes] fica 

sujeita à seguinte condição: as despesas primárias, a partir de 2018, só poderão ser reajustadas, no máximo, pela inflação do 

ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, para o ano de 2017, as despesas primárias 

do exercício de 2016 seriam corrigidas em 7,2%. Despesas primárias são aquelas que ocorrem com o pagamento de pessoal e 

encargos sociais, água, luz, telefone, limpeza, vigilância, pessoal terceirizado, material de consumo, aquisição de equipamentos, 

material permanente, construções, aquisição de imóveis etc. Entretanto, ficam fora das despesas primárias as despesas com o 

pagamento de juros, encargos e amortização da dívida; ou seja, para essas despesas não há nenhuma limitação, podendo, é 

claro, ultrapassar o limite imposto pelo IPCA para as despesas primárias”. (AMARAL, 2017, p. 6). 
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tanto o programa utiliza recursos do fundo público que deveriam ser investidos na educação 

pública, gratuita, de qualidade, universal e socialmente referenciada, quanto endivida 

exatamente as famílias que não podem pagar pela educação superior, tendo o estudante, ao final 

do curso, pagar o próprio financiamento com juros. 

Nesse sentido, na próxima seção apresentaremos o processo de formação dos 

oligopólios na educação superior privado-mercantil no Brasil, partindo da hipótese de que o 

Estado burguês, especialmente nos governos petistas, mediante ao máximo incentivo de 

recursos públicos para este seguimento, sob aparência de democratização do acesso à educação 

pelo Fies, se constitui como uma nova forma de expropriação da classe trabalhadora. 

Assim, na medida em que o fundo público assume papel central na definição das 

prioridades do destino dos recursos orçamentários da União, torna-se objeto de disputa entre os 

donos do capital e os trabalhadores. Nesse contexto, na esteira da crise estrutural do capital, que 

na atual etapa da acumulação capitalista é explícita pela hegemonia do capital financeiro, na 

particularidade do capitalismo dependente brasileiro, as respostas implicam em políticas de 

ajuste fiscal e destituição dos direitos sociais, elementos estruturantes desse processo. Dito de 

outra maneira, as políticas sociais sempre sofrem cortes em seus orçamentos expropriando de 

diferentes formas a classe trabalhadora. E a concretude desse processo no setor educacional, a 

partir da sistemática indução estatal pelo Fies, se efetiva enquanto mais uma estratégia de 

acumulação do capital e viabiliza um novo tipo de expansão da educação a partir da constituição 

de oligopólios educacionais via fusões e aquisições de instituições de ensino superior privadas, 

que teve início em 2007 com a abertura desse setor no mercado de valores, como veremos 

adiante. 

 

 

3.2. Oligopolização do ensino superior privado no Brasil e a Kroton Educacional 

 

Segundo os estudos de Kátia Lima (2005), as disputas entre projetos antagônicos tanto 

de sociabilidade, quanto de educação superior constituem elementos estruturantes da 

conformação histórico-social do Brasil, e a contrarreforma do Estado, expressão de um conjunto 

de ações contrarrevolucionárias que a burguesia empreende para responder as demandas do 

capital. Nesse sentido, o reordenamento do papel do Estado sob orientação dos organismos 

internacionais – que propunham objetivos e metas pré-estabelecidas para que os países 

periféricos pudessem realizar alterações no ensino superior –, e a contrarreforma da educação 
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superior, intensificada nos anos de 1990, são partes desse processo e restituíram as bases dessa 

disputa.  

Uma vez que essas mudanças educacionais acompanham as mudanças ocorridas nas 

políticas macroeconômicas no âmbito das reformas neoliberais, isto é, sob as determinações 

dos principais sujeitos políticos do capital, do Banco Mundial (BM), do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e da Organização Mundial do Comércio (OMC), tais direcionamentos são 

realizados a partir do que esses organismos93 pretendem para a educação dos países de 

capitalismo periférico, que, na concepção da autora, se realiza a partir de três eixos norteadores, 

a saber: alívio da pobreza; desenvolvimento com segurança; e espraiamento da concepção de 

mundo burguesa.  Visto que a atividade destas instituições está diretamente relacionada ao 

âmbito financeiro e ao fornecimento de empréstimos, mas, sobretudo, ao controle econômico, 

cultural e político, os países periféricos submetem-se às condicionalidades que expressam a 

ingerência destes organismos, tanto nas suas políticas macroeconômicas, como nas políticas 

setoriais. Trata-se, portanto, de cumprir as exigências de condicionalidades, onde uma das 

respostas se efetiva na reestruturação do papel do Estado, mas, também, que se redefine e se 

materializa na política educacional.  

A mesma autora ressalta ainda que, para além disso, os organismos internacionais 

defendem uma “revolução administrativa”, pautada na diversificação das instituições de ensino 

superior como também dos cursos e das fontes de financiamento presentes no documento La 

enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiência, publicado em 1994 pelo Banco 

Mundial. O governo brasileiro, a partir dos anos de 1990, intensificou o compartilhamento 

dessas determinações e a expansão do ensino privado e a privatização da educação superior 

pública se intensifica como uma importante estratégia de ampliação do campo de exploração 

do capital em crise, como também, do espraiamento do projeto neoliberal de sociabilidade 

burguesa, pois, o capital necessitava de um profundo reordenamento político e jurídico capaz 

de sustentar as bases deste projeto de sociabilidade e de educação superior dos países 

periféricos. Nesse sentido, Lima (2005) afirma que a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB – Lei 9.394/96) foi a alavanca desse processo, possibilitando o crescimento 

exponencial das instituições de ensino superior privadas no país e permitindo que assumissem 

 
93 Ao FMI e ao BM concernem à instituição de condicionalidades – acordadas na reunião que ficou conhecida como Consenso 

de Washington em 1989, cujo objetivo principal seria a de estabelecer as reformas neoliberais necessárias aos países latino-

americanos e assim, pudessem garantir que os países devedores pagassem suas dívidas externas – para a obtenção de novos 

empréstimos, como adoção do superávit primário, altas taxas de juros e políticas privatizantes. E, à OMC, as regulamentações 

do campo educacional, como a caracterização da universidade pública como uma atividade não-exclusiva do Estado, ou seja, 

a educação como modalidade de serviço. (LIMA, 2005). 
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diversos tamanhos e formatos jurídicos, até o formato de Sociedades Anônimas de capital 

aberto em Bolsa de Valores. Trata-se de uma forte presença de instituições não universitárias, 

à medida que foi aberto amplo espaço para a expansão de diversas modalidades, ou seja, para 

a flexibilização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, favorecendo o 

investimento no setor privado-mercantil da educação superior. Trata-se, portanto, da 

contrarreforma da educação superior como parte da contrarreforma do Estado. 

Ainda segundo esse documento, a partir das análises de Valdemar Sguissardi (2014), é 

a partir deste que se defenderão as “teses” que: a universidade de pesquisa, ou seja, de ensino, 

pesquisa e extensão, é inapropriada para países de economia vulnerável na medida em que 

comprometeria extraordinariamente o fundo público, logo, a orientação de que seja incentivada 

a criação de universidades de ensino, sem é claro, a associação de ensino, pesquisa e extensão; 

a maior diferenciação institucional, no sentido de priorizar a expansão das IES privadas deve 

ser prioridade; a diversificação das fontes de incentivos para o financiamento de IES públicas. 

Na medida em que se verifica, especialmente a partir de 1995, a consistente redução dos gastos 

públicos para as instituições federais e a redobrada privatização e mercantilização da educação 

superior, o mesmo autor chama atenção para a “tese” que finalmente selou a conformação do 

discurso da mercadorização. Trata-se do documento do Banco Mundial, de 1998, para a 

Conferência Mundial sobre Educação Superior, organizada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), intitulado The financing and 

management of higher education – A status reporto n worlddwide reforms (WB, 1998)94, o qual 

identifica que as “reformas” na educação superior estariam orientadas numa proporção muito 

maior para o mercado do que para a propriedade pública, de acordo com orientações neoliberais.  

 Nesse sentido, para ser possível demonstrar de forma mais ilustrativa e sintética esse 

processo de diversificação, elaboramos a Tabela 2 a qual indica o número de instituições de 

ensino superior no Brasil com os dados do período de 1995 a 2018, disponibilizados pelo 

INEP/MEC95. Cabe ressaltar que separamos as IES em suas modalidades de organização 

acadêmica e natureza administrativa como foi apresentado por Valdemar Sguissardi (2014).  

Quanto à sua organização, a partir de diversos decretos como os de nº 2.207/97, 

2.306/97, 3.860/01, 5.773/06 e 6.3003/07, as IES dividem-se em: Universidades96 – a qual sua 

 
94 O financiamento e a gestão do ensino superior - Um relatório sobre as reformas mundiais (BM, 1998). 
95 O Censo da Educação Superior é realizado anualmente, dede 1995, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep).   
96 A estrutura e funcionamento da educação superior são definidos, no Brasil, fundamentalmente, pela Constituição Federal de 

1988 (Art. 206, 207, 208, 209, 211, 212 e 213), pela LDB/96 (quanto à natureza administrativa em seus Art.19 e 20) como 

também por diversos Decretos e por resoluções do Conselho Nacional de Educação. (SGUISSARDI, 2014). 
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maior prerrogativa é tanto a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial, quanto o dever de obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino 

pesquisa e extensão, tripé para uma educação gratuita, de qualidade e universal; Centros 

Universitários97 – instituições de ensino superior pluricurriculares que possuem autonomia para 

criar, organizar e extinguir cursos, devendo apenas informar ao MEC (com exceção dos cursos 

de medicina, odontologia e psicologia, pois estes devem ser submetidos aos seus conselhos 

respectivos); Faculdades – quando instituições isoladas, não possuem a autonomia de criar 

cursos, normalmente dedicam-se quase exclusivamente à atividade-fim (ensino) de uma única 

área de conhecimento ou áreas correlatas; Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs)98 – são equiparados às universidades federais que tem como objetivo a 

formação profissional técnica de nível médio e de realizar pesquisas aplicadas em níveis 

superiores em educação, ciência e tecnologia; e Centros Federais de Educação Tecnológica 

(Cefets). Quanto à natureza administrativa, dividem-se em: públicas – criadas ou incorporadas, 

mantidas e administradas pelo poder público (federal, estadual e municipal); e privadas – 

mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (comunitárias, 

confessionais e filantrópicas – sem fins lucrativos e particulares – com finalidades lucrativas). 

Necessário chamar atenção para a informação de que essa diferenciação, a partir do ano de 

2010, passou a ser limitada pelo INEP/MEC, ou seja, os dados passaram a ser expostos apenas 

enquanto públicas e privadas. 

 

 

Tabela 2 – Instituições de Educação Superior por Organização Acadêmica e Categoria 

Administrativa Brasil – 1995/2018 

Instituições 

Ano 
Total 

Geral 
Total Universidades 

Centros 

Universitários 
Faculdades IFs e Cefets 

    Públ. / Priv. Públ. / Priv. Públ. / Priv. Públ. / Priv. Públ. / Priv. 

1995 894     210        684      72        63      10       101      128        520   

1996 922     211        711      72        64      11       132      128        515   

1997 900     211        689      77        73        1         90      133        526   

1998 973     209        765      77        76        0         93      132        595   

1999 1097     192         905    144      166        0         39      104        783      16        0 

 
97 “Diversos decretos, desde os de n. 2.207/97 e 2.306/97, passando pelo n. 4.914/03 [...], mas o mais recente, segundo a 

SeSu/MEC é o n. 5.786 de maio de 2006”. (SGUISSARDI, 2014, p. 56). 
98 “Os IFs são criados pela Lei n. 11.893/08, que igualmente institui a Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

formada por estes institutos, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFRP), pelos Cefet-Rj e Cefet-MG, pelas 

Escolas Técnicas vinculadas às universidades federais (Lei 12.677/12) e pelo Colégio Pedro II (Lei n. 12.677/12). 

(SGUISSARDI, 2014, p. 57). 
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Instituições 

Ano 
Total 

Geral 
Total 

Universidade

s 

Centros 

Universitário

s 

Faculdades IFs e Cefets 

    Públ. / Priv. Públ. / Priv. Públ. / Priv. Públ. / Priv. Públ. / Priv. 

2000 1180     176      1.004      71        85        1         49        85        870      19        0 

2001 1391     189      1.208      71        85        2         64        84      1.051      26        0 

2002 1637     195      1.442      78        84        3         74        83      1.262      31        0 

2003 1859     207      1.652      79        84        3         78        86      1.490      39        0 

2004 2.013     224      1.789      83        86        3       104      104      1.599      34        0 

2005 2.165     231      1.934      90        86        3       111      105      1.737      33        0 

2006 2.270     248      2.022      92        86        4       115      119      1.821      33        0 

2007 2.281     249      2.032      96        87        4       116      116      1.829      33        0 

2008 2.252     236      2.016      97        86            5       119      100      1.811      34        0 

2009 2.314     245      2.069    100        86        7       120      103      1.863      35        0 

2010 2.378     278      2.100    101        89        7       119      133      1.892      37        0 

2011 2.365     284      2.081    102        88        7       124      135      1.869      40        0 

2012 2.416     304      2.112    108        85      10       129      146      1.898      40        0 

2013 2.391     301      2.090    111        84         10       130      140      1.876      40        0 

2014 2.368     298      2.070    111        84      11       136      136      1.850      40        0 

2015 2.364     295      2.069    107        88        9       140      139      1.841      40        0 

2016 2.407     296      2.111    108        89      10       156      139      1.866      40        0 

2017 2.448     296      2.152    106        93        8       181      142      1.1878      40        0 

2018 2.537     299      2.238    107        92       13      217      139      1.929      40        0 

Fonte: Censo da Educação Superior. INEP/MEC (1995-2018). 

 

Como podemos observar na Tabela 2, os dados que mais chamam a atenção são em 

relação ao crescimento expressivo das faculdades privadas a qual no período inteiro (1995-

2018) totalizou em 1.409 (mil, quatrocentos e nove) novas instituições.  Tendo em vista às 

prerrogativas na legislação de autonomia e a não obrigatoriedade da associação ensino, pesquisa 

e extensão, em relação aos centros universitários entre as IES privado-mercantis, apesar de 

menos expressivo, também expandiu, significativamente, se comparado ao crescimento dos 

centros universitários públicos. Uma síntese desse período revela que, indiscutivelmente a 

educação superior brasileira sofreu um processo de expansão ampla após o ano de 1995, 

entretanto, uma expansão marcada pelo aumento do número de instituições privadas. 

Segundo o Censo da Educação Superior (INEP, 2018), no Brasil em 2018, haviam 2.537 

(duas mil, quinhentas e trinta e sete) instituições de educação superior, onde 299 (duzentas e 

noventa e nove) são IES públicas – 42,8% são estaduais (128); 36,8% são federais (110) onde 

57,3% correspondem às universidades, 36,4% aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) –; e 2.238 (duas mil, 
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duzentas e trinta e oito) são IES privadas, isto é, 88,2% das instituições de educação superior 

são privadas, destas, predominam as faculdades (86,2%).  

Comparando a evolução do número total de instituições por períodos de governo e não 

perdendo de vista as alterações jurídicas relativas ao Fies e as especificidades conjunturais de 

cada governo, a partir da tabela acima, pode-se verificar que: no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995 a 2002) temos, de um lado, a redução do quantitativo de instituições públicas 

apesar de no período terem sido criadas seis (6) universidades e quinze (15) IFs/Cefets, e por 

outro, o aumento expressivo de IES privadas, ou seja, no último ano de governo o número de 

novas instituições privadas foi de quinhentos e trinta e três (533); no governo de Luís Inácio 

Lula da Silva (2003 a 2010) – no âmbito do total geral de novas instituições o número foi de 

510 (quinhentos e dez) novas IES, sendo que desse quantitativo, 448 (quatrocentos e quarenta 

e oito) são privadas; no governo Dilma Roussef (2011 a 216) no que tange à evolução do 

número de IES, foram criados 42 (quarenta e duas) novas instituições, contudo, deste montante, 

71,4% são instituições privadas, ou seja, somente 12 (doze) são IES públicas; e no governo 

Michael Temer (08/201699 a 2018) – apesar do curto tempo, do total de 89 IES criadas, somente 

3 foram públicas, ou seja, 96,6% são privadas.            . 

Além da diversificação das modalidades de ensino superior, no que diz respeito ao 

cumprimento das orientações dos organismos multilaterais no processo de expansão da 

educação, principalmente a partir de 2001 com o Fies, também é possível verificar claramente 

a predominância do setor privado-mercantil a partir do montante de matrículas por categoria 

administrativa, como demonstra a Tabela 3. 

 

 

 

Tabela 3 – Matrículas em Instituições de Ensino Superior por Categoria Administrativa 

(Brasil – 1995/2018) 

Matrículas 

Ano Total  Públicas  %  Privadas % 

            

1995 1.759.703 700.540 39,8 1.059.163 60,2 

1996 1.868.529 735.427 39,3 1.133.102 60,7 

1997 1.945.615 759.182 39,1 1.186.433 60,9 

1998 2.125.958 804.729 37,8 1.321.229 62,2 

1999 2.369.945 832.022 35,1 1.537.923 64,9 

2000 2.694.245 887.026 32,9 1.807.219 67,1 

 
99Pelo fato de o Temer ter assumido interinamente o cargo de presidente da República Brasileira em 12 de maio de 2016 e de 

forma definitiva no dia 31 de agosto do mesmo ano, só contabilizamos os dados dos anos de 2017 e 2018 nas tabelas 2 e 3. 
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Matrículas 

Ano Total  Públicas  %  Privadas % 

            

2001 3.030754 939.225 30,9 2.091.529 69,1 

2002 3.479.913 1.051.655 30,2 2.428.258 69,7 

2003 3.936.933 1.176.174 29,9 2.760.759 70,1 

2004 4.223.344 1.214.317 28,8 3.009.027 71,2 

2005 4.567.798 1.246.704 27,3 3.321.094 72,7 

2006 4.883.852 1.251.365 25,6 3.632.487 74,4 

2007 5.250.147 1.335.177 25,4 3.914.970 74,6 

2008 5.808.017 1.552.953 26,7 4.255.064 73,3 

2009 5.954.021 1.523.864 25,6 4.430.157 74,4 

2010 6.379.299 1.643.298 25,8 4.736.001 74,2 

2011 6.739.689 1.773.315 26,3 4.966.374 73,7 

2012 7.037.688 1.897.376 27,0 5.140.312 73,0 

2013 7.305.977 1.932.527 26,5 5.373.450 73,5 

2014 7.828.013 1.961.002 25,1 5.867.011 74,9 

2015 8.027.297 1.952.145 24,3 6.075.152 75,7 

2016     8.048.701         1.990.078  24,7  6.058.623  75,3 

2017 5.662.351  1.244.475  21,9 4.417.876  78,1 

2018  8.450.755    2.077.481  24,5   6.373.274  75,5 
Fonte: Censo da Educação Superior. INEP/MEC (1995-2018). 

 

Conforme o Censo da Educação Superior (INEP, 2018), com uma taxa média de 

crescimento anual de 3,8%, nos últimos dez anos, a matrícula na educação superior cresceu 

56,4%, e em 2018, o aumento foi de 1,9%. Com mais de 6,3 milhões de alunos, a rede privada 

tem três em cada quatro alunos de graduação. Em 2018, a matrícula, na rede pública, cresceu 

1,6% e, na rede privada, 2,1%. 

Comparando a evolução do número total de matrículas por períodos de governo a partir 

da Tabela 3 pode-se verificar que: no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) – 

apesar da redução do quantitativo de instituições públicas, as matrículas, mesmo que sutilmente, 

mantiveram-se em crescimento, do total de 1.720.210 (um milhão, setecentos e vinte mil e 

duzentos e dez) novas matrículas, 351.115 (trezentos e cinquenta e um mil e cento e quinze) 

são de instituições públicas, ou seja, 25,6%; no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 

2010) – o número foi de 2.442.366 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos 

e sessenta e seis) de novas matrículas e destas, 80,8% são privadas; no de Dilma Roussef (2011 

a 216) – foram criados 1.309.012 (um milhão, trezentos e nove mil e doze) novas matrículas, 

contudo, deste montante, apenas 216.763(duzentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e três) 

são de IES públicas; e no governo de Michael Temer (08/2016 a 2018) – apesar do curto tempo, 
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foi o de maior quantitativo total de novas matrículas em comparação dos três governos 

anteriores, isto quer dizer que foram criadas 2.788.404 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito 

mil e quatrocentos e quatro) novas matrículas, e destas, 70,12%, são privadas. 

Nesse sentido, analisando as tabelas apresentadas, é possível verificar que o período de 

2007 a 2014 foi o de maior expansão para as ofertas de matrículas e criação de IES privadas no 

país, o que expressa à importância do papel do Estado burguês e do Fies na representação dos 

interesses dos empresários da educação que, de modo claro ou dissimulado, possibilitou a 

política de expansão da educação superior privada concomitante ao nascimento de grandes 

oligopólios no âmbito deste setor. 

O empresariamento nas instituições privado-mercantis, segundo Andréa Vale (2017), 

expressa a implantação de práticas de gestão agressivas fundamentadas em dois principais 

elementos norteadores: na contratação de consultorias de negócios que determinam processos 

de enxugamento brutais e “profissionalização da gestão”; e nas mudanças dos modelos 

pedagógicos para que se tornem mais competitivos e mais atraentes aos alunos-clientes. Trata-

se de uma espécie de “bancarização” das empresas educacionais que, por meio do fundo público 

ou por convênios internos e mudanças radicais na gestão e na administração das instituições, a 

partir dos processos de fusões e aquisições entre elas, impactam sobremaneira nos processos de 

trabalho docente e trazem em sua concepção de ensino/mercadoria um novo projeto de 

educação, isto é, uma reconfiguração político-pedagógica desse processo, além de contribuir 

para o rebaixamento da qualidade da formação a partir de uma intrínseca massificação e de uma 

reconfiguração da função social da educação superior, como vimos demonstrando.  

Na mesma direção, Sguissardi (2008) salienta que a intensificação do processo de 

financiamento da educação superior no Brasil, com a abertura do capital desse setor no mercado 

de ações iniciada em 2007, especificamente na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) por 

meios dos grandes Private Equity – fundos de investimentos100, demonstra a voracidade do 

mercado consolidando o seu gigantismo econômico-financeiro na formação de oligopólios na 

educação superior privada. Necessário chamar atenção para o fato de que foi exatamente neste 

cenário que apareceu a Kroton Educacional, a qual se tornou a maior empresa educacional do 

mundo em termos de valor de mercado e de alunos. Esse grande oligopólio vem modificando a 

 
100 “No início desta década, ao se identificar que o setor de educação superior sofreria rápida expansão, a atenção dos fundos 

de investimento voltou-se para essa área, ocasião em que foram constituídos os primeiros fundos de investimento 

exclusivamente direcionados à educação. Esses fundos têm condições de injetar altas quantias em empresas educacionais, ao 

mesmo tempo em que empreendem ou induzem processos de reestruturação das escolas nas quais investem, por meio da 

redução de custos, da racionalização administrativa, em suma, da “profissionalização” da gestão das instituições de ensino, 

numa perspectiva claramente empresarial. Essa perspectiva racionalizadora é fundamentalmente orientada para a maximização 

de lucros, chegando ao paroxismo em algumas situações”. (OLIVEIRA, 2009, p. 743). 
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educação superior por meio de novos padrões gerenciais e técnico-organizacionais instituídos 

como forma de reordenamento do padrão flexível de acumulação capitalista. 

 

 

Tabela 4 – Resumo dos Principais Negócios Realizados Entre 2007 -2015 

Principais Instituições Compradores 

(classificação: ordem alfabética) 

Valores Divulgados dos 

Negócios (R$ milhões) 
Alunado Envolvido 

Abril Educação 1.638.032.907 301.500 

ACTIS – fundo Private Equity 180.000.000 0 

Advent 280.000.000 0 

Anhanguera Educacional 1.495.915.479 767.013 

ANIMA-GAEC 1.512.530.308 99.119 

BR Investimentos 100.000.000 0 

Capital Internacional 130.000.000 3.500 

Cartesian Capital Group 0 3.000 

Cruzeiro do Sul Educacional 120.000.000 26.000 

Devry 0 5.800 

DeVry University 0 0 

Escola Satélite 5.100.000 0 

Estácio Participações 1.051.323.214 138.866 

Faculdade Montes Belos 0 0 

GP Investimentos 259.330.720 200.000 

Grupo Apollo Education 73.800.000 12.000 

Grupo Britânico Pearson 900.000.000 0 

Grupo Campos de Andrade 0 53.000 

Grupo Cetec Educacional 0 2.300 

Grupo Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 0 15.000 

Grupo Rhema Educação 0 0 

Grupo Saggin de Educação 5.000.000 1.300 

IUNI 50.000.000 14.600 

Kroton 2.266.301.200 324.473 

Laureate 1.817.480.000 55.700 

Manning & Napier Advisors (MNA) 0   

Multi Brasil S.A. 83.700.000 100.000 

Pollux Capital Administradora 0 0 

SEB 172.235.026 132.413 

Ser Educacional 370.260.600 33.535 

União Brasileira Educacional (Unibr) 0 6.500 

UNIESP 0 3.120 

UNOESC 13.300.000 0 

TOTAL GERAL 12.524.309.454 2.356.739 

                          Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da CM Consultoria (2015).  
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A Tabela 4 demonstra que as fusões e aquisições no ensino superior privado do país 

entre os anos de 2007 a 2015 significou larga expansão da educação privada mercantil e levou 

à formação de dois grandes grupos educacionais, exatamente a Anhanguera e a Kroton. Neste 

período, o resumo dos estudos realizado pela CM Consultoria (2015), apresenta que o total de 

estudantes envolvidos nessas aquisições e fusões entre as principais instituições de ensino 

superior privado-mercantil foi de 2.356.739 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e 

setecentos e trinta e nove) alunos, sendo que a Anhanguera adquiriu 767.013 (setecentos e 

sessenta e sete mil e treze) novos estudantes e a Kroton 324.473 (trezentos e vinte e quatro mil 

quatrocentos e setenta e três) alunos. Após a fusão Anhanguera/Kroton em 2014, essas 

instituições sozinhas passaram a possuir o equivalente a 1.091.486 (um milhão, noventa e um 

mil e quatrocentos e oitenta e seis) alunos, ou seja, aproximadamente 50% do total adquirido 

pelos principais grupos educacionais no referido período. 

Ainda segundo a CM (2015), somente no ano de 2011, os processos de fusões e 

aquisições chegaram alcançar uma movimentação financeira de R$2,17 bilhões. Deste 

montante, a Kroton foi responsável pelo maior volume, qual seja, R$ 1,35 bilhões, isso 

corresponde a 62% de toda a movimentação daquele ano. Ademais, salienta que sua principal 

ação, no mesmo ano, foi a compra da UNOPAR no dia 16 de dezembro, tornando a Kroton, 

líder no setor de educação à distância no Brasil. 

As dimensões em que estas aquisições estavam chegando nesse período podem ser 

exemplificadas a partir da materialização da fusão entre a Kroton Educacional e Anhanguera 

Educacional em 2014 – apesar de não constar no documento da CM Consultoria (2015). A 

educação, com a oligopolização marcada por processos de fusão como o ocorrido com a 

Anhanguera/Kroton, concebem a educação como mercadoria, na medida em que juntas, tanto 

criaram uma empresa com valor de mercado de R$ 24 bilhões de reais, como também 

“concentra em torno de 1/6 do alunado do setor em suas unidades (928.896 matriculados no 1º 

trimestre de 2014) – ou seja, 1/8 dos alunos do ensino superior do país”. (GASPAR; 

TAVARES, 2015, p. 85). 

Na mesma perspectiva, o diagnóstico de Sguissardi (2014) chama atenção para a 

antecipação das análises do especialista chileno José J.  Brunner (2006) de caracterização desse 

movimento como uma mercadização da educação superior, ainda quando no Brasil, os 

primeiros grupos empresariais do mercado educacional (Anhanguera, Kroton, Estácio e 

Sistema Educacional Brasileiro - SEB) se preparavam para introduzirem suas ações no mercado 

de capitais, pois “o autor, nesse estudo, optou por utilizar o termo mercadização em lugar de 
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mercantilização, porque tratará muito mais especificamente do mercado universitário em geral 

e de um conjunto grande e complexo de mudanças que vem sendo produzido por muitos 

fatores”. (SGUISSARDI, 2014, p. 99). Contudo, apesar de Sguissardi (2014) compreender a 

grandeza desse estudo, reitera para as particularidades desse processo no Brasil, entendendo 

que o termo mais adequado é o de mercantilização uma vez que,  

 

A gradativa desaparição das IES privadas sem fins de lucro (comunitárias, 

confeccionais e outras) e a aceleradíssima expansão das IES privadas particulares com 

capital aberta e ações na BM&Bovespa (em cerca de uma década,  partindo de 

percentuais mínimos, já atingem cerca de um terço das matrículas do total do 

“subsistema” privado. Resta bastante claro que – ao lado de um “subsistema” 

estatal/público que, do ponto de vista de sua qualidade, tanto na pós-graduação, 

quanto na graduação e na pesquisa, é incomparável com o “subsistema” privado 

particular no Brasil, e apresenta importantes traços que já desapareceram de 

“subsistemas” congêneres de outros países na esteira da mercadização – esse 

“subsistema” privado particular ou privado-mercantil adquiri cada dia maior peso 

quantitativo e, por que não dizê-lo, econômico-financeiro e político que tende a 

interferir no modelo de regulação estatal e comprometer o próprio “sistema” de ES do 

país. Enfim, ele convive com (e se alimenta de) um “mercado universitário” puro, em 

que prevalecem relações de compra e venda, produção/consumo, competição entre 

produtores, commodities, preços e intercâmbios monetários entre produtores e 

consumidores, e comportamentos e valores consistentes com o cálculo econômico. E 

em cada vez mais prevalece o rentismo típico do capital com predominância financeira 

de que se vale, para efeitos de acumulação, o setor financeiro da economia (bancos, 

fundos de investimentos) ao se tornar o principal suporte das companhias ou players 

que disputam esse mercado. (SGUISSARDI, 2014, p. 104, grifo do autor). 

 

  

Neste contexto, como vimos até aqui, são justamente os organismos multilaterais que, 

em tempos de capital financeiro mundializado, articulam e incentivam o mercado da educação 

no âmbito mundial, isto quer dizer que, os documentos que estes produzem a fim de orientar os 

países, em especial os de capitalismos periféricos, não contemplam os parâmetros do interesse 

público, mas sim o do lucro. Trata-se da destituição do sentido do público, ou melhor, da 

educação enquanto direito público e dever do Estado (mesmo nos limites de uma “democracia 

restrita” como no caso brasileiro) em detrimento do prevalecimento da educação enquanto 

serviço, isto é, mercadoria. E é em 2001, com a associação da Kroton (na época, ainda 

Faculdade Pitágoras) com o Grupo Apollo International – parceria que durou até 2005 quando 

vendeu sua participação aos fundadores –, que a educação superior brasileira adentra no setor 

financeiro. Ademais, cabe ressaltar que a Anhanguera foi a primeira instituição de ensino 

superior privada a inserir seu capital na bolsa de valores em 2007 com o Grupo Patria 

Investimentos101. 

 
101 Segundo sua página eletrônica, a Patria Investments é pioneira em Private Equity no Brasil e um dos maiores gerenciadores 

de investimentos alternativos que atua há mais de 30 anos nos ativos da América Latina construindo gradualmente seu portfólio 
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Na mesma perspectiva teórica, os estudos de Pedro Henrique Tavares (2014), sobre os 

fundos de investimentos e o movimento do capital no ensino superior privado, apontam que a 

política de expansão a partir dos anos 2000 se constitui como uma mercantilização de novo tipo 

exatamente pela particularidade do controle de fundos de investimentos e do capital financeiro 

neste seguimento. Chama atenção para a caracterização dos fundos de investimentos que “é 

uma forma de aplicação financeira, formada por vários investidores, com o objetivo de 

rentabilidade futura, atuando a partir do capital portador de juros, na esfera que Marx 

denominará de capital fictício”. (TAVARES, 2014, p. 98). Trata-se da conformação de uma 

forma do capital que, ao centralizar e concentrar os capitais advindos da esfera produtiva, 

colocando-os em processos de valorização fictícia na área da educação, especificamente, 

quando o capital portador de juros se especializa em emprestar dinheiro para ser utilizado como 

capital, tornou-se hegemônica. Ademais, ainda sobre os fundos de investimentos, o autor 

esclarece que, 

 

Podemos situar alguns tipos de fundos de investimentos, conforme classificação da 

CVM [Comissão de Valores Mobiliários102] Consultoria (Portaria 409/2004), no qual 

temos os Fundos de Curto Prazo – cuja rentabilidade está relacionada com as taxas 

SELIC e costumam ser mais conservadores quanto aos riscos; Fundos Referenciados 

– que acompanha a variação de desempenho definida no objetivo; Fundos de Renda 

Fixa – que aplica 80% de seu montante de capital em títulos de renda fixa e tem como 

principal fator de risco a variação da taxa de juros e/ou índice de preços; Fundos de 

Ações – são os fundos de renda variável, que decorrem do investimento em ações na 

bolsa de valores, dependem da engenharia administrativa para conferir rentabilidade 

aos investimentos, é aqui o tipo de fundo que opera nos grupos educacionais. Há 

também os Fundos Cambiais, que investem ativos na compra de moedas estrangeiras; 

os Fundos de Dívida Externa, que investem 80% de seus ativos na compra de títulos 

da dívida, relacionando-se de forma concreta com o capital portador de juros e o 

capital fictício; e os Fundos de Multimercado, que apresentam investimentos com 

fatores de riscos e sem atuação específica em um único segmento, atuam com relativa 

liberdade de gestão e procuram níveis de rentabilidade mais elevados. Aqui também 

encontramos fundos que investem em educação. (TAVARES, 2014, p. 98-99). 

 

 

Portanto, a oligopolização do ensino superior privado-mercantil brasileiro se engendra 

a partir da formação de grandes conglomerados educacionais controlados por fundos de 

investimentos e intrínsecos ao mercado financeiro. Por isso, corroboramos com Tavares (2014) 

quando apresenta as dificuldades de obtenção destes dados à medida que as ações do capital 

 
com a criação de novos negócios em Infraestrutura, Imóveis, Crédito, Agronegócio e PIPE. Ademias, cabe ressaltar que a 

Blackstone, líder em gerenciamento de investimentos alternativos, é um dos principais parceiros da Patria desde 2010. 

Disponível em: https://www.patria.com/the-firm. Acesso em: agosto de 2019. 
102 Segundo sua página eletrônica, a CVM, criada em 07/12/1976, pela Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, 

disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. É uma entidade autárquica em regime especial, vinculada 

ao Ministério da Fazenda. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html>. Acesso em: agosto de 2019. 
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não são realizadas com total transparência e divulgação, ou seja, o nível de especulação é tão 

alto e especializado que seu linguajar necessitaria de competências que nos ultrapassam, como 

por exemplo, conhecimento contábil e financeiro. No entanto, à medida que toda empresa, para 

aderir ao mercado da bolsa de valores, necessariamente, precisa elaborar e apresentar, 

publicamente e sistematicamente, relatórios sobre os seus demonstrativos financeiros, tanto aos 

acionistas como para a CVM, utilizaremos as informações dos dados a partir tanto das páginas 

dos fundos de investimentos como os relatórios trimestrais do maior oligopólio da educação 

superior privada, quer dizer, Kroton Educacional, acreditando que esses documentos tendem a 

apresentar informações pertinentes e de certa confiabilidade. Além é claro, das informações 

realizadas e publicadas no site de empresas de consultoria especializada no mercado 

educacional como a CM Consultoria (2015) e a KPMG (2018) como também da revista 

eletrônica Exame.  

Diante desse cenário, entendemos como necessário apresentar, mesmo que de forma 

sucinta, o processo de fusão Anhanguera/Kroton103. Contudo, antes disso, é salutar considerar 

que, ainda segundo Tavares (2014), acompanhando o movimento de expansão da educação na 

era financeirizada, a Anhanguera iniciou seu gigantismo no mercado educacional brasileiro: 

com quase 500 mil matrículas; preço de mercado estimado em R$ 5,8 bilhões; e com 

faturamento de R$ 1,6 bilhões. Apesar de anteriormente ter sido um grupo de faculdades 

isoladas de São Paulo, foi posteriormente adquirida pelo Banco Pátria, que assume, a partir de 

2007, o controle do grupo. Este banco é especializado em gestão de ativos alternativos e em 

assessoria corporativa em fusões, aquisições e reestruturações de empresas. Ademais, em seu 

portfólio, além da Anhanguera Educacional, investia e controlava a conhecida Casa do Pão de 

Queijo, Diagnósticos da América (DASA) e Casa Cor.  Elementos que comprovam as análises 

de Rodrigues (2007) acerca da educação-mercadoria. Para demonstrar a expansão do grupo 

Anhanguera, elaboramos a Tabela 5 com as fusões e aquisições desta IES no período entre 2007 

a 2015104. 

 

 

 

 

 
103 A pesquisa exploratória realizada para a elaboração do pré-projeto da seleção do mestrado contou com minhas inquietações 

na condição de estudante do curso de Serviço Social na referida instituição e com entrevistas realizadas com dois docentes que 

vivenciaram as mudanças institucionais que culminaram na fusão Anhanguera/Kroton. Inicialmente, o objetivo principal seria 

identificar no processo de fusão Anhanguera Educacional e Kroton Educacional as mudanças no processo de trabalho docente 

de assistentes sociais no período de 2012 a 2015, na unidade de Niterói/RJ. Apesar de termos modificado o objeto da pesquisa 

ao longo do caminho do mestrado, acreditamos ser importante trazer os elementos do cotidiano desse processo que impactaram 

minha formação discente e que forjaram o tema e a problemática desta pesquisa.  
104 Período analisado no documento da CM Consultoria (2015). 
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Tabela 5 – Fusões e aquisições da Anhanguera Educacional no período de 2007 a 2015 

DATA INSTITUIÇÃO 

COMPRADORA 

INSTITUIÇÃO 

ADQUIRIDA  

UF VALOR DA 

AQUISIÇÃO 

VALOR POR 

ALUNO 

Nº DE 

ALUNOS 

07/02/2007 ANHANGUERA UNIBERO SP 15.967.214,00 5.913,78 2.700 

09/03/2007 ANHANGUERA FAFEB/ISEFEB SP 6.500.000,00 3.421,05 1.900 

09/04/2007 ANHANGUERA FIZO SP 18.200.000,00 4.365,56 4.169 

20/07/2007 ANHANGUERA Atlântico Sul AP 16.840.000,00 5.806,90 2.900 

01/10/2007 ANHANGUERA 

UNIDERP/CESUP/

UNAES MG 206.800.000,00 5.500,00 37.600 

10/12/2007 ANHANGUERA UniA SP 59.951.245,00 6.117,47 9.800 

15/02/2008 ANHANGUERA FAPLAN RS 10.286.500,00 R$4.114,60 2.500 

20/02/2008 ANHANGUERA FACNET DF 20.480.000,00 R$5.535,14 3.700 

28/02/2008 ANHANGUERA 

EDUCAR E 

INTESC SC 30.000.000,00 R$5.263 5.700 

07/05/2008 ANHANGUERA FRIS SP 3.500.000,00 2.333,33 1.500 

29/05/2008 ANHANGUERA FABRAI MG 10.360.000,00 5.180,00 2.000 

29/05/2008 ANHANGUERA FAENAC SP 34.000.000,00 3.853,24 6.000 

09/07/2008 ANHANGUERA CESUR MS 13.671.786,60 4.882,78 2.800 

31/07/2008 ANHANGUERA Microlins SP 25.200.000,00 50,4 500.000 

31/07/2008 ANHANGUERA FASERT SP 2.550.000,00 4.784,24 533 

01/09/2008 ANHANGUERA SBSEC DF 31.300.002,20 5.905,66 5.300 

17/09/2008 ANHANGUERA FAST DF 5.299.120,00 5.134,81 1.032 

22/09/2008 ANHANGUERA FTS SP 32.550.000,00 6.027,78 5.400 

07/10/2008 ANHANGUERA LFG SP 149.550.000,00 2.136,43 70.000 

14/10/2008 ANHANGUERA Kantun RS 2.300,00     

16/10/2010 ANHANGUERA UNIPLI RJ 56.972.735.25 7.709.44 7.390 

03/03/2011 ANHANGUERA Uirapuru e Imapes SP 5.069.000,00 R$3.359 1.509 

03/03/2011 ANHANGUERA CTF DF 2.200.000,00     

01/04/2011 ANHANGUERA Anchieta SP 74.800.000,00 6.131,15 12.200 

29/04/2011 ANHANGUERA FIT SP 38.998.576,13 6.018,30 6.408 

18/05/2011 ANHANGUERA ESN e Praetorium BH 40.278.000,00 6.011,64 6.700 

27/07/2011 ANHANGUERA Unifec SP 55.989.000,00 221 9.000 

14/01/2013 ANHANGUERA Instituto BA R$ 18 Milhões R$5.806 3.100 

                          Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da CM Consultoria (2015). 
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Outra informação importante é que a Anhanguera se instalou no Estado do Rio de 

Janeiro somente a partir da aquisição da Unipli de Niterói, em dezembro de 2010. Nessa data, 

a Unipli possuía 7.390 alunos de ensino superior entre os seus quatro campi localizados em 

Niterói (dois campi), em Itaboraí e São Gonçalo (GLOBO, 2010). Dada à importância desse 

momento e sendo a Unipli de Niterói a primeira unidade a sofrer as mudanças que surgem com 

a incorporação a uma grande empresa da educação, torna-se imprescindível tratar um pouco 

dessas modificações para, adiante, chegar à efetiva fusão Anhanguera/Kroton.  

Especificamente, quanto ao curso de Serviço Social, as entrevistas realizadas em caráter 

de pesquisa exploratória105 deram conta que a Unipli, logo após a incorporação pela 

Anhanguera mudou bastante. De certo que o projeto de educação privada desde sua gênese é 

pautar-se a partir do que Rodrigues (2007) denominou enquanto educação-mercadoria. Por esse 

motivo, não pretendemos tornar menos custoso as consequências deste processo, como também 

abrandar a crítica, mas sim, apresentar como a intensificação da mercantilização foi conformada 

na realidade estudada.  

Antes da incorporação, ou seja, ainda Unipli, docentes possuíam certa autonomia em 

relação à elaboração do plano de aula e da escolha da bibliografia utilizada para embasar a 

execução e organização do seu processo de trabalho. No curso de Serviço Social existiam 

coordenações de curso, de trabalho de conclusão de curso (TCC) e de extensão, bem como 

investimento financeiro para a remuneração de docente-pesquisador e para pesquisa. Contudo, 

em relação ao quantitativo de discentes por turma/disciplina, exatamente pelo fato de ser 

mercadoria, já contava com cerca de 70 alunos. Ademais, por esse motivo, a elaboração do 

TCC podia ser realizada em dupla e/ou trio. 

A partir da incorporação da Unipli à Anhanguera houve significativo processo de 

reestruturação político-pedagógica, organizacional e estrutural dos quais destacamos: mudança 

gradativa da grade curricular com introdução de disciplinas para o curso de Serviço Social na 

modalidade online (Direitos Humanos, por exemplo, ministrada por docentes que atendiam 

cerca de 600 alunos); diminuição de carga horária de disciplinas e incorporação de atividades 

complementares como forma de acrescentar essas horas (Atividade Práticas Supervisionadas - 

ATPS); o curso de Serviço Social foi retirado da unidade-sede para um novo campus106; 

 
105 Como esclarecido na introdução, essas entrevistas não padronizadas foram realizadas para o levantamento de dados 

primários, ainda em caráter de pesquisa exploratória (GIL, 2011). 
106 Esse novo espaço está localizado no prédio do Clube Canto do Rio, Avenida Visconde do Rio Branco, nº 701, Centro de 

Niterói. Este polo (no ano de 2013) apresentava inúmeros problemas estruturais e institucionais, desde água contaminada, 

queda de luz, ausência de segurança e cantina, até o não acesso para deficientes, passando pela demora na implantação de 

biblioteca. 
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diminuição no quadro docente de mestres e doutores; incorporação gradativa ao corpo docente 

de assistentes sociais especialistas que mantinham vínculo com à Unipli como técnicos, mas 

não possuíam experiência de docência no currículo; enxugamento da coordenação, acarretando 

no acúmulo de funções (a coordenação de curso passou a acumular a coordenação de estágio); 

e desarticulação do ensino, pesquisa e extensão, uma vez que o pouco viabilizado deixou de 

existir. Houve ainda inchaço do quantitativo discente por meio do boom de matrículas107, 

principalmente com o barateamento das mensalidades dos cursos e introdução do Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies).  

Essa nova proposta, imprimiu para o curso um ensino padronizado, visto que o plano de 

aula, as ATPS’s e a bibliografia das disciplinas chegavam prontas para os docentes a cada início 

de semestre. Ainda cabe assinalar que a Anhanguera comprou direitos autorais de livros 

disponibilizando aos seus alunos-clientes com valor mais acessível, na medida em que foi 

incorporado na referência bibliográfica obrigatória semestralmente que, disponibilizados em 

pacote, o aluno “poderia” adquirir. Referente à construção do TCC, com grandes números de 

alunos, a elaboração do TCC pode ser realizada até em grupo (até cinco pessoas).  Acerca do 

estágio, as aulas eram ministradas quinzenalmente e divididas por ciclo (estágios 1, 2 e 3) e não 

por áreas (saúde, assistência, habitação etc.), imprimindo fragilidades para o aluno refletir sobre 

a sua realidade vivenciada no campo de estágio ao passo que não possibilitava a articulação 

adequada entre teoria e prática. 

Já o processo de fusão Anhanguera/Kroton foi relativamente longo. Anunciado em abril 

de 2013 e aprovado em julho de 2014, criou um gigante no setor com cerca de um milhão de 

alunos, avaliada em R$ 12 bilhões, o dobro da segunda colocada, a chinesa New Oriental 

(ISTOÉ, 2013; G1, 2014). Contudo, cabe reiterar que a Anhanguera Educacional, aderindo ao 

mercado de capitais em 2007, tornou-se pioneira e líder nos processos de aquisições e fusões 

de IES até sua fusão com a Kroton Educacional. Ademais a maior parte de suas ações pertencia 

ao “grupo Pátria Investimento que, por sua vez, como registra seu web site, tem parcerias com 

os bancos de investimentos norte-americanos Salomon Brothers e Oppenheimer”. (CHAVES, 

2015, p. 493).  

Nesse sentido, as informações apresentadas acima dão materialidade às ações da política 

de expansão da educação superior privada que, juntamente com a expressiva expansão no 

número de matrículas e IES no Brasil nas duas últimas décadas, demonstram a precarização no 

 
107 A turma 2013.1 (1º período matutino), uma das primeiras depois da aquisição Unipli/Anhanguera, contava com cerca de 90 

alunos matriculados. 
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processo de trabalho docente e desqualificação da formação discente, pois a fusão 

Anhanguera/Kroton promoveu outras tantas modificações àquelas ocorridas no período 

Unipli/Anhanguera, mas, no que se pode identificar no curso de Serviço Social, houve a 

intensificação desses processos. Dessas novas e intensificadas mudanças, destacamos: 

instituição de um novo modelo acadêmico, ou seja, a plataforma Kroton Learning System 2.0 

(KLS 2.0), que apesar do discurso de maior tecnologia e informação, reduz o tempo das aulas 

presenciais e contempla todas as disciplinas ofertadas no semestre online108; a quantidade de 

estudantes por turma aumentou consideravelmente109; houve mudanças expressivas na grade 

curricular do curso; adesão, como instrumento estratégico de preparação para a realização do 

exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), à plataforma Desafio Nota Máxima, 

atrelada a nota de uma disciplina do semestre110; dentre outras. Destacamos ainda a modificação 

quanto à elaboração do TCC, cuja, orientação passou a ser por tutores online. A elaboração do 

TCC pode ser até por quartetos e o grupo não tem qualquer autonomia para escolha do seu 

orientador-tutor, e a banca de defesa é constituída aleatoriamente por professores presentes na 

instituição no dia que o coordenador determinar a data da defesa. Quer dizer, o que não se 

configurava como adequado à formação se agravou na fusão Anhanguera/Kroton. Esse 

processo torna-se mais fácil à medida que, “como passam a adquirir materiais e equipamentos 

em grandes quantidades, conseguem reduzir seus custos operacionais e aumentar suas margens 

de lucro e, assim, podem diminuir os valores das mensalidades”. (CHAVES, 2010, p. 491). 

Nesse sentido, esses processos de reestruturação político-pedagógico identificados na 

instituição em tela consistem, portanto, na implementação de estratégias de ação utilizadas no 

decorrer dos movimentos de aquisição e fusão de um novo modelo acadêmico, que segundo o 

relatório de Apresentação dos Resultados do primeiro trimestre de 2010 (1T10)111, se 

engendram por meio de baixos custos (low cost) e alto desempenho (high performance). Esse 

novo modelo acadêmico proposto pela Kroton possuiu visão estratégica a partir de cinco eixos: 

competências – desenvolver as competências necessárias para o perfil almejado; habilidades – 

desenvolver as habilidades procedimentais e atitudinais para o perfil almejado; conteúdos – 

 
108 Necessário dizer que não possuo experiência com a plataforma KLS 2.0 porque foi atribuída somente para novas turmas, 

mas foi a partir desta nova plataforma que elaborei o meu TCC. 
109  No semestre de 2014.1 fui monitora da disciplina Serviço Social Contemporâneo ofertada para o 1º período noturno e a 

turma contava com cerca de 120 alunos! 
110 Diante da precarização do ensino é necessário criar estratégias para estimular a participação no ENADE e tentar um bom 

resultado, já que o último conceito alcançado naquele período pelo curso foi a nota 2 (dois). 
111 Disponível em: https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/e1110a12-6e58-4cb0-be24-ed1d5f18049a/apresentacao-dos-

resultadostrimestrais/2229bf1ab0fb2cb022f520be7cf53f27a89ecd9e68b029a636c80a64555bae69/apresentacao_analistas_e_i

nvestidores.pdf. Acesso em agosto de 2019. 
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conteúdos profissionalizantes e de conhecimento prévio para desenvolver as competências; 

processos ensino-aprendizagem – desenvolver processos, ferramentas e ações de ensino-

aprendizagem; e aprendizagem e crescimento – elaborar processos e ações de desenvolvimento 

de Recurso Humanos. Podemos identificar, portanto, os elementos constitutivos da referida 

reestruturação político-pedagógicos, redução de carga horária dos cursos ao mínimo legal; 

disciplinas integradas para o ganho de produtividade com maior número de alunos em sala de 

aula; padronização das bibliografias, das clínicas e laboratórios e das aulas práticas para redução 

de custos, na aquisição de acervo, na aquisição de materiais e equipamentos e material de aula; 

e utilização da tecnologia da informação no apoio ao ensino-aprendizagem.  

Além dessas reconfigurações nos processos políticos-pedagógicos da instituição, cabe 

chamar atenção para a criação em 2015 do próprio programa de financiamento estudantil, haja 

vista as reformulações do Fies no mesmo ano, chamado de Parcelamento Especial da 

Mensalidade Escolar. Segundo o relatório dos demonstrativos financeiros do ano de 2016 

(4T16), a Kroton apresentou uma sensível redução de alunos Fies passando de 238,2 mil ao 

final de 2015 para 191,4 mil alunos Fies no encerramento de 2016, equivalente a 48,3% da base 

de Graduação Presencial, ou 22,6% da base de Graduação total. Na medida em que o Fies foi 

perdendo relevância na captação de alunos, representando 12,2% dos ingressantes na graduação 

presencial e 4,5% nos ingressantes na graduação total em 2016, em meio a esse cenário mais 

restritivo iniciado a partir de 2015, a Kroton passou a oferecer, exclusivamente para 

ingressantes, um “produto” diferenciado a fim de dar continuidade na captação de alunos. Nesse 

sentido, no primeiro semestre de 2015 a Kroton lançou no mercado um projeto piloto, o PEP 

10, o qual o estudante só pagava 10% de sua mensalidade e parcelava o restante sem encargos 

adicionais. Essa “facilidade” tinha como finalidade a captação dos alunos de baixa renda e os 

que não foram aceitos no financiamento público. À medida que no final desse semestre o PEP 

10 representou 4,6% da base de alunos presencial, a Kroton confirmou a demanda do mercado 

por esse produto e, pensando na lucratividade do produto, decidiu ser mais modera criando os 

PEP 30 e PEP 50 em substituição do PEP 10.  

Para melhor esclarecer as condições do parcelamento, as unidades participantes, a 

elegibilidade, a disponibilidade e pagamento, a IES criou um regulamento específico para as 

modalidades PEP30 e PEP50 que podem ser alterados sem aviso prévio, como também a oferta 

pode ser suspensa pela instituição a qualquer momento. Nesse contexto, ao final de 2016, os 

alunos PEP já totalizaram 43,5 mil, 10,7% da base de Graduação Presencial ou 5,0% da base 

total de Graduação. 
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Segundo o documento PEP/30 (2015) essa forma de parcelamento não será elegível para 

os alunos: do curso de Medicina; pagantes em situação ativa, desde que não tenham quitado o 

segundo boleto da mensalidade; do ProUni (independentemente da situação); do Fies integral 

ativos (100%); do Fies parcial ativos (que tiverem financiamento menor que 100%); ingressante 

em período anterior a 2016.1, que trancou/transferiu/cancelou seu curso em 2016.1; e alunos 

EAD.  

Segundo seu o Art. 4º, as mensalidades ao longo do curso correspondem à soma dos 

semestres letivos e será parcelado pelo aluno junto à IES, sem juros, na forma prevista abaixo. 

 

Parágrafo Primeiro: No primeiro ano letivo (1º e 2º semestres letivos), o ALUNO 

pagará à IES, mensalmente, a importância correspondente a 30% (trinta por cento) do 

valor da mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo 

Segundo: No segundo ano letivo (3º e 4º semestres letivos), o ALUNO pagará à IES, 

mensalmente, a importância correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da 

mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo 

Terceiro: No terceiro ano letivo (5º e 6º semestres letivos), o ALUNO pagará à IES, 

mensalmente, a importância correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo 

Quarto: A partir do quarto ano letivo (7º semestre letivo até a conclusão do Curso), 

o ALUNO pagará à IES, mensalmente, a importância correspondente a 60% (sessenta 

por cento) do valor da mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada 

pagamento. Parágrafo Quinto: O valor correspondente à diferença entre o total da 

mensalidade escolar conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o 

total pago pelo ALUNO mensalmente à IES (“Saldo Remanescente”) será 

integralmente parcelado pela IES ao ALUNO, na forma descrita abaixo: Parágrafo 

Sexto: O pagamento do Saldo Remanescente será iniciado pelo ALUNO após 

decorrido o tempo mínimo necessário para integralização do Curso pelo ALUNO 

(prazo mínimo de duração do curso), considerando o início deste prazo o mês 

imediatamente subsequente ao mês de conclusão do Curso pela turma a que 

originalmente (1º vínculo) pertencer o ALUNO. Parágrafo Sétimo: A parcela inicial 

do Saldo Remanescente a ser paga pelo ALUNO corresponderá a 60% (sessenta por 

cento) do valor da última mensalidade do curso e será dividido em tantas parcelas 

quanto forem necessárias para a quitação integral do Saldo Remanescente. O valor da 

parcela aumentará anualmente, levando-se em conta a variação do IPCA relativo ao 

período. Parágrafo Oitavo: Sobre o Saldo Remanescente não serão aplicados juros 

de qualquer natureza. Parágrafo Nono: Sobre o Saldo Remanescente, será aplicada 

correção monetária mensal pelo IPCA, incidente 30 dias após a data de vencimento 

de cada mensalidade escolar devida pelo ALUNO e não quitada em virtude do 

parcelamento (mensalidade escolar devida ao longo do curso), ou seja, a correção 

monetária incidirá mensalmente desde o vencimento das mensalidades escolares, 

conforme descrito no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, até o 

adimplemento total do Saldo Remanescente. Parágrafo Décimo: Apenas estão 

contemplados neste Contrato de Parcelamento o valor da mensalidade escolar. Os 

serviços extraordinários solicitados pelo ALUNO, tais como exames de segunda 

chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma 

especial, disciplinas decorrentes de reprovação, declarações, atestados, históricos 

escolares, guias de transferência, diploma em papel especial e outros, caso sejam 

cobrados, serão devidos pelo ALUNO à IES conforme divulgados pela IES. (PEP/30, 

2015).  
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Ainda sobre o PEP/30, em relação ao Art. 7º, os alunos elegíveis poderão aderir ao 

parcelamento no período compreendido entre 17/10/2015 e 31/03/2015, desde que haja vaga 

disponível no programa podendo ser extinto, limitado ou cancelado a qualquer tempo, 

respeitando os contratos firmados até a data. Este regulamento aplica-se as seguintes marcas, 

Anhanguera; UNIC; UNIRONDON; UNIC-FAIS; Pitágoras; Fama; UNIME; Pitágoras - Fama; 

União e UNOPAR. 

Já o regulamento PEP/50 (2015), tem como objeto o parcelamento pelo aluno junto à 

IES, da fração correspondente a 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar do curso, 

também até sua conclusão. Ou seja, segundo seu Art. 3º, o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) de cada mensalidade escolar do semestre letivo do curso (“Saldo 

Remanescente”) que será parcelado pelo aluno junto à IES, sem juros. Cabe destacar que em 

relação tanto aos critérios de elegibilidade, como o período e as marcam, não houve alterações 

para esse regulamento. Contudo, as formas de pagamento diferem do anterior nestes termos, 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento do Saldo Remanescente será iniciado pelo 

ALUNO após decorrido o tempo mínimo necessário para integralização do Curso pelo 

ALUNO (prazo mínimo de duração do curso), considerando o início deste prazo o 

mês imediatamente subsequente ao mês de conclusão do Curso pela turma a que 

originalmente (1º vínculo) pertencer o ALUNO. Parágrafo Segundo: A parcela 

inicial do Saldo Remanescente a ser paga pelo ALUNO corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor da última mensalidade escolar do Curso, (mensalidade 

do último mês necessário para integralização do Curso pelo Aluno). Mantendo-se esse 

percentual de pagamento, a quitação do Saldo Remanescente será dividida em tantas 

parcelas quanto forem necessárias para a quitação integral do Saldo Remanescente. O 

valor da parcela aumentará uma vez por ano, levando-se em conta a variação do IPCA 

relativo ao período. Parágrafo Terceiro: Sobre o Saldo Remanescente não serão 

aplicados juros de qualquer natureza. Parágrafo Quarto: Sobre o Saldo 

Remanescente será aplicada correção monetária mensal pelo IPCA, incidente 30 dias 

após a data de vencimento de cada mensalidade escolar devida pelo ALUNO e não 

quitada em virtude do parcelamento (mensalidade escolar devida ao longo do curso), 

ou seja, a correção monetária incidirá mensalmente desde o vencimento das 

mensalidades escolares conforme descrito no Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, até o adimplemento total do Saldo Remanescente. Parágrafo Quinto: 

Apenas estão contemplados neste Regulamento o valor da mensalidade escolar. Os 

serviços extraordinários solicitados pelo ALUNO, tais como exames de segunda 

chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma 

especial, disciplinas decorrentes de reprovação, ajustes de carga horária para mais ou 

para menos, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferência, 

diploma em papel especial e outros, caso sejam cobrados, serão devidos pelo ALUNO 

à IES conforme divulgados pela IES. (PEP/50, 2015). 

 

 

Vale ressaltar, que além dos parcelamentos acima apresentados, a Kroton começou a 

oferecer outra opção para os novos alunos de ensino presencial a partir do segundo semestre de 

2016 e, também, para os estudantes de EAD a partir do primeiro semestre de 2017. Trata-se de 
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outra modalidade denominada de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT ou PEP temporário). 

Este “produto” consiste na opção de parcelamento das mensalidades para os alunos tardios – 

que ingressarem em tempo hábil para completar a carga horária mínima do semestre – e é 

referente exclusivamente ao período no qual estes alunos ainda não tinham efetivado suas 

matrículas, ou seja, os alunos que ingressaram após o início das aulas, ao invés da Kroton 

disponibilizar desconto ou isenção das mensalidades dos períodos que não cursaram, terão que 

incluí-las com os meses estudados. Ademais, em caso de evasão, o vencimento é automático 

obrigando o aluno pagar mesmo sem utilizar o produto. Desta forma, a Kroton continua atraindo 

calouros, viabilizando suas matrículas tardias, sem renunciar a receitas por meio de bolsas ou 

descontos. No que tange ao ajuste do valor presente da receita e ao provisionamento de perdas 

de 50% dos valores parcelados, essa prática contábil é idêntica ao PEP. Ademais, o saldo dessas 

mensalidades em aberto vence automaticamente se o aluno evadir ao longo do curso, da mesma 

forma que acontece com o PEP. 

Pelas dimensões de um pré-projeto de pesquisa não foi possível explorar todos os 

elementos da reestruturação acadêmico-operacional112 pela qual a instituição após os processos 

de aquisição Unipli/Anhanguera e fusão Anhanguera/Kroton significaram enquanto parte de 

uma estratégia de crescimento mais ampla, – denominada pelo grupo de “Solução Kroton” – 

como vimos nessa IES. Mas, para além da constituição da maior oligopolização da educação 

superior no país, a caracterização desses sucessivos processos num curto espaço de tempo, junto 

com a análise crítica dos dados e da conjuntura econômica e política, desde a década de 1920 

até os dias atuais, comprova que a intervenção do Estado é fundamental para a lucratividade 

dos empresários educacionais, pois o Estado aprova o arcabouço jurídico-legal que 

consubstancia o aprofundamento do padrão dependente de heteronomia cultural, exacerbado 

pela subordinação da educação superior ao capital comércio de dinheiro, como nos apresenta 

Roberto Leher (2018). 

Pode-se afirmar, portanto, que a oligopolização deste setor é um fenômeno presente na 

realidade atual da educação brasileira como produto da concentração e centralização de capitais. 

A formação dos oligopólios no ensino superior privado, isto é, os novos contornos que o 

processo de mercantilização do ensino superior brasileiro vem alcançando desde 2007: com a 

financeirização da educação a partir da abertura do seu capital na bolsa de valores; com o forte 

movimento tanto de compra e venda de instituições menores de ensino superior privado-

 
112 Segundo a divulgação dos resultados de 2007 da Kroton, essa estratégia de expansão foi fundamentada no seu modelo de 

negócio diferenciado, padronizável, replicável e escalado, ou seja, redução dos custos e ampliação das taxas de lucro para maior 

lucratividade visto a necessária repartição com os acionistas da empresa.   
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mercantis como de fusões de instituições de mesmo porte; e com o aparato jurídico-político do 

Fies, especialmente a partir de 2010; aprofundam os elos intrínsecos entre Estado capitalista, 

educação superior privada e financeirização, ou seja, entre o capital portador de juros, o fundo 

público e o Fies.  

A manifestação desse processo também pode ser identificada através dos relatórios de 

fusões e aquisições publicados pela KPMG Consultoria (2018)113. Como destaca esse 

documento, a oligopolização do setor educacional é tão intensa em 2008 que conseguiu ocupar 

o terceiro lugar no ranking dessas fusões na cena econômica brasileira, ficando somente atrás 

dos setores, tecnologia da informação (1º) e alimento, bebidas e fumo (2º). Comparando o total 

da movimentação financeira realizada pelas IES privadas somente no ano de 2008, quer seja, 

R$ 927,6 milhões (CM, 2015) com os dados da (KPMG, 2018), ficam evidentes tanto a 

tendência expansionista como o consequente fortalecimento do mercado educacional brasileiro 

desde 2007. A educação, segundo a Tabela 6, foi responsável por 53 do total das 663 fusões e 

aquisições no ano de 2008. 

 

 

Tabela 6 – Fusões e Aquisições no setor da Educação - 2018 

ANO FUSÕES /AQUISIÇÕES   RANKING (Colocação) 

1998 

Classificado anteriormente em "Outros" 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 53  3º 

2009 12  12º 

2010 20  12º 

2011 27  11º 

2012 19  13º 

2013 24  24º 

 
113Empresa, com sede na Suíça e atuação mundial, de consultoria responsável por publicar todo trimestre, pesquisas de fusões 

e aquisições na economia do Brasil desde 1994.  
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ANO FUSÕES /AQUISIÇÕES   RANKING (Colocação) 

2014 26  8º 

2015 27  7º 

2016 19  17º 

2017 30  14º 

2018 29  10º 

TOTAL 305 
Fonte: KPMG Consultoria (2018). 

 

 

Nessa direção, evidencia-se que, segundo o histórico da instituição, foi no ano de 2007 

que a antiga Pitágoras abriu seu capital na BM&FBovespa, com o nome Kroton Educacional 

(KROT11), possibilitando a consolidação de uma fase de grande expansão e desenvolvimento 

da Companhia. Ademais, em 2009, a Kroton recebeu um novo aporte financeiro de um dos 

maiores fundos de private equity do mundo, a Advent International114, que a partir de então, 

compartilharia o controle da Companhia com os sócios fundadores. 

Segundo a pesquisa de Rodrigo Silva (2017) sobre o processo de mercantilização de 

novo tipo do ensino superior brasileiro, apresentando como objeto de análise a expansão e 

consolidação da Kroton Educacional, a partir de 2008, o fundo estadunidense mencionado 

acima, realizou um aporte financeiro de aproximadamente R$ 280 milhões na Kroton, tornando-

se importante acionista, responsável por 28% da companhia. Ademais, nesse período, a Kroton 

captou no mercado pouco mais R$ 155 milhões, totalizando um valor próximo de R$ 387 

milhões para se expandir.  

A partir de então, como podemos verificar a partir dos dados Tabela 7, a empresa passou a 

investir, principalmente, nas aquisições e fusões de empresas menores. Em março de 2010, a 

Kroton efetuou a maior aquisição (até aquele momento) do setor de educação superior do Brasil 

ao comprar a Iuni Educacional, instituição que oferece programas de graduação e pós-

graduação sob as marcas Unic, Unime e Fama. No ano de 2011 a Kroton Educacional adquire: 

em maio, a Faculdade Atenas Maranhense (São Luís e Imperatriz - MA); em julho, a Faculdade 

União (Ponta Grossa - PR); e em setembro a FAIS – Faculdade do Sorriso; e em dezembro a 

 
114 Segundo seu site na web, a Advent International foi fundada em 1984 e é uma das maiores e mais experientes empresas 

globais de private equity. Possuiu escritórios em quatro continentes e uma equipe globalmente integrada de mais de 195 

profissionais de investimento, focada em compras e investimentos de capital em crescimento em cinco setores principais. Desde 

o início de sua estratégia de private equity em 1989, investe US $ 44 bilhões em mais de 345 investimentos em 41 países e, em 

30 de junho de 2019, gerenciou US $ 54,3 bilhões em ativos. Há mais de 30 anos, procuramos investir em empresas bem 

posicionadas e formar parcerias com equipes de gerenciamento para criar valor por meio do crescimento sustentado de receita 

e ganhos. Disponível em: https://www.adventinternational.com/about/. Acesso em maio de 2019. 
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Unopar e torna-se líder no setor de educação a distância do Brasil. Já em 2012: em abril adquire 

o Centro Universitário Cândido Rondon (Unirondon); e em maio, realiza a aquisição da 

Uniasselvi, fortalecendo sua liderança na educação a distância. 

 

  

Tabela 7 – Fusões e aquisições da Kroton Educacional no período de 2007 a 2015. 

DATA 
INSTITUIÇÃO 

COMPRADOR

A 

INSTITUIÇÃO 

ADQUIRIDA 

UF 

VALOR 

DA 

AQUISIÇÃ

O 

VALOR 

POR 

ALUNO 

Nº DE 

ALUNOS 

17/09/2007 KROTON Pitágoras/INED MG 

7.164.000,0

0 2.310,97 3.100 

11/12/2007 KROTON Pitágoras ES 

2.000.000,0

0 3.636.36 550 

12/12/2007 KROTON Pitágoras PR 

180.000.000

,00 5.840,36 3.082 

17/12/2007 KROTON Pitágoras/INED SP 

5.250.000,0

0 5.555,56 945 

18/01/2008 KROTON Pitágoras ES 

4.600.000,0

0 3.833,33 1.200 

23/01/2008 KROTON INED ES 150.000,00 3.000,00 50 

28/03/2008 KROTON UNIMINAS MG 

22.000.000,

00 6.057,27 3.632 

07/04/2008 KROTON SUESC RJ 

1.500.000,0

0 9.000,00 3.500 

14/04/2008 KROTON UNILINHARES ES 

15.000.000,

00 5.889,28 2.547 

29/04/2008 KROTON CBTA SC 

3.587.200,0

0 4.472,82 802 

13/06/2008 KROTON CEPEO PR 400.000,00     

26/08/2008 KROTON Pitágoras BH 

8.200.000,0

0 5.125,00 1.600 

08/03/2010 KROTON 

Pitágoras (Iuni-

Unic/Unime/Fama/Uni

rondon) MT 

270.000.000

,00 R$6.428,57 42.000 

26/05/2011 KROTON 

Faculdade Atenas 

Maranhense (FAMA) MA 

31.600.000,

00 6.311.16 5.007 

14/07/2008 KROTON 

Faculdade Educacional 

de Ponta Grossa 

(União) PA 

7.850.000,0

0 5.282,64 1.486 

21/09/2011 KROTON 

Faculdade Sorriso 

(FAIS) MT 

7 

MILHÕES 5.376,34 1.302 

16/12/2011 KROTON Unopar PR 

1,3 

BILHÃO 8.024,69 162.000 

27/04/2012 KROTON Unirondon GO 

R$ 22 

Milhões R$4.021,94 5.470 

29/05/2012 KROTON Uniasselvi SC 

R$ 510 

milhões R$5.916,47 86.200 

                          Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da CM Consultoria (2015.) 

 

 

Conforme o histórico institucional da Kroton Educacional apresentado em sua página 

na web, em 2013 ocorreu à expansão de 40 novos Polos de Graduação a Distância da Unopar, 
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além da anunciação do acordo de associação entre a Kroton e a Anhanguera. Em 2014, de fato, 

após a aprovação da fusão Anhanguera/Kroton, tornou-se a maior empresa de educação do 

mundo como já falado previamente. Em 2015 aconteceu o lançamento do seu produto de 

parcelamento próprio, o Parcelamento Estudantil Privado (PEP). Em 2016, a Kroton contava 

com 908.803 alunos, 113 campi e 910 polos. Já em 2017 a Kroton lançou 5 novos campi e 

inaugurou 200 novos polos, elevando assim, para o total de 1.110 além de dar início ao processo 

de Transformação Digital da Kroton após reavaliação do planejamento estratégico da 

companhia.  

Nesse sentido, a fim de demonstrar o cenário positivo de expansão do grupo Kroton 

Educacional, sem perder de vista os processos de aquisições e fusões ao longo desses anos, 

produzimos a Tabela 8 com base nos destaques financeiros consolidados que a própria empresa 

divulga em sua página eletrônica. Contudo, cabe ressaltar que os dados são referentes somente 

ao release (relatório) de resultados do quarto trimestre de cada ano, no período de 2006 ao 

segundo trimestre de 2019. 

 

 

Tabela 8 - Demonstração financeira da Kroton, em milhões (2006-2018). 

Ano  Receita Bruta Receita Líquida 
Lucro Líquido 

Ajustado 

2006 102,2 96,2 8,0 

2007 155,6 148,1 31,5 

2008 306,9 279,5 49,4 

2009 395,0 342,5 39,6 

2010 711,1 641,6 7,1 

2011 850,5 713,9 52,4 

2012 1715,5 1405,5 268,0 

2013 2442,9 2015,9 582,4 

2014 4700,1 3774,4 1216,3 

2015 6723,9 5265,2 1785,3 

2016 6732,9 5244,7 2008,0 

2017 7151,5 5557,7 2240,3 

2018 7307,4 5550,4 1944,9 
Fonte: Release de resultados trimestrais referente ao quarto trimestre dos anos de 2006 a 2018. 

 

 

A Tabela 8 expressa que a receita bruta total em 2007 foi de R$ 155,6 milhões, 

representando uma evolução de 52,2% em relação a 2006. Deste total 50,9% são provenientes 
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da Educação Básica (EB) e 48,5% do Ensino Superior. O aumento da participação do Ensino 

Superior em relação ao total da receita bruta estava alinhado à perspectiva de crescimento da 

Companhia, que tinha como foco, a expansão no Ensino Superior. Logo, cumpre sublinhar, que 

a receita bruta é proveniente das mensalidades cobradas pelos cursos de bacharelado, tecnólogo 

e de pós-graduação. Assim, a receita líquida, do mesmo ano, também acompanhou o 

desempenho da receita bruta apresentando um crescimento de 54,0% em relação ao ano 

anterior. No que tange ao lucro líquido ajustado em 2007 foi 293,9% superior em relação a 

2006, passando de R$ 8 milhões para R$ 31,5 milhões em 2007. A margem líquida ajustada 

atingiu 21,3% contra 8,3% de 2006. (4T07). 

Ainda segundo a mesma tabela, a receita bruta total em 2010 foi de R$ 711,1 milhões, 

dos quais R$582,6 são oriundos do ES e 128,6, da EB. A receita bruta do Ensino Superior da 

Companhia cresceu 104,4% em relação a 2009, principalmente em decorrência da incorporação 

do Iuni como mostra a Tabela 7. Contudo, no 4T10, impactado pelas despesas financeiras do 

trimestre anterior, o resultado financeiro da Kroton foi negativo em R$ 5,5 milhões, ou seja, 

apresentou margem negativa de 4,9%, revertendo o lucro do trimestre anterior. Por esse motivo, 

no acumulado do ano, o lucro líquido ajustado da Kroton ficou em R$ 7,1 milhões. 

Ademais, a fusão com Anhanguera fez com que o grupo evoluísse de forma consistente 

fazendo da Kroton o maior oligopólio do setor educacional brasileiro. No ano de 2014 a receita 

líquida cresceu 137,2% em relação ao 4T13, devido, especialmente, à incorporação dos 

números da Anhanguera, mas também ao aumento de alunos de Ensino Superior. Dito de outra 

maneira, a receita líquida totalizou R$ 3.774,5 milhões, crescimento de 87,2% sobre 2013. Em 

relação ao lucro líquido ajustado, totalizou R$ 335,4 milhões, ou seja, 143,5% superior ao 

montante de R$ 137,8 milhões apresentado no mesmo período do ano passado. Já referente ao 

lucro líquido ajustado apresentou crescimento de 108,8% em relação a 2013, atingindo R$ 

1.216,3 milhões. 

De acordo com a revista Exame (2019), na medida em que as novas determinações do 

mercado educacional têm atribuído como hegemônicas essas táticas de fusões e aquisições, 

quando a Kroton chegou ao seu tamanho limite no ensino superior, o Conselho de 

Administração e Desenvolvimento Econômico (CADE) barrou a aquisição da Estácio em junho 

de 2017 fazendo com que uma de suas concorrentes, a Ser Educacional, ganhasse espaço no 

mercado. Além disso, com a queda dos números de alunos os desafios já eram esperados pelos 

analistas da Kroton desde 2014, quando o governo mudou as regras do Fies, já que o último 

grande volume de matrículas foi em 2014 e a maior parte desses alunos já estão formados. 
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Cabe ressaltar ainda que, segundo o documento Data Base 1T19 – relatório da 

apresentação dos resultados institucional para analista e investidores mais recentes da Kroton 

referentes ao primeiro trimestre de 2019 –, intitulado Transformação digital, habilitando o 

futuro115, os anos de 2009 a 2017 foi o período de consolidação da Kroton. Contudo, 2018 é o 

início de uma nova era, ou seja, é um momento de pensar sua organização. E como parte desse 

processo de inflexão a maior empresa de educação, que segundo o mesmo documento possui 

2,5 bilhões de alunos, apresenta um planejamento estratégico para o período de 2018 a 2022 a 

partir de quatro decisões estratégicas importantes: foco no sucesso do aluno por meio da 

empregabilidade; expansão na graduação (novos campi); avanço na educação básica; e 

transformação digital através, tanto na mudança da cultura da companhia como digitalizando a 

experiência do cliente, com o objetivo de ser a empresa de educação mais digital e inovadora 

do mundo. Importante salientar que no ano de 2018, a Kroton contava com 856.197 alunos, 143 

campi e 1.310 polos, e que segundo informações da revista Exame (2019), a Kroton faturou 5,5 

bilhões de reais em 2018 e teve lucro de 1,9 bilhão de reais no ano.  Contudo, no segundo 

trimestre deste ano, os últimos números divulgados, mostram a queda de mais de 40% em seu 

lucro decepcionando os investidores e fazendo as ações caírem na casa dos 7% após os 

resultados. Por esse motivo, segundo informou o presidente Rodrigo Galindo, a mudança na 

operação vinha sendo desenhada desde 2017. Boa parte dos serviços oferecidos pelas novas 

empresas já eram ofertados pela Kroton enquanto grupo unificado — como o Kroton Learning 

System, modelo acadêmico para faculdades. Mas a divisão em empresas pode tornar as marcas 

mais atrativas a investimentos e, por esse motivo intensifica o movimento de diversificação do 

portfólio. 

Nesse caminho, em 2018 ocorreu a criação da Saber, holding116 de EB, e foi anunciada 

a associação entre Kroton e Somos. A Somos Educação também atua no mercado de educação 

básica com escolas próprias, cursos pré-vestibulares e idiomas, além de sistemas de ensino e 

livros, ainda é dona das editoras Ática, Scipione e Saraiva, do Anglo, da escola de inglês Red 

Ballon, entre outros negócios. E, em 11 de outubro de 2018, foi concluída pela Kroton a 

operação de compra do controle acionário da Somos, adquirindo o principal grupo de educação 

básica do Brasil, como mais um passo transformacional para a companhia, tornando-se uma 

plataforma completa de educação com atuação relevante em todos os negócios da Kroton. 

 
115 Disponível em: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/e1110a12-6e58-4cb0-be24-ed1d5f18049a/7395cee3-86d0-

4589-9961-b0d8963157bb_Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Call_2T19.pdf. Acesso em setembro de 2019. 
116 Empresa que possuiu como atividade principal a participação acionária majoritária em uma ou mais empresa, ou seja, que 

detém a maior parte de ações de outras empresas, centralizando o controle sobre elas. 
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Ademais, ainda nesse ano, com a inauguração da parceria com o Cubo Itaú, a Kroton inaugurou 

um espaço para trabalhar diretamente com startups de educação, as chamadas edtechs 

(educação tecnológica), voltadas, principalmente para a educação básica, pública e privadas no 

Brasil, criando um espaço de inovação aberta, empreendedorismo e desenvolvimento de novos 

formatos de aprendizagem e tecnologia, como por exemplo, desenvolvimento de um sistema de 

gameficação da educação por competências. Trata-se, portanto, de uma das estratégias da 

empresa para a nova era da Kroton, ou seja, a aceleração do processo de transformação digital.  

Necessário chamar atenção que a análise desse processo demandaria estudos mais 

aprofundados, e que, de certo, não iremos trabalhar nesta dissertação. Por ora, nos interessa não 

perder de vista a intrínseca relação entre o principal oligopólio da educação, quer seja, Kroton 

Educacional, e um novo processo que vem se desenhando atualmente nessa empresa que é a 

industrialização da educação como mais um campo lucrativo de valorização do capital, haja 

vista seu gigantismo no ensino online. 

Por fim, em 2019, ainda segundo sua página eletrônica, tendo em vista esse processo de 

reinvenção, no que tange a plataforma digital, foi anunciado nova estrutura de negócios e a 

reconfiguração de suas marcas. Como marca mãe e nova holding do grupo, surge a Cogna 

Educação, empresa responsável por gerir e tomar as decisões comuns ao grupo e que ainda tem 

como líder, o presidente Rodrigo Galindo, o qual afirma que, separadas, as quatro empresas 

tornam-se mais atraentes. Ou seja, no presente, apresenta-se da seguinte maneira: para atender 

o mercado de Educação Superior, o grupo passa a contar com duas marcas, a Kroton, que 

centraliza toda a atuação do grupo  na graduação; e a Platos; já para atender o segmento de 

Educação Básica, a Saber que abriga a marca Somos sob o seu guarda-chuva; e a Vasta. Com 

a divisão, a empresa busca atrair diferentes investidores e se consolidar como prestadora de 

serviços de tecnologia para escolas e faculdades. 

Segundo informações colhidas na revista Exame (2019) acerca dessa mudança da 

Kroton de nome e de formato de operação, a empresa se dividiu em quatro braços onde cada 

um é uma nova empresa, e para administrá-los, criou a holding Cogna Educação que vem de 

“cognição”. As empresas são: a Kroton, que segue com o mesmo nome e foco em cursos de 

ensino superior; a Saber, que inclui cursos de línguas e as escolas de ensino básico das quais a 

Kroton é dona além de disputar as licitações no Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático (PNLD), do Ministério da Educação; a Vasta, que vai oferecer serviços de gestão para 

as escolas e produção de material didático para os alunos, incluindo eventual participação em 

licitações públicas; e a Platos, criada para oferecer serviços de gestão para o ensino superior. 
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O grupo terá ainda um braço de investimento em startups, a Cogna Venture que será estruturado 

em 2020. Apesar de essas mudanças começarem a valer de fato somente a partir do dia 1º de 

janeiro de 2020, já fez a Kroton tanto ampliar seu espectro de serviços para empresas, o 

chamado B2B (business to business, ou negócio para negócio) como modificar seu código na 

bolsa de valores de KROT3 para COGN3. Além disso, com a mudança, a Kroton, agora Cogna 

Educação, ganhará também uma nova sede, na Avenida Paulista. 

Entendemos ser necessário chamar atenção que, apesar de já termos apresentado o PEP 

anteriormente, o programa vem sendo constantemente modificado em termos de 

posicionamento e precificação desde sua implementação. Por esse motivo, consideramos 

oportuno trazer as mudanças ocorridas, especialmente em relação à maneira não muito 

transparente que a empresa, em sua página eletrônica, divulga seus produtos de parcelamento 

privado. Nesse sentido, o PEP atualmente, se apresta da seguinte maneira: parcela até 70% do 

curso e sem juros; todo aluno já possuiu o crédito pré-aprovado, basta aderir no momento da 

matrícula; não é necessário ter conta em banco, na medida em que não é um financiamento e 

sim um parcelamento interno da instituição; não é necessária nota mínima no ENEM; é valido 

para todo o curso; os critérios de elegibilidades são: ser aluno da graduação, ser aluno do ensino 

presencial, ser aluno calouro e, possuir registro acadêmico (matrícula em 2016.1).  

Contudo, apesar da venda do ideário desse serviço não portar juros, já sabemos que 

nenhuma transação financeira, especialmente na hegemonia rentista, é possível existir de outra 

forma. Portanto, no que tange a contratação, os produtos PEP a partir de 2017 são mais 

moderados e rigorosos com exigência de fiador, análise de crédito e formalização contratual. 

Já em relação ao PMT, no caso de evasão, as parcelas vencem antecipadamente, e no geral, os 

alunos passam a ter que liquidar o saldo devedor ao longo do curso, o que ocasionou a redução 

da procura dos programas ofertados pela empresa. 

Além disso, o PEP possuiu as modalidades PEP 25, PEP 30 e PEP 50. O pagamento de 

70% do curso após a formatura se aplica a cursos elegíveis e com vagas ao PEP 25. O 

pagamento pelo aluno terá como base o valor da mensalidade referência do curso (preço bruto) 

vigente à época de cada vencimento da mensalidade no semestre letivo cursado, sendo que, o 

aluno pagará mensalmente considerando a mensalidade referência do curso: no 1º ano do curso 

(1º e 2º semestres letivos), o valor de 25%; nos demais semestres, a partir do 2º ano do curso 

(3º e 4º semestres letivos), o valor de 35%; e após a conclusão do curso, 70% da última 

mensalidade vigente do curso, corrigido o saldo devedor, anualmente, pelo IPCA desde o 

vencimento de cada mensalidade durante o(s) semestre(s) letivo(s), até quitação integral do 
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saldo devedor, em tantas parcelas quantas forem necessárias para esta quitação. No entanto, 

esta oferta não está disponível para o curso de Medicina e para os cursos de Odontologia e 

Medicina Veterinária, é necessário que o aluno consulte no site das unidades elegíveis.  

No entanto, cabe ressaltar que, por meio da aparência de democratização do acesso e de 

permanência dos alunos que utilizam o parcelamento privado da instituição (PEP), esse novo 

braço de sustentação da lucratividade desde a restrição do Fies, ao invés de viabilizar uma 

mensalidade que vai “caber no bolso” do estudante dos “de baixo” e ajudar na realização do 

“sonho do diploma” do ensino superior, possuiu, na sua essência, outra forma de endividamento 

da classe trabalhadora, ou seja, outra forma de expropriação e, portanto uma violência como 

potência econômica na medida em que as condições de pagamento são exploratórias, colocando 

os alunos e as famílias que deles dependem como reféns, tendo em vista a não transparência da 

propaganda desses produtos e a leitura crítica do regulamento como mostramos anteriormente. 

Por esse ângulo, podemos perceber claramente que as mudanças ocorridas no PEP foram 

realizadas para preencher as “lacunas” do Novo Fies como nova estratégia de captação de 

recursos financeiros a fim de garantir o maior número de inserção de alunos à medida que o 

Fies passou a ter mais critérios de elegibilidade e dificultando assim, o acesso de estudantes.  

Nesse sentido, inserindo de forma mais agressiva, os produtos de parcelamento privado da 

empresa, segundo o documento 2T19 (relatório referente ao segundo trimestre do exercício de 

2019), a Kroton encerrou o semestre com um total de 55,2 mil alunos matriculados em 

programas do PEP, dos quais 25,2 mil são vinculados ao PEP30 e 30,0 mil ao PEP50. Desta 

forma, o PEP se consolidou enquanto instrumento atrativo para as estratégias de expansão da 

lucratividade da Kroton. E, no que tange o processo de captação do segundo semestre de 2019, 

continuará sendo a maior força de atração de novos alunos juntamente ao Fies, mesmo que com 

menor expressividade dos anos anteriores, tendo em vista que o quantitativo de alunos Fies caiu 

de 259 mil em 2014 para 91 mil em 2018, e a estimativa em 2019 é que eles representem apenas 

14% da base total de alunos e, até 2022, apenas 1%, segundo informação da revista Exame 

(2019). 

Nessa direção, feita essa incursão cronológica do histórico institucional da Kroton e sua 

recente reestruturação, com objetivo de ilustrar a evolução tanto do Fies como dos produtos 

PEP, para fins de dimensionar a magnitude desse movimento do capital na educação superior 

privado-mercantil e sua relação com o Fies, enquanto base de sustentação para sua formação 

oligopólica produzimos a Tabela 9 a fim de demonstrar: o número total de aluno matriculado;  

número de alunos Fies; e número de aluno PEP. Cabe ressaltar que os dados são referentes ao 
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somatório dos quatro trimestre de cada ano (1T, 2T, 3T e 4T) no período de 2010 ao segundo 

trimestre de 2019. 

 

 

Tabela 9 – Evolução do número total de alunos matriculados, alunos Fies e alunos PEP. 

Ano 
Número total de 

aluno matriculado  

Número de aluno 

Fies* 

Número de aluno PEP* da 

Kroton 

2010 85.367 39.189   

2011 252.864 73.163   

2012 410.035 216.610   

2013 518.508 315.847   

2014 986.827 689.069   

2015 1.023,62 980.206 17,1 

2016 908.803 822.471 43,5 

2017 876.140 635.262 49,02 

2018 856.197 408.861 58,9 

2019** 888.370 130.634 55,2 

Fonte: Release de resultados trimestrais da Kroton (2010-2019). 

** Referente somente aos dois primeiros trimestres de 2019 (1T/19 e 2T/19). 

 

 

Quando analisamos a tabela acima, em relação ao Fies, é possível identificar dois 

movimentos, tanto de aumento dos números de alunos matriculados e os de contratos Fies no 

período entre 2010 e 2015, como também, a relação oposta, ou seja, a contínua redução de 

contrato do Fies a partir de 2015 e o aumento de alunos que aderiram ao parcelamento privado 

da instituição, ou seja, pelos produtos PEP.  

Em relação ao primeiro movimento, no ano de 2010 a base de alunos da Kroton pelo 

Fies representou 46% do total de aluno matriculado. Já em relação a 2013, a Kroton totalizava 

518.508 alunos matriculados e destes 315.847 com contratos do Fies, ou seja, 61% e um 

aumento de 8% em relação ao ano anterior.  Após a fusão com a Anhanguera, em 2014, a 

Companhia passou de 689.069 alunos matriculados com contratos do Fies para 980.206 em 

2015 representando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior, notadamente suportado 

pela efetiva adesão ao programa de alunos que estavam em processo de rematrículas. Com isso 

o Fies representou para a Kroton em 2015, 96% da base total de alunos, seu ano de maior 

expressão. 
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No que se refere ao segundo movimento, percebemos um caminho contrário. No ano de 

2016, mesmo a base de alunos da Kroton pelo Fies representar 91%, teve uma diminuição de 

5% em relação ao ano anterior. Em 2017 a Kroton totalizava 876.140 alunos matriculados e 

destes 635.262 com contratos do Fies, ou seja, 73% e um decréscimo de 18% em relação ao 

ano anterior.  Em 2018, no entanto, foi possível perceber o primeiro decréscimo significativo 

para a Kroton, na medida em que com a base do Fies totalizando 48% do total de seus alunos, 

em relação ao ano anterior, essa diminuição foi de 25% e em 2019, 33%. 

No que tange ao PEP percebemos que em 2015, seu primeiro ano de realização, foi sutil 

pelo fato do programa privado de parcelamento da Companhia estar em período de teste, mas, 

a partir de 2016, com a oferta de um portfólio mais variado, ou seja, com distintos regulamentos, 

modalidades e regras, foi se consolidando, fazendo com que a Kroton conseguisse resgatar, de 

outra maneira, a expansão de matrículas que havia perdido com o Fies. O sucesso desse 

parcelamento se deu majoritariamente com o suporte das estratégias de marketing que a 

empresa educacional utiliza, principalmente em anúncio da própria página eletrônica. Essa 

estratégia de venda de seus serviços pode ser exemplificada com o depoimento de um dos 

alunos que utilizam o programa de parcelamento como a Evellin Carvalho Zaramelll que cursa 

o 3º semestre de Gestão da Produção Industrial na unidade Pitágoras Jundiaí: “Vou usar até o 

final, é simples, prático, melhor do que o Fies. Um ótimo produto. Se não fosse o PEP não 

conseguiria terminar o curso de jeito nenhum”.  

No entanto, já vimos que apesar de diferentes modalidades e regras estabelecidas nos 

distintos regulamentos do programa, o que todos têm em comum é que são calculados a partir 

do preço bruto da mensalidade do último semestre e corrigido pelo IPCA, o que rechaça a 

construção desse ideário positivo de isenção de taxa de juros, por exemplo, que a Kroton vende 

para os alunos das classes mais empobrecidas. Nesse sentido, é importante compreender que, 

para além da mercantilização da educação, essa prática de concessão de crédito universitário a 

partir da lógica bancária, ou seja, de fazer mais dinheiro a partir do próprio dinheiro, uma vez 

que é realizado pelo próprio caixa da empresa e por meio da cobrança de taxas de juros 

incidentes nessas transações, aumentam exorbitantemente a lucratividade da empresa ao mesmo 

tempo em que endivida os estudantes que não podem pagar pelos seus estudos no ensino 

superior como no financiamento público pelo Fies.  

Assim, a materialidade do boom tanto dos contratos do Fies, no seu período de auge, 

como dos contratos dos produtos PEP, pela redução da oferta do financiamento público, 

mostram que o processo de endividamento dos estudantes por meio desses programas de crédito 
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estudantil, com a aparência de programas de “democratização” do acesso e permanência no 

ensino superior, é a expressão da transformação da política educacional em espaço de 

acumulação capitalista tanto por meio do incentivo estatal direto como também, na 

transformação da oferta de serviços educacionais em um novo processo de industrialização da 

educação, como mais uma forma e espaços de expropriação da classe trabalhadora, 

transformando a venda do sonho da ascensão social por meio do diploma, em um negócio 

altamente rentável no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar o papel do Estado na indução do processo de oligopolização do ensino superior 

privado-mercantil à medida que a política educacional brasileira vai acompanhando as 

transformações resultantes das determinações econômicas, sociais, políticas, históricas e 

sociais, ou seja, intrínseco à dinamicidade da realidade, as quais refletem tanto as contradições 

sociais quanto reproduzem a ideologia dominante, não é tarefa simples para o pesquisador. 

Portanto, torna-se indispensável inscrevê-lo na totalidade da vida social a fim de ir além das 

aparências fenomênicas, isto é, analisá-lo à luz de uma proposta teórica e metodológica crítica 

que tem como fundamento, a reflexão dialética. Nesse sentido, o esforço teórico-metodológico 

ao longo dos capítulos da dissertação, se propôs cumprir essa função tomando o cuidado de não 

os separar, e sim, de analisar o objeto imerso tanto ao referencial teórico quanto nas questões 

de fundo que se fez necessário. 

 Isto posto, apesar de termos apresentado na Introdução deste trabalho os caminhos 

percorridos do processo de idas e vindas que deram corpo ao problema de pesquisa e a chegada 

do objeto e objetivo propostos, vale ressaltar as questões norteadoras que indicaram um melhor 

caminho a esta direção: Quais são os elementos estruturais e dinâmicos do modo de produção 

e reprodução capitalista que possibilitam compreender o papel do Estado e seus distintos 

métodos de expropriação para conformação da racionalidade burguesa? Qual é o papel da 

educação na ordem do capital? E na particularidade do capitalismo dependente, como esse 

mesmo Estado e padrão de dominação se expressam? De que maneira o discurso da 

"democratização e expansão" do acesso da educação superior no país, controlada pelo capital 

financeiro, produz o aprofundamento da heteronomia cultural? De que modo o Estado burguês, 

especialmente nos governos petistas, mediante o máximo incentivo de recursos públicos para o 

seguimento privado-mercantil pelo Fies, subsidiou o processo de oligopolização desse setor, 

especialmente, o da Kroton Educacional? 

Dessa forma, percorremos um caminho que pudesse nos conduzir e apontar as 

determinações mais amplas do sistema capitalista mundial, ou seja, trazendo tanto o debate da 

racionalidade burguesa, juntamente do papel do Estado burguês para a conformação da 

acumulação capitalista e suas distintas formas de violência enquanto potência econômica, 

quanto o da educação na ordem do capital, na medida em que a partir da perspectiva marxiana, 

a educação vincula-se ao destino do trabalho, logo, circunscrita ao processo de reprodução do 

capital e, portanto, instrumento partícipe na legitimação dos interesses da classe dominante via 
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estabelecimento de consensos – internalização de valores – para reprodução deste sistema, 

respondendo às necessidades econômicas, sociais, políticas e culturais que ela impõe, mesmo 

sendo também, campo de disputa para a classe trabalhadora.  

Ademais, analisando os elementos fundantes do padrão burguês de dominação no 

capitalismo dependente, foi possível apreender a natureza da burguesia brasileira para a 

conformação da educação heteronômica compreendida como eixo central para a identificação 

dos fundamentos do processo de oligopolização do ensino superior. A expropriação dual do 

excedente econômico e a dominação cultural como eixos estruturais e dinâmicos da ordem 

capitalista, que, no Brasil, se expressam no círculo vicioso da dependência e do 

subdesenvolvimento, consolidaram uma condição colonial permanente tanto do 

desenvolvimento econômico periférico – que se altera e se redefine no curso da história, mas 

sempre mantendo sua condição heterônoma, dependente e subalterna a partir da calibração da 

configuração histórica e espacial da luta de classes –, quanto para a compreensão do caráter 

antidemocrático e autoritário da natureza da burguesia brasileira – que a partir de relações 

patrimonialistas e da utilização das instituições oligárquicas, de maneira autocrática, criou as 

condições materiais para viabilizar e preservar tanto a incessante marginalização da classe 

trabalhadora, conferindo para esta o trabalho enquanto privilégio, quanto à manutenção dos 

privilégios das camadas dominantes até os dias atuais. Esses padrões dependentes de 

desenvolvimento e heteronomia cultural refletem diretamente tanto na manutenção, quanto no 

aprofundamento do padrão dependente de educação superior engendrado pelo colonialismo 

educacional, uma vez que esse conteúdo opera a materialidade do projeto de educação burguês 

que historicamente, as frações dominantes da burguesia brasileira impõem como democrático, 

mas que impulsiona e fundamenta, a partir do aparato jurídico-político, a expansão do ensino 

superior privado-mercantil.  Expusemos que essas ações partem de determinações histórico-

sociais que, sendo o subdesenvolvimento a principal delas, esse processo se efetua tanto por 

meio das imbricações entre universidade e desenvolvimento quanto das concepções de 

educação que a realidade brasileira apresenta. Assim, compreender e utilizar esses eixos de 

análise, também é compreender a forma que, a categoria violência, enquanto potência 

econômica, pode ser identificada nessas reflexões pensando as particularidades da formação 

sócio-histórica do capitalismo dependente brasileiro. 

Portanto, é possível afirmar que, a educação, principalmente na era da financeirização, 

abarcando os traços neoliberais nas legislações e, assim, incentivando as parcerias-público 

privada, impulsionou tanto a expansão quanto a mercantilização da educação superior, criando 
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as bases materiais para a formação de grandes oligopólios educacionais. Essa racionalidade 

privatista escamoteada de política pública de democratização, acesso e permanência, legitimada 

e defendida pelos governos brasileiros em consonância aos direcionamentos dos organismos 

multilaterais, pôde ser comprovada após a análise do Fies, especialmente, durante os governos 

petistas.  

A partir das análises dos Relatórios de Gestão do exercício anual do Fies, período de 

2000 a 2018, identificamos o quanto o Estado deixou de arrecadar com a alocação da verba 

pública para as IES privadas. As diferenças percentuais entre o orçado e o executado 

financeiramente, por meio dos recursos públicos da Lei Orçamentária Anual (LOA), 

demonstram a materialidade do aumento da transferência dos recursos do fundo público, que 

deveria ser destinado, exclusivamente, para educação pública, mas que, destinados ao Fies, 

reforça o projeto de educação brasileira atrelada aos interesses do capital submetendo os 

estudantes e suas famílias ao endividamento. 

Demonstramos que o processo de mercantilização de novo tipo do ensino superior 

brasileiro, consolidou, enquanto maior expressão desse processo na realidade brasileira, o grupo 

Kroton Educacional. Esse grande oligopólio vem modificando a educação superior por meio de 

novos padrões gerenciais e técnico-organizacionais instituídos como forma de reordenamento 

do padrão flexível de acumulação capitalista. Apesar de termos identificado, com a aquisição 

Unipli/Anhanguera e a posterior fusão Anhanguera/Kroton, as reconfigurações nos processos 

políticos-pedagógicos, a partir da vivência nesta instituição voltada para a lógica mercantil, a 

formação dos oligopólios no ensino superior privado, isto é, os novos contornos que o processo 

de mercantilização do ensino superior brasileiro vem alcançando desde 2007: com a 

financeirização da educação a partir da abertura do seu capital na bolsa de valores; com o forte 

movimento tanto de compra e venda de instituições menores de ensino superior privado-

mercantis como de fusões de instituições de mesmo porte; e com o aparato jurídico-político do 

Fies, especialmente a partir de 2010; aprofundaram os elos intrínsecos entre Estado capitalista, 

educação superior privada e financeirização, ou seja, entre o capital portador de juros, o fundo 

público e o Fies. 

Após todas as alterações na legislação em 2010, um quantitativo maior de alunos pôde 

ingressar no ensino superior expressando tanto um aumento do número de IES participantes no 

programa, como o crescimento de novos contratos. Esse crescimento em ritmo incompatível 

com a disponibilidade de recurso a médio e longo prazo, bem como a transferência de parcela 

relevante dos riscos de financiamento ao setor público, fez com que o governo Dilma 
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redirecionasse R$ 12.049.871.391,54 (doze bilhões, quarenta e nove milhões, oitocentos e 

setenta mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), atingindo o montante 

estipulado em 789,9% acima do previsto, mesmo que a LOA, em 2014, só avistasse destinar 

R$ 1.527.097. 

Nesse sentido, com base nos destaques financeiros consolidados que a própria empresa 

divulga em sua página eletrônica, ou seja, os documentos oficiais do grupo denominado de 

release trimestrais (1T, 2T, 3T e 4T) do período 2007 a 2019 demonstramos, o cenário de 

expansão e consolidação da Kroton que, por exemplo, no ano de 2014, ano da fusão 

Anhanguera/Kroton, o crescimento  da receita líquida foi de 137,2% em relação ao 4T13, 

devido, especialmente, à incorporação dos números da Anhanguera, mas também ao aumento 

de alunos de Ensino Superior. Dito de outra maneira, a receita líquida totalizou R$ 3.774,5 

milhões, crescimento de 87,2% sobre 2013. Em relação ao lucro líquido ajustado totalizou R$ 

335,4 milhões, ou seja, 143,5% superior ao montante de R$ 137,8 milhões apresentado no 

mesmo período no ano anterior. Já referente ao lucro líquido apresentou crescimento de 108,8% 

em relação a 2013, atingindo R$ 1.216,3 milhões. Além disso, em relação à base do Fies para 

o número total de alunos da Kroton, após a fusão com a Anhanguera, em 2014, a Companhia 

passou de 689.069 alunos matriculados com contratos do Fies para 980.206 em 2015, 

representando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior, notadamente suportado pela 

efetiva adesão ao programa de alunos que estavam em processo de rematrículas. Com isso o 

Fies representou para a Kroton em 2015, 96% da base total de alunos, seu ano de maior 

expressão. 

Ademais, a pesquisa também mostrou a capacidade que a Kroton apresentou de 

reestruturação quando, desde 2015, com as reformulações do Fies devido à insustentabilidade 

do programa e a consequente restrição de novos contratos, criou seu programa privado de 

crédito estudantil, chamado de Parcelamento Especial da Mensalidade Escolar (PEP). Segundo 

o relatório dos demonstrativos financeiros do ano de 2016 (4T16), a Kroton apresentou uma 

sensível redução de alunos Fies passando de 238,2 mil ao final de 2015 para 191,4 mil alunos 

Fies no encerramento de 2016, equivalente a 48,3% da base de Graduação Presencial, ou 22,6% 

da base de Graduação total. Na medida em que o Fies foi perdendo relevância na captação de 

alunos, representando 12,2% dos ingressantes na graduação presencial e 4,5% nos ingressantes 

na graduação total em 2016, em meio a esse cenário mais restritivo iniciado a partir de 2015, a 

Kroton passou a oferecer, exclusivamente para ingressantes, um produto diferenciado a fim de 

dar continuidade na captação de alunos. Nesse sentido, no primeiro semestre de 2015, a Kroton 
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lançou no mercado um projeto piloto, o PEP 10, o qual o estudante só pagava 10% de sua 

mensalidade e parcelava o restante sem encargos adicionais. Essa “facilidade” tinha como 

finalidade a captação dos alunos de baixa e os que não foram aceitos no financiamento público. 

À medida que no final desse semestre o PEP 10 representou 4,6% da base de alunos presencial, 

a Kroton confirmou a demanda do mercado por esse produto e, pensando na lucratividade da 

empresa, decidiu ser mais moderada criando os PEP 30 e PEP 50 em substituição do PEP 10.  

Assim, é importante compreender que, para além da mercantilização da educação, essa 

prática de concessão de crédito universitário a partir da lógica bancária, ou seja, de fazer mais 

dinheiro a partir do próprio dinheiro, uma vez que é realizado pelo próprio caixa da empresa e 

por meio da cobrança de taxas de juros incidentes nessas transações, aumentam 

exorbitantemente a lucratividade da empresa, ao mesmo tempo em que endivida os estudantes 

que não podem pagar pelos seus estudos no ensino superior como no financiamento público 

pelo Fies e, legitima um novo mercado na educação superior, que ao se apropriar de uma 

demanda social, ou seja, uma demanda do Estado, intrínseca à condição de emprego e renda, 

corrobora para a manutenção da massificação, e não, democratização do acesso e permanência 

à educação superior.  

Além de tudo isso, nossa pesquisa também demonstrou que a intrínseca relação entre o 

principal oligopólio da educação, quer seja, Kroton Educacional e, um novo processo que vem 

se desenhando atualmente nessa empresa de industrialização da educação como mais um campo 

lucrativo de valorização do capital, haja vista seu gigantismo no ensino online, no presente ano 

(2019), a Kroton Educacional apresentou outra reestruturação da empresa ao anunciar a nova 

holding do grupo, surgindo, portanto, a Cogna Educação que se caracteriza da seguinte 

maneira: para atender o mercado de Educação Superior, o grupo passa a contar com duas 

marcas, a Kroton, que passa centralizar toda a atuação do grupo no que tange a graduação e a 

Platos; e para atender o segmento de Educação Básica, a Saber que abriga a marca Somos sob 

o seu guarda-chuva; e a Vasta. Com a divisão, a empresa busca atrair diferentes investidores e 

se consolidar como prestadora de serviços de tecnologia para escolas e faculdades. 

Concluímos que na medida em que o ensino superior privado-mercantil na ordem do 

capital tem como função ideológica, exatamente, a reprodução da lógica do lucro, do mercado, 

da individualidade, – não de maneira automática, mas enquanto um processo ideológico 

construído socialmente –, os sujeitos começam a internalizar valores e princípios que não são 

dele e que não satisfazem suas necessidades humanas.  Assim, o quanto essa forma de violência 

– não física, mas que a partir dessa imposição, por ser o único projeto de educação para uma 
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determinada classe social, haja vista a relação trabalho e educação na ordem do capital, por 

meio do endividamento e do empobrecimento cultural ao capturar as subjetividades via coesão, 

para reproduzir e legitimar esse discurso de “democratização” – elimina a consciência de classe 

e potencializa e naturaliza o pacto de dominação ideocultural da ordem do capital? Nessa 

perspectiva, não importa nem densidade teórica, criticidade e pesquisa, posto que só estão sendo 

formados para o mercado, como também a qualidade da formação e os valores forjados. Essa 

internalização escamoteada de acesso ao ensino superior pode ser considerada uma nova forma 

de expropriação da classe trabalhadora e, por esse motivo, uma violência enquanto potência 

econômica. Trata-se de produzir tanto conformidade ou consensos quanto produzir seus 

próprios limites institucionais legalmente sancionados. Por essa razão, não se pode esperar, na 

sociedade mercantilizada, que as instituições formais abracem a grande tarefa histórica do nosso 

tempo de "romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana", no entanto, 

por outro lado, contrapor-se aos ditames do capital, tem como prioridade o estabelecimento das 

formas organizacionais viáveis de solidariedade socialista, para então, a educação contribuir 

com a desmistificação da lógica do capital e, constituir-se, para além do capital. 

De certo que para milhões de estudantes brasileiros o Fies se constituiu o único meio de 

acesso à educação superior, inclusive para as camadas dos “de baixo” da sociedade, o meu caso, 

por exemplo. Contudo, por trás de sua aparência de democratização, engendra-se como 

materialidade de uma nova forma de expropriação dos meios de subsistência da classe 

trabalhadora executadas pelo Estado burguês, à medida que: i) o programa utiliza recursos do 

fundo público que deveria ser investido na educação pública, gratuita, de qualidade, universal 

e socialmente referenciada e, ii) endivida exatamente as famílias que não podem pagar pela 

educação superior, tendo o estudante, ao final do curso que pagar o próprio financiamento, com 

juros. Portanto, apesar do discurso de inclusão ser justificado pelos distintos governos, inclusive 

pelos governos petistas, enquanto inclusão à classe trabalhadora, na medida em que viabiliza o 

acesso dela nesse setor, demonstramos que esse programa de financiamento atende às 

necessidades criadas pelo próprio capital.  

Destarte, finalizamos considerando a relevância e a atualidade dessa temática, 

reafirmando nossa posição em defesa da educação universal, pública, gratuita e socialmente 

referenciada, procurando contribuir com as análises e ações políticas de enfrentamento às novas 

formas de expropriação do capital que, constantemente, vão de encontro ao horizonte da classe 

trabalhadora, que tem a educação como um direito social.  
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