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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar os aspectos estruturantes e conjunturais da crise 

na universidade pública brasileira. Para isso, consideramos necessário o estudo da 

particularidade da formação econômica-social brasileira enquanto expressão concreta da 

universalidade do modo de produção capitalista. Neste sentido, a hipótese levantada é que os 

elementos que aprofundam a crise na universidade pública se constituíram historicamente 

como estruturantes da educação superior no Brasil. A origem da crise na universidade pública 

brasileira é imposta pelas crises cíclicas do capital, e na busca de dar respostas à crise, as 

classes dominantes aprofundam o padrão dependente de educação e a heteronomia. A 

tendência universalizante da mercantilização da totalidade da vida social, na expressão da 

educação superior brasileira, aprofunda dois elementos que representam as duas faces do 

mesmo processo: a priorização da expansão da educação superior pela via privada e a 

privatização da universidade pública por dentro, através de parcerias público-privadas que 

tem como objetivo expandir a lucratividade e reconfigurar a universidade pública conforme às 

necessidade do capital, hegemonizado nas frações rentistas. Para esta dissertação, foram 

utilizadas pesquisas de natureza bibliográfica e documental, possibilitando a análise dos eixos 

fundamentais que conduzem a política de educação superior, desde a consolidação do 

capitalismo monopolista no Brasil, ganhando forma e conteúdo na “reforma universitária de 

1968” até as medidas conduzidas pelo governo Temer, evidenciando um processo de 

continuidades e aprofundamentos. A pesquisa apresenta os projetos antagônicos em disputa 

na educação superior, compreendendo que a configuração da universidade pública não se dá 

somente a partir da intencionalidade e das medidas efetivas das classes dominantes, mas a 

partir do processo histórico construído na luta de classes.  

 

Palavras chave:  Crise; Ideologia do desenvolvimento; Educação Superior; Universidade; 

Capitalismo dependente; Padrão dependente de educação; Heteronomia 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to analyze the structuring and conjuncture aspects of the crisis in the 

Brazilian public university. For this, we consider it necessary to study the particularity of 

Brazilian economic and social formation as a concrete expression of the universality of the 

capitalist mode of production. In this sense, the hypothesis raised is that the elements that 

deepen the crisis in the public university were historically constituted as structuring of higher 

education in Brazil. The origin of the crisis in the Brazilian public university is imposed by 

the constant crisis of capital, and in the search to give answers to the crisis, the ruling classes 

deepen the pattern dependent on education and heteronomy. The universalizing tendency of 

the commodification of the whole of social life, in the expression of Brazilian higher 

education, deepens two elements that represent the two faces of the same process: the 

prioritization of the expansion of higher education by private means and the privatization of 

the public university from within, through of public-private partnerships that aim to expand 

profitability and reconfigure the public university in accordance with the needs of capital, 

hegemonized in rentier fractions. For this dissertation, we used bibliographical and 

documentary research, enabling the analysis of the fundamental axes that lead to higher 

education policy, from the consolidation of monopoly capitalism in Brazil, gaining form and 

content in the "university reform of 1968" up to the measures conducted by the Temer 

government, evidencing a process of continuity and deepening. The research presents the 

antagonistic projects in dispute in higher education, understanding that the configuration of 

the public university is not only based on the intentionality and effective measures of the 

dominant classes, but from the historical process constructed in the class struggle.  

 

Keywords: Crisis; Developmental ideology; College education; University; Dependent 

capitalism; Education-dependent pattern; Heteronomy 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como proposta analisar os elementos estruturantes e conjunturais 

do que chamamos crise na universidade pública brasileira. A escolha desse objeto 

fundamenta-se na necessidade de apreender o papel historicamente atribuído à educação 

escolar na sociabilidade capitalista, e especificamente na educação superior brasileira 

capitalista dependente, identificando suas particularidades.  

Essa análise parte de reflexões coletivas realizadas no Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UFF, bem como, dos acúmulos realizados no 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Serviço Social (GEPESS). Inicialmente, a 

pesquisa proposta tinha como objeto o estudo do trabalho docente e as várias faces da 

reestruturação político-pedagógica nas Universidades Federais brasileiras, em especial a UFF. 

Contudo, a partir do adensamento teórico-político realizado nesse processo, reavaliamos o 

projeto de pesquisa, resultando neste objeto ora apresentado. Partindo da concepção que o 

objeto de pesquisa não se reduz ao simples relato das expressões fenomênicas, percebemos a 

necessidade de um maior aprofundamento teórico na compreensão das relações estruturantes 

do capitalismo, bem como, da análise do papel das universidades públicas na particularidade 

do capitalismo dependente.  

Consideramos que o elemento fundamental que permitiu essa reflexão foi a apreensão 

do método de pesquisa materialista dialético, que partindo da realidade concreta, abstrai para 

a teoria e retorna para o campo concreto resultando em sucessivas aproximações do 

movimento real. Com isso, refletimos que o levantamento de dados empíricos sem uma 

análise rigorosa desse objeto em sua essência, não possibilitaria apreender o processo a partir 

da categoria da totalidade e da historicidade. O método de análise
1
, portanto, antes de ser 

meramente introdutório de uma pesquisa, é um elemento prioritário. Com isso, discordamos 

das leituras que acusam a teoria social marxiana de estar ultrapassada, não permitindo mais a 

apreensão da atual fase do capitalismo, tendo em vista suas complexificações.  

                                                           
1
 O rigor conceitual e metodológico: a isso se reduz em última instância a ortodoxia marxista. Qualquer limitação para o 

processo de investigação que dali se derive já não tem nada relacionado com a ortodoxia, mas apenas com dogmatismo. 

(MARINI, 2011, p. 133). 
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De fato, muitas mudanças ocorreram do século XIX para hoje, e, além disso, há muitas 

diferenças no desenvolvimento capitalista em cada região do planeta. Isso não dá base para a 

negação do método materialista e dialético, pelo contrário, a cada aprofundamento da crise 

estrutural no capital, a teoria social marxiana se faz mais necessária, pois ela permite a 

compreensão da essência dos fenômenos numa sociedade que é estruturalmente contraditória 

e que impõe a concepção de mundo burguesa como uma concepção de mundo universal. Um 

método, portanto, que não seja dialético, não pode dar conta de uma dinâmica posta pela 

contradição.  

Isso não significa dizer que o que nos aparece na imediaticidade é falso, mas sim que a 

dinâmica estruturante desse fenômeno é ocultada. O que nos é aparente não deve ser 

descartado nos nossos estudos, ele é um dado fundamental, mas não suficiente. É fundamental 

porque compreendemos a teoria enquanto reprodução no pensamento de algo que é concreto, 

sendo assim, a expressão fenomênica é um ponto de partida para o conhecimento. Para 

estudarmos algum fenômeno é necessário que ele exista e que, a partir disso, nos dediquemos 

a apreendê-lo em sua totalidade. 

Inteiramente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, 

aqui se ascende da terra ao céu. Ou seja, não partimos do que os homens dizem, 

representam ou imaginam, nem do homem predicado, pensado, representado ou 

imaginado para chegar ao homem de carne e osso; para nós, o ponto de partida são 

os homens realmente ativos e do seu processo de vida real deduzimos também o 

desenvolvimento dos reflexos ideológicos e suas incidências [...] Não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a consciência. No 

primeiro modo de consideração, parte-se da consciência como se ela fora um 

indivíduo vivo; no segundo, que corresponde à vida real, parte-se do indivíduo vivo 

e real e considera-se a consciência como sua consciência. (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 94). 

A teoria social marxiana articula dois eixos que na nossa avaliação são fundamentais: 

o primeiro é o fato de o método orientar na tarefa de superação da imediaticidade, conforme 

indicamos, isto é, da aparência fenomênica de determinado objeto de análise e desvelarmos 

sua essência de forma dialética com mediações e processualidade, entendendo que este faz 

parte de uma totalidade concreta; o segundo eixo pressupõe a teoria enquanto instrumento 

para auxiliar nas lutas da classe trabalhadora, buscando não só compreender a realidade, bem 

como buscar a sua transformação. Na filosofia, o conhecimento, a verdade de um determinado 

fenômeno é um valor em si mesmo, mas numa sociedade cindida em classes, o conhecimento 
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daquela realidade em sua aparência e sua essência, se torna um instrumento, um meio
2
. O 

objetivo, portanto, é que a análise teórica sirva para subsidiar a construção de um projeto 

antagônico, revolucionário da classe trabalhadora, conforme afirma Kosik (1976, p.18): 

A destruição da pseudoconcreticidade como método dialético-crítico, graças à qual o 

pensamento dissolve as criações fetichizadas do mundo reificado e ideal, como 

método revolucionário de transformação da realidade. Para que o mundo possa ser 

explicado “criticamente”, cumpre que a explicação mesma se coloque no terreno da 

“práxis” revolucionária. 

Com isso, afirmamos que a suposta neutralidade axiológica nas pesquisas, reforçada 

pela ciência burguesa, não passa da defesa de um pensamento de uma determinada classe, 

mistificado em um pensamento universal, uma vez que toda teoria social representa um 

sujeito social, Netto (2011, p.23) considera que: 

[...] a relação sujeito/objeto no processo do conhecimento teórico não é uma relação 

de externalidade, tal como se dá, por exemplo, na citologia ou na física; antes, é uma 

relação em que o sujeito está implicado no objeto. Por isso mesmo, a pesquisa – e a 

teoria que dela resulta – da sociedade exclui qualquer pretensão de “neutralidade”, 

geralmente identificada como “objetividade”. 

A aproximação com a temática da pesquisa teve origem ainda na graduação, quando 

analisamos as políticas de contrarreforma em curso na educação superior, especialmente nas 

universidades federais, a partir da análise do REUNI e da política de assistência estudantil 

através do PNAES conduzido pelos governos petistas. No entanto, essa leitura concebia os 

processos de contrarreforma nos limites das análises conjunturais, não conseguindo com isso, 

apreender a essência do objeto na perspectiva da totalidade e da historicidade. Com as leituras 

realizadas no mestrado e no grupo de pesquisa, principalmente a partir das análises de 

Florestan Fernandes, observamos que as hipóteses apresentadas ao longo do processo de 

pesquisa da monografia, afirmadas como novidades conjunturais, são na realidade, 

continuidades e aprofundamento do padrão de educação superior forjada nos pilares da 

formação econômica social brasileira a partir da inserção capitalista dependente na economia 

mundial.  

A análise da crise na universidade pública brasileira parte da concepção de que não é 

possível compreender esse objeto descolado da crise estrutural do capital. Ressaltamos, com 

isso, a necessidade de apreender as particularidades do desenvolvimento capitalista 

dependente articulada com o todo circunscrito historicamente na sociabilidade capital. Nesse 

                                                           
2
 “Veremos, portanto, que toda reflexão marxiana e engelsiana é construída tendo como solo histórico as lutas sociais de seu 

tempo. Sua problemática nunca é apenas ‘filosófica’, decorrendo, ao contrário, da necessidade de construir alternativas 

futuras, de superar as contradições imanentes ao modo de produção capitalista” (MINTO, 2014, p. 24). 
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sentido, Minto (2014), partindo da teoria social crítica, nos auxilia no debate da relação entre 

universalidade, particularidade e singularidade. O autor apresenta esse debate apoiado na 

defesa do não dogmatismo e determinismo nas obras marxianas e engelsianas, mostrando 

como esses autores compreendiam que suas análises sobre o capitalismo na Europa Ocidental 

teriam elementos particulares e diferenciados em outra localidade, a exemplo da Rússia. No 

entanto, a particularidade capitalista não pode ser vista de forma isolada, sem estar articulada 

com o todo:  

[...] Marx estava plenamente consciente do problema do universal e do particular 

com relação ao desenvolvimento capitalista, relação esta que se expressa na 

compreensão dialética do universal (tendência do capital) e do singular (formas 

históricas determinadas), que é sempre mediado como particular, isto é, totalidade 

objetivada, determinada, nunca abstrata.” (MINTO, 2014, p. 31. grifos do autor). 

 A tendência e a necessidade de expansão do capital globalmente, não homogeniza 

essas relações em todos os países. É através da particularidade, ou seja, como determinada 

realidade se expressa em um específico tempo e lugar, que podemos observar a materialização 

do capitalismo, como forma dinâmica e não como um tipo ideal. Dessa maneira, a tendência 

das leis de produção e reprodução do capital (universal), apresenta concretamente na realidade 

formas diferenciadas (particulares) no desenvolvimento global, devido ao desenvolvimento 

desigual e combinado dessa sociabilidade, e das suas singularidades históricas. 

Mas a nossa concepção de história é, sobretudo, um guia de estudo – não uma 

alavanca para construções à maneira dos hegelianos. É necessário voltar a estudar 

toda a história, devem examinar-se em todos os detalhes as condições de existência 

das diversas formações sociais antes de procurar deduzir delas as ideias políticas, 

jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas, etc. que lhes correspondem. (ENGELS 

(1890), 2010, p. 107. grifos nossos). 

 Analisando as interpretações equivocadas, que geraram grandes deformações na teoria 

social marxiana, Netto (2011) considera que tanto os seguidores de Marx quanto os seus 

adversários contribuíram nesse processo, desde a II Internacional culminando na ideologia 

stalinista, resultando numa leitura reducionista, manualesca e determinista. Engels, em 1890, 

já respondia às acusações de determinismo econômico em suas análises e nas de Marx, 

evidenciando que suas concepções consideram a totalidade da vida social, não tendo na 

economia seu único determinante: 

[...] De acordo com a concepção materialista da história, o fator que em última 

instância determina a história é a produção e reprodução da vida real. Nem Marx 

nem eu jamais afirmamos mais que isto. Se alguém o tergiversa, fazendo do fator 

econômico o único determinante, converte esta tese numa frase vazia, abstrata, 

absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos fatores da superestrutura 

que se erguem sobre ela – as formas políticas da luta de classes e seus resultados [...] 

exercem também sua influência sobre o curso das lutas históricas e determinam, em 
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muitos casos predominantemente, a sua forma. [...] Aqui está presente a interação de 

todos esses fatores, na qual através de toda a multidão infinita de casualidades, 

acaba sempre por impor-se como necessidade o movimento econômico[...] Se não 

fosse assim, aplicar a teoria a uma época histórica qualquer seria mais fácil que 

resolver uma simples equação de primeiro grau. (ENGELS (1890), 2010, p. 104. 

grifos do autor). 

As categorias de análise no método materialista histórico e dialético são fundamentais 

para as pesquisas. No entanto, elas não são instrumentos criados pelo pesquisador para 

apreender determinado objeto. Elas constituem o movimento do objeto pesquisado. Não se 

constitui, portanto, num manual onde determinamos as categorias a serem analisadas antes do 

próprio objeto. O pesquisador extrai as categorias do objeto pesquisado ao longo do processo. 

Ao ter como objeto a lógica do capital, Marx extraiu diversas categorias chaves para 

apreensão dessa sociabilidade e que nos permite apreender esses movimentos com uma maior 

facilidade, ainda que sejam bastante complexas.  

As categorias são compreendidas, portanto, como “[...] formas do modo de ser, 

determinações de existência, frequentemente aspectos isolados de uma sociedade 

determinada” (Marx apud Netto, 2011, p. 46). Para nossa pesquisa, buscaremos trabalhar com 

categorias fundamentais extraídas a partir do materialismo histórico-dialético, na análise da 

produção e reprodução do capital e de suas crises, das classes sociais e luta de classes, do 

Estado capitalista, do capitalismo dependente, do padrão dependente de educação, entre 

outras categorias chaves para a análise dessa pesquisa.  

O debate sobre o método nas pesquisas científicas costuma vir acompanhado dos 

conjuntos dos procedimentos técnicos que serão utilizados, a esses chamamos de metodologia 

(Lara, 2007). O eixo condutor desta dissertação se refere à apreensão da crise na universidade 

pública brasileira, inserida no contexto de crise estrutural do capital e nas sucessivas respostas 

que as classes dominantes buscam dar à crise ao longo do processo histórico. Destacando o 

papel que a educação superior brasileira cumpre desde a sua consolidação, a partir da sua 

inserção capitalista dependente na economia mundial. Nossos instrumentos de pesquisa foram 

a análise bibliográfica e documental.  

O caminho teórico-metodológico construído nesta dissertação se deu a partir da 

análise da inserção capitalista dependente na economia mundial: formação econômica social-

brasileira realizados no primeiro capítulo. As questões que nortearam esse primeiro momento 

foram: O que são as crises cíclicas do capital e quais elementos fundamentam a defesa de que 

o capitalismo vivencia uma crise estrutural? Nessa questão ressaltamos, no entanto, que o 
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debate foi realizado como uma primeira aproximação, sinalizando a necessidade de um 

aprofundamento maior em pesquisas futuras, devido à complexidade e polêmica que 

envolvem o tema. Ainda no movimento de entender as relações de produção e reprodução do 

capital, buscamos analisar o que são as classes sociais e como estas se relacionam na luta de 

classes no modo de sociabilidade do capital? No que consiste a contrarrevolução burguesa, e a 

categoria de contrarrevolução preventiva e prolongada, analisa por Fernandes? Como o 

Estado capitalista conduz o projeto da classe burguesa no processo histórico?   

A partir dessas questões buscamos analisar a tendência do capital em expandir novos 

campos de exploração, subsumindo a totalidade da vida social conforme suas necessidades, 

nossas considerações apoiaram-se nas análises realizadas por Marx (1975; 2010) e Meszáros 

(2000), principalmente. As leituras que identificam a intensificação desse processo no período 

do capitalismo monopolista, analisado por Lênin (s/a). Com as contribuições de Lênin (s/a) e 

Trotsky (1977), à luz da categoria do desenvolvimento desigual e combinado, analisamos os 

padrões de dominação externa e da construção da categoria do capitalismo dependente, 

enquanto a outra face do imperialismo. Nessas análises as contribuições de Fernandes e 

Marini foram fundamentais, no que diz respeito à compreensão da particularidade da 

formação econômico social brasileira, considerando como eixos estruturantes: o padrão 

compósito de dominação burguesa, o padrão dual de expropriação econômica, abordados por 

Fernandes, e a superexploração da força de trabalho, a partir da análise de Marini. Essas 

reflexões à partir da interlocuções com esses, e outros, autores foram essenciais para a 

fundamentação teórica que subsidiou a análise da crise na universidade pública brasileira, nos 

seus aspectos estruturantes e nas suas manifestações dinâmicas.  

No segundo capítulo, “Capitalismo dependente e contrarrevolução prolongada no 

Brasil” buscamos apreender, partindo das análises realizadas anteriormente na pesquisa, os 

elementos dinâmicos da contrarrevolução preventiva e prolongada no processo histórico 

brasileiro e os impactos nas políticas públicas. Reconhecendo a necessidade de 

aprofundamento “de análises concretas das condições concretas” latino americanas, com 

destaque para o Brasil, no período vivenciado desde o pós II Guerra, buscamos identificar as 

disputas ideológicas colocadas a partir dessa fase histórica, principalmente com a 

consolidação do capitalismo monopolista brasileiro. 

 Nossas questões que nortearam esse capítulo foram: No que consiste a ideologia do 

desenvolvimento e quais são os limites dessa compreensão? Como os Organismos 
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Internacionais influenciam nas políticas conduzidas no capitalismo dependente brasileiro? 

Quais são as disputas que norteiam a categoria da “dependência”? Quais foram os projetos 

antagônicos em disputa na Assembleia Nacional Constituinte? Como o neoliberalismo foi 

consolidado no Brasil e, se o neodesenvolvimentismo constituiu-se numa política de ruptura 

com as medidas neoliberais?  

Partindo dessas questões buscamos interlocução principalmente com os autores 

Limoeiro-Cardoso (1978), Prado (2015) e Marini (2010) na discussão sobre a ideologia do 

desenvolvimento, constituindo-se como um eixo articulador do capítulo. Também recorremos 

às análises de Marini (2010), Prado (2010; 2013; 2015) e Castelo (2013) no tema da 

controvérsia da teoria da dependência. Nas análises da ANC, dialogamos com Fernandes 

(2006). Ainda nesse capítulo iniciamos a análise da categoria trabalhada por Fernandes (2006; 

2010), de “contrarrevolução a frio” e “contrarrevolução a quente”, aprofundando no último 

capítulo a partir da interlocução com Lima (2017).  

Na segunda parte do capítulo dialogamos com Behring e Boschetti (2011), Netto 

(2012), Duménil e Levy (2003) e Fontes (2010) no debate mais amplo das políticas 

neoliberais, reconhecendo, a partir principalmente das análises de Fontes (2010), que essas 

medidas representam um processo de novidades e continuidades das políticas de bem-estar 

social consolidadas nos países imperialistas. Sobre a análise do neoliberalismo no Brasil, da 

contrarreforma do Estado, em diferentes governos (Collor, FHC, Lula e Dilma), nossas 

considerações se deram a partir da interlocução, principalmente, com Castelo (2013), Lima 

(2005, 2007), Antunes (2005), Osório (2014). A escolha desses autores se deu pelas análises 

cuidadosas dos processos ocorridos na particularidade latino-americana, mas sempre 

relacionando à inserção dependente do Brasil na economia mundial. Avançando nos estudos 

sobre o neoliberalismo, buscamos identificar o propalado neodesenvolvimentismo, associados 

às políticas dos governos petistas.  Para auxiliar na identificação dos elementos que envolvem 

essa temática, nos apoiamos em Iasi (2012), Carcanholo (2010), Filgueiras; Pinheiro; 

Philigret,Balanco (2010), Sampaio Jr. (2012), que contrapondo a defesa de um 

neodesenvolvimentismo, desenvolvem suas análises na perspectiva de um modelo liberal 

periférico, que acentua a relação de dependência do país frente a divisão internacional do 

trabalho. Nesse capítulo buscamos também, ainda que de forma sintetizada, abordar o tema da 

dívida pública e alguns apontamentos sobre o processo em curso no Brasil, conduzido por 

Temer, após do golpe de 2016, identificado por Lima (2017) como uma nova fase da 
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contrarrevolução preventiva e prolongada no Brasil, resultado de um esgotamento da política 

de conciliação de classes, conduzidas pelos governos petistas.  

A partir das análises das particularidades do capitalismo dependente brasileiro, foi 

feita uma breve retomada histórica da consolidação da educação superior no Brasil, o papel da 

educação na sociedade capitalista em geral, mas, principalmente, o debate sobre o “padrão 

dependente de educação” e a “heteronomia”. Buscando apreender o que é a crise na 

universidade pública brasileira, e se os elementos que a constituem são estruturantes do 

padrão brasileiro de escolas superiores, analisados por Fernandes (1975, 1989 a).  

Nesse sentido, nossas questões norteadoras, nesse capítulo foram as seguintes: Qual é 

o papel da educação escolar na sociabilidade capitalista e quais as suas particularidades no 

capitalismo dependente brasileiro? No esforço de pensar o papel da universidade pública 

brasileira na sua realidade concreta, analisamos a partir dos pilares da formação econômica 

social brasileira, o surgimento da educação superior no país, e da sua consolidação, 

principalmente a partir do período da autocracia burguesa, no qual Fernandes (1975) analisa 

que consolidou o capitalismo monopolista no país.  

Com o objetivo de apresentar os projetos de educação em disputas na realidade 

brasileira desde os anos 60, identificamos na “Reforma universitária de 1968” um importante 

marco do processo da “contrarrevolução a quente” que aprofundou o padrão dependente de 

educação e a heteronomia, agravando com isso, o caráter dependente do país frente a 

economia mundial. No último item, resgatamos o debate sobre imperialismo e as 

considerações de Fontes (2010a) sobre capital-imperialismo para analisar a tendência do 

capital, em cada vez mais e com maior intensidade subsumir a totalidade da vida social à sua 

lógica aprofundando a crise na universidade pública, reconfigurando-a para responder à essa 

demanda. Tanto pela priorização do pagamento dos juros e amortizações da dívida pública 

pelo Estado brasileiro em detrimento das políticas sociais, como a educação, quanto pela 

priorização na condução da política de expansão da educação superior com altos 

investimentos no Fies e Prouni, que favorecem à lógica financeira privado/mercantil, 

resultando também em cortes sucessivos no investimento da universidade pública, apontando 

como resolução da crise de financiamento à captação própria de recursos, incentivando a 

lógica privatizante dentro do espaço público, através das parcerias público-privadas.  
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Sobre essas medidas, apesar de observamos um acentuado aprofundamento, na atual 

conjuntura, foram identificadas como eixos condutores desde a “Reforma Universitária de 

1968”, representando um projeto de classe, na sua particularidade enquanto compósita de 

hegemonia burguesa, conduzida pelo Estado capitalista brasileiro. Contudo, ressaltamos que a 

universidade pública representa a síntese dos processos históricos que ocorre na disputa entre 

projetos antagônicos de educação e de sociabilidade, evidenciando contradições fruto das 

lutas e resistências dos sujeitos políticos coletivos classistas e combativos. Nesse contexto, 

retomamos a categoria da contrarrevolução preventiva e prolongada nas suas diferentes fases, 

conforme apontam Fernandes (2010) e Lima (2017), conduzidas pelos governos petistas, na 

sua fase “a frio” que possibilitou um apassassivamento das lutas sociais, cooptando lideranças 

representativas da organização da classe e ampliando espaços de disputas institucionais 

limitados a democracia restrita. Com essas considerações nossa pesquisa tem como objetivo 

suscitar debates que nos ajudem intelectuais militantes da classe trabalhadora, buscar 

apreender a intencionalidade do projeto das classes dominantes que estão em curso e sua 

dimensão estruturante, apontando para a necessidade de discutirmos um projeto de educação e 

de universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada nas demandas 

da classe trabalhadora. Projeto este que, deve estar atrelado ao debate da ruptura com o padrão 

dependente de educação e consequentemente com a ruptura do capitalismo dependente 

brasileiro, demarcando nas palavras de Fernandes (1975) um “novo ponto de partida”. 

Para a construção dessas análises dialogamos com Saviani (1997), Severino (2006), 

Bertoldo (2015), Tonet (2016), Rodrigues (2016), Minto (2006, 2014), Miranda (2011), Leher 

(2010, 2018), Fernandes (1975, 1989a), Marini; Speller (1977), Limoeiro-Cardoso (1996), 

Neves (2005), Lima (2007, 2015, 2017), entre outros autores que foram fundamentais na 

construção dessa pesquisa. 

A proposta de analisar um processo em curso, articulando os elementos dinâmicos aos 

elementos estruturantes se constitui um enorme desafio. No entanto, consideramos uma 

importante iniciativa, principalmente para o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional, uma vez que nossa pesquisa pauta a própria discussão da 

concepção de desenvolvimento, através de leituras não muito usuais na área de Serviço 

Social. Considerando a relevância de entendermos a crise na universidade pública inserida no 

contexto da crise estrutural do capital, nos permite analisar os limites colocados à formação 

em serviço social, e a reestruturação das políticas sociais subsumidas cada vez mais à lógica 
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do capital. Ainda, enquanto profissionais que defendem outro projeto de sociabilidade, 

humanamente emancipatório, a participação ativa nas lutas e resistências em defesa da 

universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada nas necessidades 

da classe trabalhadora torna-se uma tarefa fundamental. Assim como, na participação e no 

fomento de articulações classistas que visem fortalecer um projeto de educação, incorporando 

todos os níveis de ensino, e pautando “Qual é a educação e universidade que queremos?”.  

Não temos a pretensão de esgotar essas análises, mas de iniciar algumas reflexões que 

concentram esforços na necessidade de apreender o desenvolvimento capitalista dependente 

brasileiro e o papel da universidade pública nesse contexto, a partir de sucessivas 

aproximações ao movimento real. Vale ressaltar na dificuldade que significou, ainda que sem 

muitos aprofundamentos, a apreensão dessas particularidades na tentativa de captar, entender 

e sistematizar nessa pesquisa essas reflexões. A realidade concreta é de fato muito complexa, 

dinâmica e contraditória, logo, não poderia ser outra coisa se não difícil buscar captar esses 

processos. Apresentamos aqui nossa contribuição possível, certa de que são necessários 

ajustes e aprofundamentos teóricos das análises abordadas. Entendemos esse momento como 

parte importante de um processo de pesquisa cujo objeto se torna algo a ser aprofundado ao 

longo da vida acadêmica. 
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1 A INSERÇÃO CAPITALISTA DEPENDENTE NA ECONOMIA     

MUNDIAL: formação econômica-social brasileira 

 

 Iniciamos esse estudo ressaltando a necessidade de debatermos a formação 

econômica-social brasileira em sua particularidade, pois entendemos que esse tema prescinde 

o debate sobre a formação da Educação Superior, e da crise na Universidade pública, uma vez 

que essas devem estar contextualizadas ao chão histórico em que estão inseridas. Partindo 

desse pressuposto, buscaremos trazer algumas reflexões com objetivo de compreender como 

se dá a relação dialética entre o universal e o particular. Entendendo o universal como o modo 

que a sociabilidade do capital apresenta como tendência e, a particularidade representando 

como essa tendência se manifesta nas realidades concretas, de formas diferenciadas a 

depender das relações sociais produzidas em determinado espaço e tempo. Buscamos 

apresentar, ainda que de forma introdutória, o debate sobre as crises cíclicas do capital, e o 

debate da crise estrutural, principalmente a partir da interlocução de Meszáros (2000). 

Entender as crises cíclicas do capital como um processo inerente deste modo de produção é 

fundamental para o debate do nosso objeto, uma vez que a análise da Universidade pública 

não deve estar descolada da totalidade. Para além, partindo da relação entre trabalho-

educação, compreendemos que entender as crises cíclicas e as respostas que as classes 

dominantes buscam dar a essas se torna uma principal ferramenta de análise no entendimento 

das reconfigurações pensadas à educação, em especial, à educação superior.  

  Visando captar como ocorre essa relação dinâmica expressa na sociedade de classes, 

consideramos importante o debate sobre as classes sociais e a luta de classes com o objetivo 

de dar materialidade aos processos que ocorrem nesse modo de produção, identificando a 

forma como esses sujeitos políticos coletivos enfrentam a crise do capital. Nesse sentido, 

damos destaque à análise do Estado capitalista, e como as classes dominantes buscam através 

dessa instituição, resoluções com objetivo de reversão das quedas das taxas de lucro e no 

estabelecimento de sua hegemonia, combinando estratégias de coerção e consenso a todo o 

momento.  
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No segundo item deste capítulo buscamos analisar como essas categorias se 

relacionam no imperialismo, entendendo como fase superior do capitalismo, a partir das 

contribuições de Lênin (s/a) principalmente, e da categoria do desenvolvimento desigual e 

combinado teorizado por Trotsky, como um elemento estruturante do capitalismo, que nos 

permite analisar as particularidades das manifestações do capital em diferentes localidades, 

mas inseridas na universalidade da sociabilidade capitalista. A partir dessa leitura, nos 

debruçaremos na construção da categoria do capitalismo dependente, dialogando com as 

contribuições de Fernandes (1981) e Marini (1973), entendendo-o como um desdobramento 

da própria teoria do imperialismo. Nesse sentido buscaremos analisar as características 

principais que estruturam a particularidade da formação econômica-social brasileira 

objetivando conhecer a realidade concreta a qual o objeto dessa pesquisa está inserido.  

 

1.1 Crises, classes sociais e Estado na ordem do capital 

 

Nós, seres humanos, possuímos uma capacidade teleológica, ou seja, temos a 

capacidade de exercer uma intencionalidade sobre as ações que fazemos. A partir dessas 

intencionalidades, estabelecemos relações que modificam a natureza para atender nossas 

necessidades e, com isso, modificamos a nós mesmos. O homem e a mulher, através desse 

processo, que se chama trabalho, tornam-se um ser social.  

O trabalho, como criador dos valores de uso, como trabalho útil, é indispensável à 

existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade, - é necessidade 

natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, 

portanto, de manter a vida humana. (MARX (1867), 1975, p. 50).  

 

Com o desenvolvimento da agricultura, o ser social passa a produzir para além da sua 

necessidade de subsistência, gerando uma produção excedente. Na sociedade de classes, essa 

produção de excedente se potencializa, uma vez que a maioria da população que produz as 

riquezas é impedida de usufruí-la, através de expropriações que geram uma concentração de 

grandes excedentes nas mãos de uma minoria.  A partir do processo da acumulação primitiva 

do capital, Marx
3
 nos mostra como se deu a expropriação dos camponeses com os 

cercamentos dos campos, gerando uma migração para as cidades dando início ao processo de 

urbanização, já contando com um contingente muito maior de trabalhadores do que ofertas de 

                                                           
3
 Queremos aqui reivindicar a participação fundamental de Engels no que entendemos por “obras marxianas”. Ao lermos as 

cronologias de vida e obras desses autores fica de fato muito difícil e injusto atribuir diversas dessas produções somente à 

Marx, ainda que sejam publicadas só em seu nome.  
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empregos, no contexto Europeu Ocidental
4
. A acumulação primitiva do capital não significa a 

análise de uma economia pré-capitalista, mas o que funda essa sociabilidade, que é a 

dissociação do trabalhador aos seus meios de produção e a conformação da subjetividade ao 

projeto burguês de sociabilidade, a partir, fundamentalmente, da privatização das terras, por 

meio da violência. A expropriação, no capitalismo, não é um mal de origem, mas de um 

processo constitutivo dessa sociabilidade. 

A sociedade de classes transforma o trabalho, em trabalho estranhado. O que é 

ontológico ao ser social, passa a ser um meio de subsistência. A força de trabalho torna-se 

uma mercadoria valiosa para o capital. O que era para ser realizado para produzir um valor de 

uso, não mais satisfaz a necessidade daquele ser que o produz, gerando, portanto, um 

estranhamento do processo de trabalho, um valor de troca destinado à venda. 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis nacional-

econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consumir; 

que quanto melhor formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto 

mais civilizado seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso o 

trabalho, mais impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito o 

trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o trabalhador. (MARX 

(1865), 2004, p. 146). 

 

Esse valor não pertence àquele que o produziu, mas ao capitalista, que compra a força 

de trabalho por determinadas horas por dia, pois este detém os meios de produção, os meios 

de subsistência e o dinheiro. O trabalhador por sua vez, só possui uma mercadoria para vender 

no capitalismo, o seu trabalho em potência, ou seja, sua força de trabalho. A riqueza
5
, sob 

forma mercantil, adquire dupla personalidade: o valor de uso, que é a utilidade de 

determinado objeto, para a satisfação de necessidades do estômago e da fantasia, e o valor de 

troca, que é a relação mercantil que o objeto adquire, tendo essa mercadoria um preço.  

Uma mercadoria tem um valor porque é uma cristalização de um trabalho social. A 

grandeza de seu valor, ou seu valor relativo, depende da maior ou menor quantidade 

dessa substância social que ela encerra, quer dizer, da quantidade relativa, depende 

da maior ou menor quantidade dessa substância social que ela encerra, quer dizer, da 

quantidade relativa de trabalho necessária à produção. Portanto, os valores relativos 

                                                           
4
 O trabalho adquire no Capitalismo uma lei geral que o caracteriza. No entanto, é necessário apreendermos as 

particularidades das formações das classes sociais no Capitalismo a partir das formações sócio históricas de determinada 

localidade e em determinado período histórico. O processo de expansão do Capitalismo em outras regiões do globo se deu de 

forma diferente, mas desigual e combinada. No Brasil, por exemplo, essa sociabilidade se desenvolve à base do extermínio e 

escravização dos indígenas, além dos quatro séculos de escravização dos negro(a)s africanos e dos grandes latifúndios, 

gerando processos distintos na análise da luta de classes. E é através da exploração das colônias que o capitalismo pôde se 

desenvolver no centro, analisaremos esse processo mais à frente. 
5
 “O trabalho não é a fonte de toda a riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso (os valores de uso são, de fato, a riqueza 

real!) tanto quanto o trabalho, trabalho que é expressão de uma força natural, a força de trabalho do homem.” (MARX 

(1844), 2010, p. 102) 
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das mercadorias são determinados pelas correspondentes quantidades ou somas de 

trabalho investidas, realizadas, incorporadas nela. (MARX (1843), 2010, p. 60). 

 

Conforme afirmamos acima, a partir da citação de Marx, o valor das mercadorias e, portanto, 

da força de trabalho também, é determinada pela quantidade de trabalho necessária à 

produção, mas a forma que se utiliza essa mercadoria são fatores distintos. Por exemplo, se 

numa fábrica, o trabalhador leva duas horas para produzir o equivalente ao necessário a sua 

reprodução, a produção desse excedente nas demais seis horas de trabalho são apropriadas 

pelo seu patrão, se este comprou a força de trabalho por 8 horas diárias, por exemplo. A esse 

“sobretrabalho”, que Marx chamou de mais-valor, pode-se dar aumentando a jornada de 

trabalho e/ou aumentando a produtividade, ou seja, produzindo mais numa mesma jornada - 

na forma absoluta – e, na forma relativa através da redução do custo de produção dos bens 

salários ou dos meios necessários a reprodução dos trabalhadores, que pode ser através do 

aumento da produtividade ou também nas mudanças da própria relação de trabalho.  

.  

O capital, como um sistema de controle do metabolismo social pôde emergir e 

triunfar sobre seus antecedentes históricos abandonando todas as considerações às 

necessidades humanas como ligadas às limitações dos “valores de uso” não 

quantificáveis, sobrepondo a estes últimos — como o pré requisito absoluto de sua 

legitimação para tornarem-se objetivos de produção aceitáveis — o imperativo 

fetichizado do “valor de troca” quantificável e sempre expansível. É desta maneira 

que surgiu a forma historicamente específica do sistema capitalista, sua versão 

capitalista burguesa. Ela teve de adotar o irresistível modo econômico de extração de 

sobretrabalho, como mais-valia estritamente quantificável — em contraste com a 

pré-capitalista e a pós-capitalista de tipo soviético, formas basicamente políticas de 

controlar a extração de sobretrabalho —, de longe, o modo mais dinâmico de 

realizar, a seu tempo, o imperativo da expansão do sistema vitorioso. (MESZÁROS, 

2000, p. 8). 

 

Nesse processo, as “revoluções tecnológicas”
 6

 cumprem um papel fundamental na 

extração do sobretrabalho, que gera o lucro. O avanço das forças produtivas do capital 

também possui outra função importante, referente ao aumento do exército industrial de 

reserva, necessário para a regulação dos salários (que oculta o trabalho não pago), sendo a 

concorrência uma importante chave desse processo. A contradição que estrutura esse modo de 

produção capitalista, reside no fato da riqueza e do desenvolvimento produzido de forma 

coletiva, serem apropriados de forma privada por uma pequena parcela da população, o que 

gera uma superprodução, tornando as crises, um processo cíclico constitutivo dessa 

sociabilidade.  

                                                           
6
 “Marx procura demonstrar que o processo se inicia pela subordinação direta dos trabalhadores aos capitalistas, quando estes 

passam, na condição de proprietários/ possuidores dos meios de produção, a controlar o tempo e as condições de trabalho 

daqueles, que foram reduzidos à condição de proletários. O passo seguinte, da subsunção real, apresenta-se como decorrência 

da acumulação propiciada pela etapa anterior, e materializa-se pela ‘aplicação da ciência e da maquinaria à produção 

imediata’ “ (MATTOS, 2012, p. 67) 
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O sistema do capital é essencialmente antagônico devido à estrutura hierárquica de 

subordinação do trabalho ao capital, o qual usurpa totalmente — e deve sempre 

usurpar — o poder de tomar decisões. Este antagonismo estrutural prevalece em 

todo lugar, do menor “microcosmo” constitutivo ao “macrocosmo” abarcando as 

relações e estruturas reprodutivas mais abrangentes. E, precisamente porque o 

antagonismo é estrutural, o sistema do capital é — e sempre deverá permanecer 

assim — irreformável e incontrolável. A falência histórica do reformismo social-

democrata fornece um testemunho eloqüente da irreformabilidade do sistema; e a 

crise estrutural profunda, com seus perigos para a sobrevivência da humanidade, 

destaca de maneira aguda sua incontrolabilidade. (MESZÁROS, 2000, p. 11). 

 

 Enquanto classe trabalhadora, quando pensamos em crise, pensamos em momentos de 

escassez (desempregos, cortes de políticas públicas, de financiamentos), no entanto, para o 

capital, a crise é gerada exatamente pelo fator contrário, é uma abundância e superacumulação 

de valor. As quedas das taxas de lucro é o processo, denominado por Marx, que evidencia que 

o capital se cristaliza de forma diferenciada entre os elementos que o constituem, acumulando 

cada vez mais em capital constante (meios de trabalho, tecnologia, fábricas) do que em capital 

variável (força de trabalho), para aumentar a produtividade do trabalho e extrair a mais-valia 

relativa, fazendo assim, com que caia o valor unitário das mercadorias, permitindo ao capital 

vencer o ciclo de concorrência. No longo ciclo, esse processo resulta na queda das taxas de 

lucro (IASI, 2015, s.p.). Quando esse processo ocorre, o capital é migrado para outros setores, 

se diversificando, evidenciando o seu caráter incontrolável e expansionista.  

 Para esses mecanismos se realizarem é necessário que os sujeitos históricos atuem na 

garantia desses processos em busca do restabelecimento das taxas de lucro. Uma das 

fundamentais instituições que garante essas tentativas, historicamente, é o Estado capitalista. 

Veremos, logo adiante, a relação das classes sociais com o Estado, mas é fundamental 

ressaltarmos que é por essa garantia do controle das quedas das taxas de lucro, que podemos 

confirmar o que Marx e Engels já diziam no Manifesto Comunista, de que o Estado é o comitê 

executivo da classe dominante (ainda que tenhamos que fazer as mediações necessárias para 

entender suas reconfigurações), em última instância é ele que garante os mecanismos de 

contratendências,
7
 identificadas por Marx em seis elementos: 1) intensificação da exploração 

do trabalho; 2) rebaixamento de salários (diretamente e/ou indiretamente); 3) crescimento de 

uma superpopulação relativa para gerar maior excedente de força de trabalho; 4) 

barateamento dos elementos que constituem o capital constante; 5) expansão do mercado, 

busca de matérias-primas mais baratas e escoamento dos produtos já realizados, atualmente, 

                                                           
7
 “Tais medidas, que evidenciam a essencialidade do Estado no funcionamento da economia capitalista, desmontando assim a 

premissa liberal, não evitam a crise, nem impedem a queda tendencial da taxa de lucro, mas impõe ao movimento da 

economia seu caráter cíclico, isto é, momentos de crescimento da acumulação, auge, crise, recessão, e assim por diante.” 

(IASI, 2015, s.p.). 
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basicamente, em exportação de capitais; 6) compensação com juros bancário à queda da taxa 

produtiva, através de título da dívida pública, tesouro nacional, bolsa de valores), elemento 

que na crise atual é determinante. (IASI, 2015, s.p.). 

Meszáros (2000) identifica, a partir das três últimas décadas do século XX, uma 

mudança qualitativa na caracterização da crise do capital, a qual o autor chama de crise 

estrutural. Não significa dizer que as demais não façam parte da estrutura dessa forma de 

sociabilidade, mas que, a partir desse período, a crise apresenta uma agudização e todas as 

tentativas de revertê-la, como nos processos das crises cíclicas anteriores, a aprofundam cada 

vez mais, recaindo sempre em consequências devastadoras para a classe trabalhadora. 

Importante ressaltar também que, o significado de crise estrutural não tem o sentido de “fim 

da história” às avessas, como se isso evidenciasse o fim do modo de produção capitalista, mas 

de identificar que todas as determinações essenciais desse modo de sociabilidade atingiram 

sua maturidade histórica. 

 Para o autor, o Capitalismo é a forma plena de realização do capital, no entanto, não é 

exclusivo, o sistema sociometabólico do capital tem seu núcleo central formado pelo tripé 

capital, trabalho assalariado e Estado, sem o fim desses três pilares não é possível à realização 

da superação do capital.  

[...] o capital pode conseguir adaptar-se às pressões emanadas do fim de sua 

“ascendência histórica” somente retrocedendo atrás de sua própria fase progressista 

de desenvolvimento e abandonando completamente o projeto capitalista liberal, 

apesar de toda mistificação ideológica auto-justificatória em contrário. É por isso 

que hoje se tornou mais óbvio do que nunca que o alvo da transformação socialista 

não poder ser somente o capitalismo, se quiser um sucesso duradouro; deve ser o 

próprio sistema do capital. (MESZÁROS, 2000, p. 10-11. grifos do autor). 

 

 Grespan (2009), afirma que entender a essência das crises do capitalismo é 

fundamental para apreendermos as expressões destas em determinada conjuntura. Sem captar 

que a razão da crise está na contradição inerente ao próprio capital
8
, acabamos por ocultar a 

                                                           
8
 “[...] o capital se desvia para outras aplicações por não obter valorização suficiente nas esferas produtivas tradicionais. 

Trata-se do fenômeno chamado por Marx de “sobreacumulação”, em que o impulso desmedido do capital a se valorizar 

ganha sua expressão mais completa. Recordando, em poucas palavras, a subordinação do trabalho como fonte produtora de 

valor dá ao capital os meios de se autovalorizar, mas também o obriga a sempre fazê-lo: sendo “valor que se valoriza”, ele 

não pode deixar de se valorizar, de acumular valor e riqueza, sob pena de deixar de ser capital. [...] E quando diz que a 

circulação do capital tem sua “finalidade em si mesma” e que, por isso, é um processo “desmedido”, tais termos significam, 

em primeiro lugar, que o impulso original dessa totalidade pretendida pelo “valor que se valoriza” desconhece quaisquer 

razões e limites externos, inclusive os do consumo social das mercadorias produzidas; é a necessidade primária de avançar, 

“progredir”, acumular-se. Só em um segundo momento, “post festum”, é que devem ser levadas em conta as condições 

sociais e técnicas de realização desse impulso, muitas vezes impostas ao capital como barreiras a superar. Mais 

especificamente, é preciso afinal vender o que se produziu, é necessário que os meios de produção sejam não só técnica como 

economicamente adequados à produção, é forçoso confrontar e tornar condizentes as várias medidas dos valores criados nas 

muitas esferas de existência do capital social. Aí é que pode se verificar um excesso, produzir-se um excedente, ocorrer uma 
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verdadeira razão da crise atual, que se apresenta como crise financeira, e pode vir a contribuir 

com visões ilusórias que apostam na retomada do capital produtivo, em detrimento do capital 

financeiro, como uma resposta possível na resolução da crise atual, em um capitalismo 

“menos predatório”. No entanto, cada crise apresenta suas especificidades. Para Carcanholo 

(2011), a crise atual representa a exarcebação e aprofundamento da lógica de valorização do 

capital fictício, pois se trata da valorização de um capital que não produz valor diretamente e 

que, se especializa na apropriação do valor.  

[...] a lógica crescente do capital fictício não implica apenas funcionalidade para o 

capital total, uma vez que ele, por sua própria constituição, não participa diretamente 

do processo de produção do valor. Portanto, o seu crescimento significa a expansão 

de títulos de apropriação sobre um valor que não é necessariamente produzido na 

mesma proporção. Quando uma massa crescente do capital se especializa na mera 

apropriação de valor, e este não é produzido na mesma magnitude, prevalece a 

disfuncionalidade do capital fictício para o modo de produção capitalista. Esta 

dialética do capital fictício, em sua funcionalidade e disfuncionalidade para o capital 

total, nos permite entender de alguma forma o capitalismo contemporâneo. 

(CARCANHOLO, 2011, p. 75-76. grifos do autor).  

 

Ao longo dos séculos XIX e XX ocorreram diferenciadas crises cíclicas do capital, que 

tiveram variadas respostas burguesas na busca de resolução da superprodução e do 

reestabelecimento (e ampliação) das taxas de lucro, entre essas: guerras e conflitos 

armamentistas (mundiais ou entre determinadas nações), disseminação da ideologia do 

desenvolvimento, estabelecimento de governos totalitários e do Estado de bem-estar social ao 

neoliberalismo se constituíram historicamente como formas de buscar responder a essas 

crises.  

Buscando entender como os sujeitos políticos enfrentam a crise do capital, 

consideramos necessária a compreensão sobre as classes sociais e como estas se manifestam 

na luta de classes do modo de produção capitalista. Partindo do materialismo histórico e 

dialético, vemos nessas categorias, elementos chaves na apreensão da relação antagônica entre 

capital e trabalho. Como toda categoria em Marx é relacional, as classes sociais também o são 

e, portanto, não se pode apreender essas categorias de formas isoladas, ou como meras somas 

de unidades.  

 Partindo da análise dos processos vivenciados na Alemanha
9
, Marx busca 

compreender porque naquele país as revoluções democráticas burguesas não havia se dado 

                                                                                                                                                                                     
“sobreacumulação” – não apenas de mercadorias, cujo preço tem de cair para que elas possam ser vendidas, mas de capital na 

forma de dinheiro e de meios de produção materiais e “imateriais”. (GRESPAN, 2009, p. 13) 
9
 “O sonho utópico da Alemanha não é a revolução radical, a emancipação humana universal, mas a revolução parcial, 

meramente política, a revolução que deixa de pé os pilares do edifício. Em que se baseia uma revolução parcial, meramente 
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como em 1789, na França, e porque naquele país a burguesia cumpriu um papel 

contrarrevolucionário. Esse debate também será recorrente na análise do processo vivido na 

França a partir da contrarrevolução em 1848 com a tomada do poder por Luís Bonaparte, com 

apoio das burguesias
10

, e será também instrumento de estudos pelos autores latino americanos 

para entender alguns processos aqui vivenciados. Em O Dezoito de Brumário de Luís 

Bonaparte, Marx analisa a conjuntura francesa e caracteriza as jornadas de junho de 1848 

como o primeiro grande enfrentamento entre as duas principais classes da sociedade moderna, 

é o primeiro momento, em suas análises, que ele identifica uma insurgência que propunha não 

só a mudança do regime, mas que coloca em questão a ordem burguesa. Evidencia também 

uma forma mais complexa da luta de classes. Destacando o papel da pequena burguesia 

urbana, do lumpemproletariado e dos camponeses no processo contrarrevolucionário. Mattos 

(2012) vai afirmar a partir das obras marxianas que esses grupos formam e não formam uma 

classe, ou seja, as condições que determinam onde esses grupos estarão na luta de classes não 

são determinadas apenas pela questão econômica, mas historicamente a depender da 

correlação de forças e avanço de consciência nesse processo.  

O complexo processo de tomada de consciência do proletariado enquanto classe na 

sociabilidade burguesa foi analisado por Marx que identificou diferentes momentos dessa 

consciência. O primeiro momento de cunho material o que caracteriza a grande massa da 

população como trabalhadora e um segundo momento a própria experiência de organização 

na luta de classes. Esse processo é conhecido como “classe em si/classe para si”. São 

momentos distintos, porém partes de um mesmo processo dialético.  Primeiramente a 

existência material da classe e posteriormente sua tomada de consciência enquanto classe 

trabalhadora. No entanto, é somente na luta de classes que esse processo se torna possível. O 

avanço de consciência da luta econômica (e/ou corporativa) para a luta política enquanto 

classe.  

As condições econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país em 

trabalhadores. A dominação do capital criou para esta massa uma situação comum, 

                                                                                                                                                                                     
política? No fato de que uma parte da sociedade civil se emancipa e alcança o domínio universal; que uma determinada 

classe, a partir da sua situação particular, realiza a emancipação universal da sociedade. Tal classe liberta a sociedade inteira, 

mas apenas sob o pressuposto de que toda a sociedade se encontre na situação de sua classe, portanto, por exemplo, de que 

ela possua ou possa facilmente adquirir dinheiro e cultura.” (MARX (1844), 2010, p. 154) 
10

 “Marx afirma também que a burguesia pode ter momentos de não conseguir fazer o que precisa para afirmar sua 

dominação geral de classe sobre a sociedade. Nessas horas, disfuncionais, quando a administração do capitalismo não 

consegue mais ser feita pela própria burguesia, porque seus setores se digladiam, vem o golpe, conforme identificou Marx. 

No entanto, no momento em que a força externa impõe outra ordem, ela acaba também sendo burguesa, porque não se tirou a 

propriedade, nem a indústria nem o comércio da burguesia. Ela opera no seio de suas formas. Ou seja, por vezes, quando a 

classe burguesa não consegue administrar a sociedade em benefício do capital, como foi o caso da França de Luís Bonaparte, 

há um golpe contra a burguesia para salvar o capitalismo.” (MASCARO, 2015, p. 19) 
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interesses comuns. Essa massa, pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não 

o é para si mesma. Na luta, de que assinalamos algumas fases, essa massa se reúne 

se constitui em classe para si mesma. Os interesses que defende se tornam interesses 

de classe. Mas a luta entre classes é uma luta política. (MARX (1847), 1985a, p. 

159). 

 

A luta de classes se dá a partir da divisão da sociedade entre classes sociais, ao tempo 

que as classes sociais só o são a partir da luta de classes
11

.  Para diversos teóricos, como 

Michael Löwy (2011) a superação realizada por Marx e Engels à concepção dos socialistas 

utópicos ou a dialética de Hegel, tem seu chão social na inserção desses no movimento da 

própria classe trabalhadora. Portanto, para Marx e Engels “classe social” e “luta de classes”, 

entendidas de forma relacional, são categorias basilares na compreensão da sociabilidade 

capitalista
12

.  

Mattos (2012) resgata em sua pesquisa as concepções marxistas a respeito das classes 

sociais ao longo do século XX dialogando com o pensamento de Thompson. Para este autor a 

classe se dá na relação entre as determinações materiais com elementos subjetivos, e o 

conceito de “experiência”, adquire uma fundamental importância no entendimento desse 

processo.  

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 

(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, 

e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. 

A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 

produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. consciência 

de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: 

encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a 

experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de 

classe. (THOMPSON, 1987, p. 10) 

 Buscando entender os elementos que possibilitam o rompimento da consciência para 

fazê-la avançar numa perspectiva de transformação diante de todos os limites impostos na 

ordem do capital. Thompson trabalha com o conceito de “consciência imposta” ao invés de 

                                                           
11

 “É evidente que não se deve cair no equívoco de reduzir toda a realidade social à luta de classes. Tampouco afirmar que 

“tudo é luta de classes”, com o que se perderia o rigor e precisão analítica dessa categoria vital para a análise social no 

pensamento marxiano. O que queremos destacar, diferentemente, é que a luta de classes: 1) é essencial na medida em que se 

pauta na análise das condições determinadas de uma experiência histórica, a saber, das condições particulares do 

desenvolvimento das sociedades divididas em classes; 2) é categoria abrangente, que busca dar conta da totalidade das 

relações de produção e reprodução de uma dada formação social nos marcos do MPC, não se restringindo a nenhum dos 

“fatores” que a determina: econômicos, políticos, sócio-culturais etc. (MINTO, 2014, p. 33-34) 
12

 “Há classes sociais. O problema do mundo é que ele se divide por elas. A questão não é o partido, o Estado, o governo, os 

poderes legislativos, executivos ou judiciários, a democracia ou a eleição. Essas divisões que estão na órbita do Estado, para 

nós, guardam problemas e não alcançam o fundamental. Ficar refém de seus termos não ajuda a explicar a sociedade de um 

modo melhor. A chave para compreensão é entender que o mundo capitalista está fraturado em classes sociais. Com isso, 

começa a florescer o próprio marxismo como nós conhecemos.” (MASCARO, 2015, p. 17). 
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“falsa consciência” ou “ausência de consciência”. Os diferentes marxismos, apontados por 

Thompson, podem ser divididos em duas dimensões: dos críticos, materialistas históricos e 

dos dogmáticos, teológicos de uma visão determinista econômico-tecnológica. 

 O conceito de classes, em Lênin
13

 a partir dessa visão como “doutrina” acabou sendo 

interpretada de forma linear e evolucionista, partindo de definições fechadas, de forma 

dogmática, levando a interpretações deterministas e economicistas. Um desses exemplos são 

as análises de Stálin, mas não só (Plekhanov e Kautsky também, como mostra Mattos). Para 

Stálin, a revolução socialista era um fim “natural” do processo. Concepção que dá solidez à 

teoria da revolução por etapas, e do socialismo num só país, pois, se o processo é natural e 

inevitável não é necessário impulsioná-lo globalmente. A Revolução socialista não é um 

processo natural, e, portanto, não está dada. Essa compreensão tira do centro de análise 

justamente uma categoria central do processo que é a luta de classes. 

Atualmente, tanto nos ambientes acadêmicos como no senso comum, essas categorias 

de análise, fundamentais para o entendimento da sociabilidade capitalista, vêm sendo 

insistentemente renegadas. Em lugar disso, a atomização do indivíduo ganha centralidade. 

Teorias que visam confirmar que as desigualdades e as mais variadas expressões da questão 

social se resolvem a partir de um voluntarismo. A força de vontade, capacidade e a dedicação 

para ascender economicamente nesta sociabilidade seriam os determinantes. Também são 

presentes as teorias
14

 que afirmam o fim do trabalho na era do capital fictício e das inovações 

tecnológicas, apontando como defasadas a categoria das classes sociais e luta de classes, além 

da estratificação que subdivide entre classes altas, médias, baixas, baseado fundamentalmente 

no poder de compra do indivíduo ou de uma família. Nenhuma dessas teorias citadas vai 

verdadeiramente a fundo à contradição estruturante dessa sociabilidade. 
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 “Chama-se de classes os grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si pelo lugar num sistema de produção social 

historicamente determinado, pela sua relação (as mais das vezes fixada e formulada nas leis) com os meios de produção, pelo 

seu papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo de obtenção e pelas dimensões da parte da 

riqueza social de que dispõem. As classes são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-se de trabalho de outro graças 

ao fato de ocupar um lugar diferente num regime determinado de economia social.” (LENIN apud MATTOS, 2012, p. 69). 

14 Diversos autores defendem a teoria do fim do trabalho, e entre esses existem diferentes interpretações desse processo, no 

entanto, reforçamos que: “Desde já, temos de ressaltar que, independente do grau de consciência dos formuladores das teorias 

do fim do trabalho, trata-se de uma interpretação da realidade social que em muito contribui para mascarar as formas de 

subordinação da classe trabalhadora nos países que, atualmente, abrigam uma parte representativa da produção mundial – 

como se o trabalho efetuado na China, Índia, Bolívia, Tibet, Brasil, por exemplo, pudesse ser solenemente ignorado. Pode-se 

sugerir, para quem o queira investigar, que o grau de aceitação dessa concepção absurda tem íntima conexão com o evidente 

papel ideológico que ela desempenha na reprodução do capital. Pode não ser pura coincidência, então, que os formuladores 

das teorias do fim do trabalho se sintam obrigados a rejeitar, muitas vezes radicalmente, ascendências teóricas que 

vislumbrem a transformação da realidade social – em especial, Marx “ (CARCANHOLO, MEDEIROS, J.L,2012,). Sobre os 

teóricos que defendem a tese do fim do trabalho, ou o fim da centralidade do trabalho podemos citar: Gorz, Habermas, Offe, 

Hardt e Negri, entre outros.  
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Contra o pressuposto liberal – que liga riqueza ao talento e esforço pessoal-, é 

preciso assinalar que são relações sociais entre grandes agrupamentos humanos que 

propiciam, a um só tempo, a acumulação de riqueza em alguns segmentos sociais, 

através da expropriação do trabalho, e a acumulação de miséria e pobreza em outros 

segmentos. (OSÓRIO, 2014, p. 111). 

 Mascaram, portanto, as reais causas da desigualdade e culpabilizam os trabalhadores, 

enquanto indivíduos, não enquanto classe, pelas suas extremas dificuldades de reprodução 

nessa sociedade. Além de ser um poderoso instrumento ideológico que acentua o processo de 

“consciência imposta” e fragmentação da classe trabalhadora. Isso não significa dizer que não 

houve mudanças significativas na produção capitalista, e que as novas reestruturações 

ocorridas nas últimas décadas não impactaram gravemente a organização da classe.   

A afirmação do fim da sociedade do trabalho é a justificativa da apresentação da 

ciência e da tecnologia como possibilidade superior de resolução das contradições 

sociais; como racionalidade sempre crescente e independente do confronto entre 

classes, projetos e concepções de mundo. Isto não é apenas a tônica do momento 

atual. A história do capitalismo é a história da “reestruturação produtiva”. O 

capitalismo, desde o início, teve que, seguida e permanentemente, revolucionar-se 

sem cessar e expropriar os trabalhadores, tanto em relação aos instrumentos de 

produção quanto ao conhecimento e à identidade; expropriá-los na sua própria 

condição de existência enquanto classe. (DIAS, 1998, p. 46). 

 

A nosso ver, negar as categorias de classes sociais e luta de classes para analisar esses 

processos, nos distanciam muito mais da possibilidade de reconstrução e organização, por isso 

também não se apresenta como um caminho mais fácil, pois exige maior rigor e esforços 

coletivos nas análises da realidade social
15

.  

Diferente da concepção Kantiana ou Hegeliana de atribuir ao indivíduo ou ao Estado, 

respectivamente, à razão e a chave da explicação das sociedades modernas, para Marx e 

Engels a razão do mundo capitalista não está na definição do que é o Estado ou de como ele 

funciona, mas sim no que gera a divisão da sociedade em classes (MASCARO, 2015). Isso 

não diminui a importância de apreendermos o que é o Estado nas sociedades modernas
16

, 

muito pelo contrário, evidencia seu caráter estruturalmente classista. Esse debate se torna 

muito caro, uma vez que grande parte das polêmicas entre os teóricos críticos em todo o 

                                                           
15

Não apenas é mais complexa que qualquer categoria das teorias da estratificação, mas também favorece reflexões que vão 

mais longe do que o problema da heterogeneidade social, permitindo um olhar sobre o todo social como unidade complexa. 

Superar os obstáculos estabelecidos pelas teorias que negam as classes sociais e pelas que abusam dessa categoria – 

empregando-a como receita e não como proposta para a reflexão- parece ser uma tarefa iniludível na academia. (OSÓRIO, 

2014, p. 142). 

16
 É importante não perdermos a dimensão de processualidade nas análises sobre o desenvolvimento do Estado capitalista, 

assim como na discussão da transição do feudalismo para o capitalismo. Conforme Mascaro (2013, p. 56) aponta: “O 

estabelecimento de unidades estatais se dá sobre as específicas relações do feudalismo em fragmentação. A forma política em 

definitivo, que dá identidade ao Estado como instância apartada dos indivíduos e das classes, surgirá com as revoluções 

burguesas. Por isso, mais intensamente no espaço da Idade Moderna, tanto o econômico interfere e reelabora o político e o 

jurídico quanto o contrário.”   



35 
 

 
 

mundo se dá na concepção do Estado, se é possível disputá-lo, ou a própria concepção de uma 

suposta neutralidade no Estado, onde esse possa ser operado conforme decidam seus 

governantes
17

. 

[...] O Estado não é uma peça isolada, sem lastro estrutural com a realidade, que 

poderíamos tomar nas mãos e conferir os aspectos que quiséssemos. Marx ensina 

que na política o fundamental, o estrutural, são as formas da sociabilidade capitalista 

– a mercadoria, o valor de troca, a lógica que faz com que todos os trabalhadores do 

mundo sejam pessoas que se vendem à exploração do capital, a separação, portanto, 

do capital em relação aos trabalhadores. Tudo isso é o fundamental do capitalismo, e 

o Estado, em geral, administra esses aspectos todos, mas não no sentido de ter 

rédeas gerais da determinação social: está talhado estruturalmente para funcionar 

conforme o capital. (MASCARO, 2015, p. 24) 

 

Engels, na sua obra A origem da Família, da propriedade privada e do Estado, nos 

ajuda a entender como que se deu o processo da construção do Estado historicamente e com 

isso desvela o que Marx também irá trabalhar: o caráter dominador e opressor do Estado. 

Engels afirma que o surgimento do Estado está diretamente ligado ao desenvolvimento das 

sociedades
18

, e aqui observamos a questão do excedente econômico e a acumulação deste nas 

mãos de um grupo determinado, que gera interesses conflitantes e inconciliáveis e com isso a 

necessidade de se criar uma instância que estivesse aparentemente acima dos interesses de 

classes, e que garantisse através de mecanismos jurídicos, coercitivos e políticos o 

funcionamento da produção e reprodução do capital, transformando, ainda que formalmente, 

exploradores e explorados em sujeitos de direito, regidos por uma mesma legislação e 

membros de uma mesma nação.  Com esse caráter, o Estado atua também na formação de 

subjetividades desses sujeitos de direito, cidadãos
19

, onde a educação formal cumpre um papel 

fundamental, conforme analisaremos no terceiro capítulo desta dissertação.  

O executivo no Estado Moderno segundo Marx e Engels ((1848), 2008, p.12) “[...] não 

passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo”. 

Ainda que tenhamos de fazer as mediações necessárias para entendermos como isso se 
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 Bianchi (2015) ressalta em seu artigo que afirmar que o Estado é um instrumento a serviço de uma classe dominante pode 

assumir um caráter reformista, destacando que essa concepção era defendida pelo liberal Noberto Bobbio. Quando se tem 

uma concepção meramente instrumental do Estado, ele perde seu caráter estrutural capitalista podendo ser transformado 

dependendo de quem o comande. “Que o Estado seja bom ou mal depende de quem tem as rédeas em mãos” (BOBBIO apud 

BIANCHI, 2015).  
18

 Ou seja, são as relações de produção e reprodução da sociabilidade capitalista que explica o funcionamento do Estado, e 

não o contrário. “[...] Por isso, não é partindo das características do aparato estatal em si mesmo que se descobrirá a sua 

eventual utilização ou não pela burguesia. Pelo contrário, é pela estrutura da reprodução do capital que se entende o locus 

desse aparato político específico e relativamente alheado das classes que se chama hodiernamente Estado.” (MASCARO, 

2013, p. 19) 
19

 O debate sobre cidadania também é polêmico entre os intelectuais críticos, uma vez que a cidadania passa a ser defendida 

de forma universal, desconsiderando o recorte de classes, em uma sociedade marcada pela completa desigualdade. “A 

cidadania é uma forma específica de convivência contraditória das classes [...] Ela é mais uma aparência necessária: é uma 

ideologia constituidora do real” (DIAS, 1999, p. 61) 
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expressa em um país de capitalismo dependente como o Brasil, concordamos com a premissa 

de que o Estado tem um caráter de dominação de uma classe, a burguesa, sobre outra, a classe 

trabalhadora e é produto e manifestação do antagonismo inconciliável entre as classes 

(LÊNIN (1917), 2010, p. 27). 

No entanto, entendemos que o caráter do Estado não é meramente instrumental, e 

vemos que essa afirmativa citada acima do Manifesto Comunista deva ser um ponto de partida 

e não um ponto de chegada nos estudos sobre a caracterização do Estado. O debate da origem 

do Estado moderno não foi iniciado em Marx e Engels, mas são nesses autores que 

observamos o caráter classista do Estado
20

.  

O Estado não é pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora 

para dentro; tampouco é "a realidade da idéia moral", nem "a imagem e a realidade 

da razão", como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando esta chega 

a um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se 

enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por 

antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 

antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e 

não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo 

dentro dos limites da "ordem". Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima 

dela se distanciando cada vez mais, é o Estado. (ENGELS, s.d., p. 61) 

Esse não é um debate consensual, nem mesmo entre os teóricos críticos. E a 

concepção do Estado como meramente instrumental pode levar as organizações da classe 

trabalhadora a práticas políticas derrotistas e/ou reformistas. Essa foi a razão para que Lênin 

se dedicasse a escrever sobre o Estado em O Estado e a Revolução ((1917) 2010). Ele 

polemiza com os reformistas, que viam o Estado como Instituição para busca da conciliação 

entre as classes e não como a concepção marxiana e engelsiana trabalha de que o Estado, em 

curtas linhas, representa a opressão de uma determinada classe sobre a outra, e que a tomada 

do Estado pela classe trabalhadora é um momento de transição para então aboli-lo e não 

reformá-lo.  

Indo um pouco mais além, recorrendo a Gramsci, afirmamos que ainda que o Estado 

seja uma instituição que represente a opressão de uma classe sobre a outra, essa opressão não 

se dá somente através da coerção (apesar de fundamental e necessária), mas se dá também na 

busca do consenso para a consolidação da hegemonia burguesa. Compreender que o Estado 
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 O Estado aparenta ser algo acima das classes porque apresenta um caráter de universalidade, de conjuntos de leis e valores 

difundidos também pelos seus aparelhos coercitivos e os aparelhos difusores de ideologia que atuam na efetivação dessa 

hegemonia, ou seja, os valores particulares de uma classe são transformados em valores universais e tem no Estado a 

principal Instituição que atua nesse sentido. “Realmente, toda nova classe que toma o lugar de outras que dominava 

anteriormente é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interesse como interesse comum de todos os membros da 

sociedade, quer dizer, expresso de forma ideal: é obrigada a dar às suas ideias a forma da universalidade, a apresentá-las 

como as únicas racionais, universalmente válidas.” (MARX; ENGELS (1845), 2007, p. 48)  
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não é uma instituição que paira acima da sociedade de classes é importante para percebermos 

também que este está inserido na luta entre essas classes e que vai expressar em maior ou 

menor grau, com diversas mediações, esses embates e a contradição inerente ao capitalismo, e 

de forma diferenciada em determinadas localidades.  

Podemos ver em Marx e Engels, que a aposta por uma sociedade humanamente 

emancipada não se dá através da disputa pelo poder do Estado, mas sim, na luta entre as 

classes sociais na própria produção e reprodução do capital, sendo o proletariado o sujeito 

coletivo capaz de conduzir a revolução socialista. Para eles, a ascensão do proletariado como 

classe dominante não se daria pela disputa do Estado, mas se pela via revolucionária o 

proletariado conseguisse findar com as relações de produção, que gera a exploração entre uma 

classe sobre a outra, o Estado perderia sua função política, uma vez que não teria mais os 

antagonismos de classe.   

Uma vez que, no processo, desapareçam as diferenças de classe e toda a sua 

produção esteja concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público 

perderá seu caráter político. O poder político propriamente dito é o poder organizado 

de uma classe para dominar outra. Se, em sua luta contra a burguesia, o proletariado 

necessariamente se constitui em classe, se por meio de uma revolução se converte 

em classe dominante e, como tal, suprime violentamente as velhas relações de 

produção, então, junto com elas, suprime os antagonismos de classes em geral e, 

com isso, abole sua própria dominação de classe. (MARX; ENGELS (1848), 2008, 

p. 44) 

 

O processo de dominação na sociabilidade capitalista é bastante complexo. Ainda que 

reconheçamos que o Estado é uma instituição que surge para manter a produção e reprodução 

do Capital, essa dominação não se dá de forma monolítica. Em geral, o Estado necessita abrir 

concessões
21

 para a classe trabalhadora, com objetivo de conter um acirramento da luta de 

classes e manter um determinado padrão de manutenção dessa lógica capitalista, que se 

diferencia conjunturalmente, conforme a necessidade do capital e da hegemonia das classes 

dominantes e suas frações. Isso não implica em diminuirmos o papel fundamental das lutas 

das classes trabalhadoras, pois ainda que nos limites do capital, se não houvesse luta não 

haveria ampliações de direitos (trabalhistas, sociais etc.) mesmo nos limites da ordem 

burgesa. No entanto, alerta para o fato de que o acúmulo de forças e lutas por dentro da 

institucionalidade burguesa são captadas pelo capital para a manutenção dessa sociabilidade, 
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 É importante reconhecermos a relação dialética e contraditória do processo de concessões e conquistas. São através das 

lutas da classe trabalhadora que determinados direitos, nos limites do capital, são conquistados, e isso não é algo irrelevante. 

No entanto, o Estado absorve essas demandas e responde (ou não) com determinadas medidas, legislações, políticas sociais 

para atenuar o acirramento das lutas. “A ideia de que o Estado burguês expressa “conquistas” dos dominados (direito à greve, 

sindicalização, partidos populares, fórmulas democráticas de dominação) deve ser entendida, portanto, dentro desses limites. 

São conquistas, porém desvirtuadas e filtradas pela ação estatal.” (OSÓRIO, 2014, p. 52) 
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buscando a atomização e dispersão da organização da classe trabalhadora. É necessário ter um 

horizonte de ruptura com essa ordem
22

. 

Dessa forma, o Estado capitalista não se limita a sua estrutura burocrática e coercitiva, 

combina estratégias de consenso, numa relação de dominação e hegemonia, ou seja, atua de 

forma ampliada. Pensar o Estado como uma instituição inserida na luta de classes e não acima 

dela nos permite observar que a divisão total entre estrutura e superestrutura é didática, mas 

não real.  

Marx e Engels chegam a importantes conclusões a partir da crítica à concepção de 

Estado em Hegel. Esse debate, no entanto, permanece ainda num campo mais filosófico da 

análise. É no texto que ele faz um ano depois, para a introdução dessa obra, que marcará, 

ainda de forma insipiente, principalmente na análise da economia política, que o problema da 

sociedade prescinde a existência do Estado, sendo a divisão da sociedade em classes sociais. 

É nesse texto também, que ele defenderá que a emancipação humana
23

 só será possível via 

Revolução a partir de uma classe criada no capitalismo e por ele explorada, que é o 

proletariado. No texto Sobre a questão judaica, Marx irá explorar o tema dos limites da 

emancipação política. Alguns autores, como Bensaid, no posfácio da obra citada (2010a), 

reforçam, no entanto que Marx não diminui em nenhum momento os avanços que são as 

liberdades democráticas, ainda que nos limites do capital. 

Longe de ser secundária ou irrisória a emancipação política constitui, para Marx: 

“um grande progresso; ela não chega a ser a forma definitiva da emancipação 

humana em geral, mas ela constitui a forma definitiva da emancipação humana 

dentro da ordem mundial vigente até aqui”. Essa frase por si só deveria refutar a 

acusação de que Marx seria indiferente às “liberdades formais”, aos “direitos 

democráticos” e à “democracia burguesa”. Ele os considera como conquistas 

preciosas numa perspectiva histórica [...] Portanto, necessárias, mas insuficientes 

[...]. Não se trata de negar a importância da emancipação política, mas de ultrapassar 

seus resultados conservando-os, de caminhar rumo à “verdadeira democracia” que, 

desde a Crítica da filosofia do direito de Hegel, faz a ponte entre o liberalismo 

renano e a revolução radical.  (BENSAID, 2010a, p. 87). 

 

Um dos autores que mais se debruçou no debate sobre sociedade civil e Estado, 

trabalhando também o conceito de Estado ampliado foi o sardo, Antonio Gramsci. No 
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 “Se democracia é espaço de luta ela pode, se não tiver uma postura desarmada, ingênua, vir a ser um instrumento de 

intervenção política, que se move, inicialmente, nos limites do campo da racionalidade dominante. Faz-se necessário tomar o 

campo da cidadania, ainda que restrita, como espaço de luta. Coloca-se a necessidade de realizar uma nova cidadania, tarefa a 

ser realizada pelos que se colocam na perspectiva da democracia dos trabalhadores.” (DIAS, 1999, p. 65) 
23

 “Mas 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 suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças 

próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política.” 

(MARX, 2010, p. 54) 
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entanto, ao longo do final do século XX passou-se a fazer uma leitura liberal do referido 

autor, criando uma divisão no campo teórico-político entre sociedade civil e Estado
24

. Essa 

leitura engessada cria uma dicotomia, numa relação em que o primeiro representa o consenso 

e o segundo a coerção, não estabelecendo que a luta entre as classes esteja presente em todos 

os espaços da sociabilidade burguesa.  

[...] distinção entre sociedade política e sociedade civil, que de distinção 

metodológica se torna e é apresentada como distinção orgânica. Assim, afirma-se 

que a atividade econômica é própria da sociedade civil, e que o Estado não deve 

intervir na sua regulamentação. Mas, como na realidade fatual sociedade civil e 

Estado identificam-se, deve-se considerar que também o liberalismo é uma 

‘regulamentação’ de caráter estatal, introduzida e mantida por via legislativa e 

coercitiva: é um fato de vontade consciente dos próprios fins, e não a expressão 

espontânea, automática, do fato econômico.” (GRAMSCI apud DIAS, 1999, p. 59). 

 

A partir dessa concepção sobre o Estado e sociedade civil, podemos identificar a 

atuação das classes dominantes em diversos espaços da sociedade, na busca da formação de 

um consenso adequado às necessidades do capital e aos seus valores, sobrepondo-se como 

Universal, e a única sociabilidade possível
25

. Outras instituições como as escolas, as igrejas, 

os meios de comunicação cumprem um papel fundamental na criação do consenso e da 

consolidação de uma hegemonia.  

As reconfigurações do papel do Estado ao longo dos processos históricos são 

determinadas pelas relações de produção e reprodução do capital, as dinâmicas nas lutas entre 

as classes e a hegemonia das classes dominantes e suas frações, a partir da localização de 

determinadas nações na divisão internacional do trabalho. É por essa razão que ao 

analisarmos o desenvolvimento dos Estados capitalistas nos países imperialistas e nos países 

dependentes, entendendo-os numa dinâmica desigual e combinada, é possível observar 

diferentes papéis tanto políticos, econômicos, sociais e culturais atribuídos ao Estado.  
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 Diversos autores estudiosos da obra de Gramsci ( para aprofundar consultar: DIAS, 1996;  SECCO, 2006) atribuem esse 

fato a própria forma que circulou as obras do teórico, de forma fragmentada. Outra razão também é pela apropriação dos 

textos como obras organizadas e acabadas, o que não era o caso das Cartas e dos cadernos do Cárcere. Dessa forma, os temas 

abordados pelo autor são temas de grandes polêmicas principalmente na América Latina, onde o contexto político da ditadura 

empresarial-militar favoreceu interpretações que separavam de forma pouco dialética, Estado enquanto pura coerção e 

sociedade civil como consenso, e dessa forma desconsiderando a disputa entre classes.  
25

 Ressaltamos que a democracia burguesa não é a única forma de governar das classes dominantes no Capitalismo. Aqui na 

nossa análise inicial, nos remetemos a esse momento do Capitalismo, mas que não é único. Tanto o fascismo como as 

autocracias burguesas vivenciadas na América Latina foram estratégias do Capital na contenção das lutas de classes e na 

busca de acelerar o desenvolvimento de forças produtivas para obtenção de maiores taxas de lucros. No entanto, nesses 

períodos o papel do Estado capitalista fica mais claro como opressor e dominador, estabelecendo estratégias de consensos 

também, mas com um peso muito mais forte na coerção, dificulta dessa forma a consolidação da hegemonia das classes 

dominantes. É nos marcos da democracia burguesa, no campo da cidadania, que a natureza do Estado e dos aparelhos 

privados de hegemonia ficam mais velados.   
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O que é fundamental ressaltarmos é que o caráter capitalista do Estado não se perde, 

muito menos o próprio Estado, ainda que seja reconfigurado para atender às demandas do 

capital em determinados períodos históricos, a exemplo, dos Estados liberais, os Estados de 

bem-estar social vivenciados na Europa no pós II Guerra Mundial, os Estados neoliberais e 

sociais-liberais. 

1.2 Imperialismo e capitalismo dependente: duas faces do mesmo processo 

Marx, como vimos no item anterior, caracteriza os processos que marcaram a 

transição do feudalismo para o capitalismo (período histórico entre os séculos XIV-XVI), 

atribuindo de acumulação primitiva [...] o processo histórico que dissocia o trabalhador dos 

meios de produção. (MARX (1867), 1975, p. 830). Mostra também como se deram parte 

dessas concentrações de capitais nos países centrais: através da expropriação, aniquilação dos 

povos originários e exploração dos países que caracterizamos como dependentes, no período 

colonial
26

. Para além da expropriação e colonização, Marx aborda um conjunto de medidas 

características aos países centrais no processo de acumulação primitiva, evidenciando o papel 

importante do Estado nesse processo que consistia no sistema protecionista, crédito público, 

finança moderna e aponta a dívida pública com uma das medidas mais importantes no 

processo de acumulação primitiva.
27

 

Essa análise é importante porque nos evidencia que esse processo violento e predatório 

é um traço estruturante do desenvolvimento capitalista, mas que não é natural e sim 

construído socialmente. Conforme o desenvolvimento das forças produtivas vai se ampliando 

é necessário, para o capital, também expandir novos campos de exploração na busca pelo 

crescimento das taxas de lucro. É possível observarmos as primeiras elaborações sobre o 

caráter cosmopolita do capitalismo, a partir do Manifesto Comunista: 

A necessidade de mercados sempre crescentes para seus produtos impele a burguesia 

a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa estabelecer-se, explorar e criar 

vínculos em todos os lugares. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia 

                                                           
26

 “O sistema colonial fêz prosperar o comércio e a navegação. As sociedades dotadas de monopólio, de que já falava Lutero, 

eram poderosas alavancas de concentração de capital. As colônias asseguravam mercado às manufaturas em expansão e, 

graças ao monopólio, uma acumulação acelerada. As riquezas apresadas fora da Europa pela pilhagem, escravização e 

massacre refluíam para a metrópole onde se transformavam em capital.” (MARX (1867), 1975, p. 871). 
27

 “Os diferentes meios propulsores da acumulação primitiva se repartem numa ordem mais ou menos cronológica por 

diferentes países [...] são coordenados através de vários sistemas: o colonial, o das dívidas públicas, o moderno regime 

tributário e o protecionismo. Esses métodos se baseiam em parte na violência mais brutal, como é o caso do sistema colonial. 

Mas, todos eles utilizavam o poder do estado, a força concentrada e organizada da sociedade para ativar artificialmente o 

processo de transformação do modo feudal de produção no modo capitalista, abreviando assim as etapas de transição. A força 

é parteira de toda sociedade velha que traz uma nova em suas entranhas. Ela mesma é uma potência econômica” (MARX 

(1867), 1975, p. 869) 
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imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. [...] 

Essa indústrias não utilizam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas 

provenientes das regiões mais distantes. E seus produtos não se destinam apenas ao 

mercado nacional, mas também a todos os cantos da Terra. [...] No lugar da 

tradicional autossufuciência e do isolamento das nações surge uma circulação 

universal, uma interdependência geral entre os países. E isso na produção material 

quanto na intelectual. [...] Sob ameaça de ruína, ela obriga todas as nações a 

adotarem o modo burguês de produção; força-as a introduzir a assim chamada 

civilização, quer dizer, se tornarem burguesas. (MARX; ENGELS, 2008, p. 14-15. 

grifos nossos) 

 

Dessa forma, conforme o capital se expande por todo o globo terrestre, gera também 

uma “interdependência geral entre os países”. No entanto, essa relação não se dá de forma 

igual.  

As grandes navegações (séculos XV/XVI) foram um marco no capitalismo que 

possibilitou aos países europeus buscarem nas regiões dominadas e exploradas acumulação de 

riqueza, poder e território que determinaram majoritariamente as formas de organização 

social, econômica, política e cultural dos países, principalmente latino-americanos, voltados 

aos seus interesses.  Apesar dos escritos de Marx serem anteriores à era imperialista, é 

possível observar em alguns trechos de suas obras ensaios sobre o que mais tarde, a partir de 

contribuições de diversos marxistas, como Lênin e Trotsky, ficou conhecida como a “lei do 

desenvolvimento desigual e combinado”
28

, conforme aponta Lowy (1995, p. 73), pois ainda 

que a partir da fase monopolista essa relação tenha ficado mais intensa e complexa, essa é 

uma das leis que estruturam a sociabilidade burguesa. 

A teoria do desenvolvimento desigual e combinado permite também captar a relação 

dialética e contraditória entre os países e/ou regiões circunscritos no desenvolvimento 

capitalista, de forma que os países dependentes aos países imperialistas não estão numa 

corrida em busca do desenvolvimento, e sim, cumprem esse papel de forma integrada à lógica 

do capital. 

                                                           
28

 Em artigo sobre o tema, Bianchi (2013), ressalta que a “lei do desenvolvimento desigual e combinado” foi trabalhada 

nesses termos por Novack (1988). Até então, Trotsky trabalha com duas leis. Novack apresenta outros elementos para além 

das contribuições de Trostky, atribuindo esse conceito não só na vida em sociedade bem como na natureza. Bianchi (2013) 

também evidencia como os autores foram desenvolvendo esse conceito a partir dos fatos concretos da época, com ênfase nas 

discussões sobre a fase Imperialista do Capital. Vale ressaltar que Trotsky apreende e organiza a teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado (ainda que não utilizando esse termo) para responder a conjuntura relativa à Rússia. Só em 1930 ele 

sistematiza uma apresentação da teoria como proposição de alcance universal dentro do modo de produção capitalista. 

Bianchi (2013) nos mostra como essa teoria tem grandes repercussões na práxis política, com as distorções de Stálin a partir 

das leituras de Lênin sobre o desenvolvimento desigual para justificar a teoria do Socialismo em um só país, bem como, as 

polêmicas de Trotsky trabalhando a teoria da Revolução Permanente. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é 

uma categoria fundamental para analisar as próprias diferenças e combinações que articulam realidades distintas, porém de 

formas simultâneas. Não cabe somente às análises macrossocietárias, sendo, portanto importante para qualquer objeto de 

pesquisa ou análise de conjunturas na perspectiva do materialismo histórico e dialético. 
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A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, evidencia 

com maior vigor e de complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o açoite 

de necessidades externas, a vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos 

saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, na falta 

de uma denominação mais apropriada, chamaremos lei do desenvolvimento 

combinado, que significa aproximação das diversas etapas, combinação das fases 

diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais modernas. Sem essa lei, 

tomada, bem entendido, em todo seu conjunto material, é impossível compreender a 

história da Rússia, como em geral a de todos os países chamados à civilização em 

segunda, terceira ou décima linha. (TROTSKY, 1977, p. 25. grifos do autor). 

  Esse tema do desenvolvimento e dependência é um debate que aparece no cenário 

latino-americano ainda na década de 1920, mas é nas décadas entre os anos 1950 e 1970 que 

ganha maior centralidade e adensamento teórico. Ainda pensando na experiência Russa, 

Trotsky, a partir da teoria do desenvolvimento desigual e combinado e a teoria da Revolução 

Permanente conclui que não adiantaria apostar nas forças burguesas progressistas nacionais 

para realizarem uma revolução que lhes dessem autonomia política e econômica para depois 

fazer a revolução socialista. “[...] a originalidade de um tipo social nacional não é mais do que 

a cristalização das desigualdades de sua formação.” (TROTSKY apud LOWY, 1995, p. 76). 

Ressalta que a luta revolucionária não pode se dar por etapas e sim de forma permanente, 

combinando tarefas democráticas (progressistas, ainda nos marcos da democracia burguesa) e 

avançando às pautas socialistas. A teoria polemiza abertamente com a visão etapista de 

Revolução, que apostava nas alianças com as burguesias nacionais necessariamente, e com as 

teses eurocêntricas uma vez que atribuía à possibilidade dos países “atrasados” poderem ser 

vanguardas nas lutas de classes, e possíveis Revoluções.  

 Ao recorrer ao materialismo histórico e dialético para a análise da realidade concreta 

no continente e as contribuições de Lênin com a teoria do desenvolvimento desigual na 

Rússia, a lógica do desenvolvimento desigual e combinado, ainda que não conhecida como 

uma teoria sistematizada pode ser observada também em autores da América Latina em 

tempos históricos similares às elaborações de Trotsky.  

Lênin, em uma das suas principais obras Imperialismo: etapa superior do capitalismo 

trava o debate dialogando e polemizando com o social-reformista inglês Hobson, com o até 

então marxista austríaco Hilferding e o social democrata russo Bukharin, além de denunciar 

frontalmente as políticas e teorias defendidas por Kautsky. O objetivo desse debate era tentar 

compreender essa nova etapa, caracterizada enquanto Imperialista identificada no período 

entre o final do século XIX, mas que tem na Primeira Guerra Mundial um fato importante 

para as análises do desenvolvimento capitalista entendida como um marco nas disputas 

interburguesas na busca por expansão de novos mercados: “prova-se que a guerra de 1914-
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1918 foi, de ambos os lados, uma guerra imperialista (isto é, uma guerra de conquista, de 

pilhagem e de rapina), uma guerra pela partilha do mundo, pela divisão e redistribuição das 

colônias, das esferas de influência, do capital financeiro, etc.” (LÊNIN, s.d., p. 2) 

Essa obra é uma referência na tradição marxista no entendimento dessa fase do 

capitalismo, conhecida como imperialismo ou capitalismo monopolista e nos variados estudos 

que derivam a partir disso. No entanto, tentaremos nos ater no que caracteriza e diferencia 

essa etapa das anteriores e no processo, desigual e combinado, criado a partir da relação entre 

o imperialismo e capitalismo dependente.  

Para Lênin o fundamental do ponto de vista econômico, dessa nova etapa do 

capitalismo consiste na substituição da livre concorrência pelos monopólios, o que eleva o 

grau de contradição insolúvel do modo de produção capitalista e considera que:  

[...] Sem esquecer o caráter condicional e relativo de todas as definições em geral, 

que nunca podem abranger, em todos os seus aspectos, as múltiplas relações de um 

fenômeno no seu completo desenvolvimento, convém dar uma definição do 

imperialismo que inclua os cinco traços fundamentais seguintes: 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 à exportação de 

capitais, começou a partilha do mundo pelos trusts internacionais e terminou a 

partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. (LÊNIN, s.d., p. 

43. grifos nossos.). 

 

Ao longo da obra, Lênin considera quatro elementos que são intensificados a partir da 

fase imperialista: 1º) a concentração e centralização da produção em um grau muito mais 

elevado do seu desenvolvimento; 2º) surgimento a partir dos bancos, elevando as “modestas 

empresas intermediárias” a monopolistas do capital financeiro; 3º) exportação de capitais 

superando a exportação de bens, 4º) acirramento da disputa entre as principais nações na 

busca de fontes de matéria-prima e mercados consumidores; e 5º) esse processo surge a partir 

da política colonial, que ganha novos contornos, acentuando as diferenças entre ritmo e 

crescimento de determinados países e regiões da economia mundial.  

O Imperialismo, portanto surge a partir da relação dos países capitalistas centrais com 

as colônias e o desenvolvimento dessas estão articuladas com todo o desenvolvimento 

capitalista global, apresentando também características estruturantes específicas, numa 
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relação de atraso e modernidade, característicos de regiões que deram saltos para acelerar e 

acompanhar o desenvolvimento do capitalismo. É dessa relação que o capitalismo dependente 

emergirá. 

Nas organizações da esquerda na América Latina o que predominava nas primeiras 

décadas no século XX era o debate sobre o Imperialismo e como combatê-lo. As posições 

eram divididas entre os que apostavam no desenvolvimento de uma burguesia nacional 

progressista e os que já defendiam que as burguesias nacionais, devido à formação 

econômico-social diferenciada, não tinham o caráter revolucionário das Revoluções burguesas 

clássicas
29

, como analisa o peruano José Carlos Mariátegui em 1929, na I Conferência 

Comunista Latino- Americana: 

[...] As burguesias nacionais, que veem na cooperação com o imperialismo a melhor 

fonte de lucro, sentem-se suficientemente donas do poder político para não se 

preocuparem seriamente com a soberania nacional. [...] O Estado, ou melhor, a 

classe dominante, não sente falta de um grau mais amplo e certo de autonomia 

nacional. A ilusão da soberania nacional conserva-se em seus principais efeitos. 

Pretender que nesta camada social surja um sentimento de nacionalismo 

revolucionário, parecido com o que, em condições diferentes, representa um fator da 

luta anti-imperialista nos países semicoloniais avassalados pelo imperialismo nas 

últimas décadas na Ásia, seria um erro grave. (MARIÁTEGUI (1929), 2012, p. 

115). 

 Esses debates continuam ao longo de todo o século XX e tem uma maior expressão a 

partir do pós Segunda Guerra Mundial, com a difusão da ideologia do desenvolvimento, com 

a criação da Cepal, que iremos analisar ainda neste trabalho. Sobre a relação desigual e 

combinada do Brasil na divisão internacional do Trabalho, iremos dialogar principalmente 

com os intelectuais militantes Florestan Fernandes e Ruy Mauro Marini. Primeiramente 

porque na nossa concepção esses dois autores, resguardando as diferenças teóricas entre si, 

nos auxiliam muito para entendermos o processo econômico, histórico e social da nossa 

formação. Em segundo lugar, e não por ordem de importância, são pensadores que se 

dedicaram a entender a América Latina, e em especial o Brasil, para pensar a ruptura com o 

padrão dependente capitalista na perspectiva revolucionária.  

Partido das contribuições de Lênin, Trotsky e Rosa Luxemburgo, no entendimento do 

imperialismo e do desenvolvimento desigual e combinado, Fernandes, em sua obra 

Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina (1981) analisa a dependência 

                                                           
29

 Aqui consideramos as Revoluções burguesas atribuídas por Marx e Engels [1848] (2008) como altamente revolucionárias, 

destruindo as relações de produção e relações sociais provenientes do feudalismo e instaurando uma nova ordem societária. 

No entanto, não aboliu as contradições de classe, mas colocou “ [...]novas classes, novas condições de opressão e novas 

formas de luta no lugar das antigas.” (p.9). Nos países de capitalismo dependente as contradições de classes, as relações 

sociais anteriores ao capitalismo não são extintas, passando a coexistir e estruturar o capitalismo daquela região. 
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da América Latina em relação aos países do centro do capitalismo, entendendo-a como 

resultado de uma forma específica do desenvolvimento, denominando de capitalismo 

dependente. Esse conceito é de fundamental importância, pois evidencia que este processo de 

dominação externa ocorrido na América Latina é particular e bastante divergente da 

conformação social, política e econômica dos países centrais. Indicando questões que são 

estruturantes desses países e que por isso se mostrarão atuais em relação ao papel que estes 

cumprem frente à divisão internacional do trabalho. Seu ponto de partida são duas principais 

questões: a primeira é entender a nova forma de imperialismo hegemonizada pelos Estados 

Unidos e a segunda é como enfrentá-lo com os limites do capitalismo dependente. Para isso, o 

autor fará uma retomada histórica desde a colonização até a fase ainda vigente do 

imperialismo total. 

Fernandes (1981) destaca quatro padrões de dominação externas que ocorrem na 

América Latina, partindo do exemplo brasileiro
30

. O primeiro deles é o colonialismo que tem 

o poder político local partilhado entre os colonizadores e a Coroa, apresentando padrões 

ibéricos transplantados para a colônia, adaptando às formas de escravização dos povos 

originários e dos negros africanos. “Sob tais condições societárias, o tipo legal e político de 

dominação colonial adquiriu o caráter de exploração ilimitada, em todos os níveis da 

existência humana e da produção, para o benefício das Coroas e dos colonizadores.” 

(FERNANDES, 1981, p. 23). A crise desse primeiro padrão se dá basicamente a partir de três 

fatores. Com o avanço da produção e principalmente das atividades mercantis, as Coroas 

necessitavam recorrer à tecnologia, equipamentos e capital de outros países da Europa para 

desenvolver, por exemplo, a extração da cana e fabricação do açúcar. Com isso, a disputa pelo 

controle econômico das colônias entre as potências como Holanda, França e Inglaterra 

contribuiu para agravar a crise do sistema colonial, em conjunto com a insatisfação de alguns 

setores das colônias, denominados pelo autor como um grupo heterogêneo “identificados com 

a nativização do poder, especialmente aos níveis econômico e político” (FERNANDES, 1981, 

p.24). 

O segundo padrão, neocolonial, surge a partir da independência política (formal). As 

nações europeias, tendo a Inglaterra sua principal potência, demonstram maior interesse no 

controle do comércio do que da produção local, passando a ter um controle econômico, e 
                                                           
30

 Importante ressaltar que essa divisão em períodos e fases é um recurso metodológico, mas, que não tem na realidade essa 

divisão tão definida. É exatamente essa característica de elementos novos combinados com características anteriores que 

formam as particularidades do capitalismo dependente. No entanto, é necessário demonstrar o que aparece como um 

elemento novo e que coloca o Brasil em outros níveis de desenvolvimento capitalista, principalmente a partir do padrão do 

imperialismo total destacado por Fernandes. 
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aproveitando as estruturas formadas ainda no período colonial para a produção e exportação, 

com o apoio das “classes exportadoras” (produtores rurais e seus agentes e comerciantes 

urbanos).  

O esforço necessário para alterar toda a infraestrutura da economia parecia tão difícil 

e caro que esses setores sociais e suas elites no poder preferiram escolher um papel 

econômico secundário e dependente, aceitando como vantajosa a perpetuação das 

estruturas econômicas construídas sob o antigo sistema colonial. (FERNANDES, 

1981, p. 25). 

  

O autor ressalta como o neocolonialismo foi importante para acumulação de capital 

(na Inglaterra em especial) o que criou as condições para a reorganização da economia 

mundial e dinamização das forças produtivas a partir da Revolução industrial. Em 

consequência disso, devido à sua relação articulada, os países neocoloniais também 

vivenciaram novos processos dando início ao terceiro tipo de dominação externa, o 

imperialismo. A partir do último quartel do século XIX o imperialismo através de 

“mecanismos indiretos do mercado mundial, mas também de incorporação maciça e direta de 

algumas fases dos processos básicos de crescimento econômico e de desenvolvimento 

sociocultural” (FERNANDES, 1981, p. 26), faz com que o capitalismo dependente surja 

como uma realidade histórica da América Latina. Ou seja, imperialismo e capitalismo 

dependente são partes do mesmo processo, dialeticamente e estruturalmente relacionados.  

Para Fernandes, essa etapa imperialista repercutiu principalmente em dois elementos: 

a manutenção da produção de matérias primas de bens primários dentro da lógica já posta de 

exportação-importação condicionando e agravando as estruturas econômicas arcaicas. Esse 

elemento contribuiu para a não integração nacional dos países dependentes (em todas as 

dimensões), tendo a transferência do excedente econômico um papel determinante para a 

intensificação desse padrão e reforçando a associação entre as nações imperialistas e as elites 

locais que conforme nos mostra formou-se a partir de interesses particularistas e viram na 

associação subordinada e dependente um meio menos “arriscado” de lucrar.  

Os objetivos manifestos e latentes foram dirigidos para os ganhos líquidos, isto é, 

para a transferência do excedente econômico das economias satélites para os países 

hegemônicos. Sob esse aspecto, a “idade de ouro” do imperialismo europeu 

encerrou o circuito iniciado pelo antigo colonialismo e expandido pelo 

neocolonialismo, ambos de origem europeia, formando o burguês complacente. 

(FERNANDES, 1981, p. 27). 

 

 O último padrão classificado pelo autor é um agravamento do processo descrito 

acima. Por isso, ele coloca o imperialismo nessa primeira fase como restrito, pois é a partir do 
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rearranjo pós Segunda Guerra Mundial, com a hegemonia dos Estados Unidos que o 

imperialismo adquire uma característica totalizadora que reorganiza a dominação externa 

também a partir de dentro e em todas as dimensões da vida social. É nesse período do 

imperialismo total que a ideologia do desenvolvimento foi consolidada, criando a expectativa 

de uma ruptura com o “atraso” através da industrialização. O que não ocorreu, uma vez que 

pela própria estrutura arcaica em que se fundamentou o desenvolvimento da base produtiva 

nesses países mantiveram-se as contradições e os limites de um capitalismo dependente. 

 Ainda nessa obra, também é desenvolvido o tema das singularidades latino 

americanas. Uma vez que alguns países como Brasil, México, Chile, Argentina vivenciaram 

esses processos em sua completude porque suas dinâmicas internas favoreceram certo 

crescimento econômico e estruturas de poder nacionais que permitiram que as burguesias 

locais criassem uma possibilidade de barganha, ainda que limitada, na organização 

internacional do capital. Outros países da América Latina, como Bolívia, Haiti, Paraguai, Peru 

vivenciaram somente os dois primeiros padrões, o colonialismo e neocolonialismo “tornando-

se economias de enclaves e versões modernizadas do antigo sistema” (FERNANDES, 1981, 

p. 28). 

A incorporação ao mercado mundial e às estruturas internacionais de poder numa 

posição heteronômica envolve uma forma peculiar de integração nacional. Nenhum 

país possui uma economia homogênea e potencialidades organizadas de 

desenvolvimento autossustentado efetivo. A dominação externa, em todas as suas 

formas, produz uma especialização geral das nações como fontes de excedente 

econômico e de acumulação de capital para as nações capitalistas avançadas. Assim, 

as diferentes transições de economia colonial para a economia nacional ou da 

escravidão e do capitalismo comercial para o capitalismo industrial sempre 

produzem três realidades estruturais diversas. Primeiro, a concentração de renda, do 

prestígio social e do poder nos estratos e nas unidades ecológicas ou sociais que 

possuem importância estratégica para o núcleo hegemônico de dominação externa. 

Segundo, a coexistência de estruturas econômicas, socioculturais e políticas em 

diferentes “épocas históricas”, mas interdependentes e igualmente necessárias para a 

articulação e a expansão de toda a economia, como uma base para a exploração 

externa e para concentração interna da renda, do prestígio social e do poder (o que 

implica a existência permanente de uma exploração pré ou extracapitalista, descrita 

por alguns autores como “colonialismo interno”). Terceiro, a exclusão de uma ampla 

parcela da população nacional de ordem econômica, social e política existente, como 

um requisito estrutural e dinâmico da estabilidade e do crescimento de todo o 

sistema [...]. (FERNANDES, 1981, p. 28-29). 

 

Evidencia-se que o imperialismo total é também uma resposta às experiências 

soviéticas “assim, enquanto o antigo imperialismo constituía uma manifestação de 

concorrência nacional entre economias capitalistas avançadas, o imperialismo moderno 

representa uma luta violenta pela sobrevivência e pela supremacia do capitalismo em si 

mesmo.” (FERNANDES, 1981, p. 30). 
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Os países latino-americanos enfrentam duas realidades ásperas: 1) estruturas 

econômicas, socioculturais e políticas internas que podem absorver as 

transformações do capitalismo, mas que inibem a interação nacional e o 

desenvolvimento autônomo; 2) dominação externa que estimula a modernização e o 

crescimento, nos estágios mais avançados do capitalismo, mas que impede a 

revolução nacional e uma autonomia real. Os dois aspectos são faces oposta da 

mesma moeda. A situação heteronômica é redefinida pela ação recíproca de fatores 

estruturais e dinâmicos, internos e externos. Os setores sociais que possuem o 

controle das sociedades latino-americanas são tão interessados e responsáveis por 

essa situação quanto os grupos externos, que dela tiram proveito. Dependência e 

subdesenvolvimento são um bom negócio para os dois lados. (FERNANDES, 1981, 

p. 34). 

 

 Conforme analisamos no item anterior, a necessidade de entender e combater o 

Imperialismo fez surgir em toda América Latina inúmeros debates. No Brasil, uma das teorias 

que tem uma importante contribuição na perspectiva da superação da dependência pela via 

revolucionária é a teoria marxista da dependência – TMD, que tem em Ruy Mauro Marini um 

dos seus principais elaboradores e na sua obra Dialética da Dependência ((1973) 2011) um 

marco importante. A teoria marxista da dependência não representa uma nova teoria, muito 

menos uma contraposição às teorias do imperialismo elaboradas por Lênin e outros marxistas 

que seguiram esse caminho. Representa a própria teoria do imperialismo, na sua realidade 

concreta, partindo das análises dos países latino-americanos colonizados e do seu processo de 

desenvolvimento capitalista que apresenta particularidades. Essas análises, portanto, estão 

sempre articuladas com a universalidade.  

 Não é por acaso que o autor inicia esse estudo partindo do debate do método em Marx, 

identificando dois tipos de desvios comuns entre os marxistas que debatiam América Latina, 

que era a interpretação mecânica, dogmática das obras marxianas e engelsianas que 

ignoravam a realidade concreta diferenciada, ou a ressignificação das categorias e leis gerais 

do capitalismo trabalhadas por esses autores para aplicá-las a essa realidade, o empirismo. 

Entretanto, Marini aponta que esses desvios partiam de um problema real que se expressava 

na dificuldade de entender, a partir da abstração das leis gerais do capitalismo, o processo que 

aqui tinha expressões diferenciadas. Desvios que levaram a defesas como a existência do 

modo de produção feudal no Brasil, ou de que aqui se vivenciava uma etapa pré-capitalista, 

enquanto o país já estava inserido, de forma dependente, na divisão internacional do trabalho. 

Por isso, o autor sinaliza que só é possível apreender as particularidades desse capitalismo, 

quando analisados de forma totalizante, em nível nacional articulada ao nível internacional, 

para além ressalta que:  

[...] é o conhecimento da forma particular que acabou por adotar o capitalismo 

dependente latino-americano o que ilumina o estudo de sua gestação e permite 
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conhecer analiticamente as tendências que desembocaram nesse resultado. Mas aqui, 

como sempre, a verdade tem um duplo sentido: se é certo que o estudo das formas 

sociais mais desenvolvidas lança luz sobre as formas mais embrionárias (ou, para 

dizê-lo Marx, “a anatomia do homem é uma chave para a anatomia do macaco”), 

também é certo que o desenvolvimento ainda insuficiente de uma sociedade, ao 

ressaltar um elemento simples, torna mais compreensível sua forma mais complexa, 

que integra e subordina esse elemento. (MARINI, 2011, p. 132-133).  

 

Marini parte de uma análise histórica semelhante a análise do padrão colonial e 

neocolonial elaborado por Fernandes. No entanto, seu foco de análise se dá no âmbito do 

impacto que a exploração de metais preciosos e gêneros exóticos da América Latina tiveram 

no desenvolvimento capitalista, principalmente do capital bancário e comercial na Europa que 

sustentou o sistema manufatureiro abrindo espaço para a revolução industrial. O autor ressalta 

que é a partir desse processo, com a centralização na Inglaterra, e com a independência 

política dos países colonizados que surge uma estrutura definida globalmente, e que vai 

determinar a posição dependente desses países
31

. 

É a partir desse momento que as relações na América Latina com os centros 

capitalistas europeus se inserem em uma estrutura definida: a divisão internacional 

do trabalho, que determinará o sentido do desenvolvimento posterior da região. Em 

outros termos, é a partir de então que se configura a dependência, entendida como 

uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo 

marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou 

recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A consequência da 

dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência, e sua 

superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção nela 

envolvida. (MARINI, 2011, p. 134-135). 

 

O autor analisa como que a Inglaterra conseguiu alcançar esse nível de 

desenvolvimento capitalista, e relaciona essa articulação com os países dependentes como um 

fator determinante nesse processo. Como o país importava produtos agropecuários dos países 

latino americanos, foi possível investir numa especialização da atividade industrial, visto que 

a produção agrícola era garantida por esses. Esse fator foi o que aprofundou a divisão do 

trabalho e permitiu esses países industriais a se lançarem como produtores de manufaturas
32

. 

                                                           
31

 Nesse ponto a análise de Marini vai ao encontro da análise de Fernandes, que também caracteriza o surgimento do 

capitalismo dependente na fase imperialista. Ainda que tenha diferenças entre os anos de surgimento desse processo (Para 

Fernandes a demarcação é no mesmo período considerado por Lênin, último quartel do século XIX, para Marini é em meados 

do século XIX), ambos consideram essa etapa um marco que diferencia os períodos anteriores. Em Dos Santos ((1978) 

2011), outro principal formulador da TMD, o período de dependência é incluído desde a fase colonial. Marini discorda dessa 

análise, reforçando que ainda que apresente um processo de continuidade há um momento de mudança que diferencia 

qualitativamente essa fase das anteriores. 
32

 “[...] A participação da América Latina no mercado mundial contribuirá para que o eixo da acumulação na economia 

industrial se desloque da produção da mais-valia absoluta para a de mais-valia relativa, ou seja, para que a acumulação passe 

a depender mais do aumento da capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do trabalhador. No 

entanto, o desenvolvimento da produção latino-americana, que permite à região coadjuvar com essa mudança qualitativa nos 

países centrais, dar-se-á fundamentalmente com base em uma maior exploração do trabalhador. É esse caráter contraditório 
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Para além, contribuiu para a formação de um mercado de matérias-primas industriais, fator 

este que permitiu um aumento da mais-valia relativa nesses países. (MARINI, 2011, p. 137).  

No entanto, se a explicação se limitar até este ponto, poderíamos recair no equívoco 

das teorias que verificam somente na relação países industrializados versus países agro-

exportadores seu principal problema, levando-nos a conclusões que coincidiriam com as 

teorias cepalinas, onde a industrialização seria a salvação dos países “subdesenvolvidos”. 

Negar-se a ver as coisas dessa forma é mistificar a economia capitalista 

internacional, é fazer crer que essa economia poderia ser diferente do que realmente 

é. Em última instância, isso leva a reivindicar relações comerciais equitativas entre 

as nações, quando se trata de suprimir as relações econômicas internacionais que se 

baseiam no valor de troca. (MARINI, 2011, p. 143).  

 

 A importante contribuição de Marini nos ajuda a desmistificar essa afirmativa quando 

ele apreende que no processo de transferência de valor (de mercadorias e capitais) das 

economias dependentes para as centrais, para não haver uma estagnação da economia e 

redução na taxa de lucro dos capitalistas é possível (e nesse caso necessário para o capital) 

que haja um aumento nas taxas de mais-valia, identificado por Marini como superexploração 

da força de trabalho. O aumento da taxa de mais-valia por si só não é uma característica 

específica dos países dependentes, mas sim a relação entre esse processo de transferência de 

valor e garantia das taxas de lucro. 

A necessidade estruturante das formações dependentes de exportar excedentes que são 

produzidos aqui gera uma espécie de cisão no ciclo do capital, que representa a produção e 

circulação de mercadorias, necessitando, portanto, de alguns mecanismos compensatórios que 

se realizam no plano da produção.  

Como a circulação se separa da produção e se efetua basicamente no âmbito do 

mercado externo, o consumo individual do trabalhador não interfere na realização do 

produto, ainda que determine a taxa de mais-valia. Em consequência, a tendência 

natural do sistema será a de explorar ao máximo a força de trabalho do operário, sem 

se preocupar em criar as condições para que este a reponha, sempre e quando seja 

possível substituí-lo pela incorporação de novos braços ao processo produtivo. 

(MARINI, 2011, p. 157). 

 

Esses mecanismos se dão por basicamente três fenômenos: a intensificação do 

trabalho, ampliação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário 

que é utilizada para o trabalhador se reproduzir socialmente. Essa última pode ser verificada 

pela redução salarial abaixo do valor (que é historicamente determinado) da força de trabalho 

                                                                                                                                                                                     
da dependência latino-americana, que determina as relações de produção no conjunto do sistema capitalista, o que deve reter 

nossa atenção”. (MARINI, 2011, p. 138). 
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ou elevação da força de trabalho sem que os salários acompanhem essa elevação. Ou seja, é 

um dos fatores estruturantes no capitalismo dependente que o trabalhador receba um salário 

abaixo do necessário para sua reprodução no capitalismo, e quando necessário, conforme 

elucida a citação acima, pode-se substituí-lo por outro trabalhador de forma rápida, uma vez 

que o exército industrial de reserva é bastante extenso. Para o autor esse é o fenômeno 

intrínseco às formações dependentes e, portanto: “Mais que meros acidentes no curso do 

desenvolvimento dependente, ou elementos de ordem transicional, esses fenômenos são 

manifestações da maneira como incide na economia dependente a lei geral de acumulação de 

capital.” (MARINI, 2011a, p. 184). 

Marini também sinaliza o caráter combinado nas transferências de valor entre as 

burguesias, uma vez que os capitalistas locais se associam aos países imperialistas buscando, 

através da superexploração do trabalho manter suas taxas de lucro. Sua conclusão aponta que 

essa relação não trata de uma questão entre nações e a deterioração dos termos de troca, mas 

entre as classes. Portanto, a unidade de análise do caráter dependente é o capital enquanto 

uma relação social a qual inclui também o Estado nacional (que tem papel fundamental no 

processo), mas não só. 

O que aparece claramente, portanto, é que as nações desfavorecidas pela troca 

desigual não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas 

mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a 

capacidade produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de renda 

gerada pelo comércio internacional por meio do recurso de uma maior exploração do 

trabalhador. Chegamos assim a um ponto em que já não nos basta continuar 

trabalhando simplesmente a noção de troca entre nações, mas devemos encarar o 

fato de que, no marco dessa troca, a apropriação de valor realizado encobre a 

apropriação de uma mais-valia que é gerada mediante a exploração do trabalho no 

interior de cada nação. Sob esse ângulo, a transferência de valor é uma transferência 

de mais-valia, que se apresenta, desde o ponto de vista do capitalista que opera na 

nação desfavorecida, como uma queda da taxa de mais-valia e por isso da taxa de 

lucro. (MARINI, 2011, p. 147). 

 

Na fase de industrialização das economias dependentes manteve-se como 

característica estruturante
33

 as bases da economia exportadora, ainda que desenvolvendo a 

indústria de bens de consumo duráveis e o mercado interno. Mais adiante nos debruçaremos 

um pouco mais sobre o processo ocorrido na etapa pós II Guerra Mundial, a partir de uma 

nova divisão internacional do trabalho, tendo a hegemonia nos Estados Unidos da América e 

                                                           
33

 “Quando, chegado o sistema capitalista mundial a um certo grau de seu desenvolvimento, a América Latina ingressar na 

etapa da industrialização, deverá fazê-lo a partir das bases criadas pela economia de exportação. A profunda contradição que 

terá caracterizado o ciclo do capital dessa economia e seus efeitos sobre a exploração do trabalho incidirão de maneira 

decisiva no curso que tomará a economia industrial latino-americana, explicando muito dos problemas e das tendências que 

nela se apresentam atualmente”. (MARINI (1973), 2011, p. 158). 
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como as burguesias locais, associadas ao imperialismo avançaram na industrialização, porém 

mantendo seu padrão dependente e aprofundando-o. 

Nossa intenção ao trazer essas categorias é buscar apreender as particularidades do 

capitalismo dependente, entendendo primeiro a sua própria formação. Portanto, apreender o 

processo da transferência de valor, da superexploração e dos processos que permitiram essa 

constituição particular é, a nosso ver, basilar para entendermos o papel que a educação, aqui 

cumpre na divisão internacional do trabalho. Isso implica em entendermos essas elaborações 

como elementos estruturantes, mas que em determinados períodos históricos irão apresentar 

diferentes formas, o que gera a necessidade de novas análises à luz do arsenal teórico da 

TMD, na intenção de captar os movimentos do desenrolar do capitalismo na 

contemporaneidade. Apesar das abstrações econômicas realizadas principalmente por Marini, 

a partir da teoria do valor para apreender essas leis no desenvolvimento capitalista na América 

Latina, o mesmo autor considera fundamental a análise desses fenômenos do ponto de vista 

sociológico e político, e por isso ressaltamos a importância das contribuições de Fernandes 

em nossa pesquisa.  

Na obra Dialética da Dependência, devido à necessidade de uma elevada abstração 

para a apreensão da lei do valor na realidade latina americana, não são abordados os sujeitos 

políticos que estão diretamente ligados e que fazem esse processo se tornar uma realidade 

concreta. Ou seja, como as classes sociais se relacionam e o Estado nacional intervém nesse 

processo? A partir das considerações de Fernandes, iremos buscar analisar como esses 

sujeitos coletivos se organizam no capitalismo dependente brasileiro.  

 Pensando nas economias dependentes, Fernandes (1976) dedica importantes esforços 

no entendimento da Revolução Burguesa no Brasil, que dá título à sua obra de maior 

referência. Opondo-se às interpretações hegemônicas do marxismo à época, que via de forma 

bastante esquemática o desenvolvimento do capitalismo no contexto latino americano, parte 

de conceitos estruturantes do capitalismo analisados, principalmente, por Marx e Engels, 

Lênin, Rosa Luxemburgo e Trotsky, se preocupando em apreender as particularidades
34

 da 

inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial.  

                                                           
34

 “Até recentemente, só se aceitavam interpretativamente como Revolução Burguesa manifestações que se aproximassem 

tipicamente dos “casos clássicos”, nas quais houvesse o máximo de fluidez e de liquidez nas relações recíprocas da 

transformação capitalista com a dominação burguesa. Tratava-se, quando menos, de uma posição interpretativa unilateral, 

que perdia de vista o significado empírico, teórico e histórico dos “casos comuns”, nos quais a Revolução Burguesa aparece 

vinculada a alterações estruturais e dinâmicas condicionadas pela irradiação externa do capitalismo maduro, ou dos “casos 

atípicos”, nos quais a Revolução Burguesa apresenta um encadeamento bem diverso daquele que se pode inferir através do 

estudo de sua eclosão na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos]". (FERNANDES, 1976, p. 338). 
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Fernandes (1981) analisou os padrões de dominação externa, ou seja, o processo de 

desenvolvimento do capitalismo globalmente e que gerou a partir de um determinado 

momento histórico, no imperialismo, o capitalismo dependente.  Suas reflexões nos auxiliam 

a responder a seguinte questão: como podemos entender a formação dos sujeitos coletivos que 

deram materialidade a esse processo? 

Consideramos que a luta de classes constitui uma categoria fundamental no 

entendimento da dinâmica dessa forma de sociabilidade, bem como a expressão da luta de 

classes em determinado espaço etempo. Fernandes, em suas análises, entendia ser 

fundamental apreender essa categoria na realidade latino-americana, dando enfoque para o 

Brasil. Não só se dedicou a entender o que possibilitou a formação do capitalismo dependente 

a partir das classes dominantes, conforme veremos em seguida, mas também de buscar 

compreender os impactos dessas particularidades na formação da classe trabalhadora 

brasileira. Por isso dedica seus estudos desde os povos originários (os estudos dos 

Tupinambás), bem como escreve importantes obras sobre a questão de raça e classe e sua 

relação estruturante.  

 Com as análises desse item, pudemos observar que o desenvolvimento do capitalismo 

nos países centrais foi assentado na exploração das colônias, que tinham como modo de 

produção o escravismo. Nos países latino-americanos há importantes diferenças nessa 

formação. Em alguns a escravidão dos povos originários foi o centro do desenvolvimento 

dessas colônias, em outros casos o tráfico de negros africanos foi o que de fato consolidou 

essa relação. No Brasil, em quase quatro séculos de história marcada pelo escravismo, houve 

tanto o processo com os povos originários (mas em grande maioria sua exterminação), sendo 

a escravização dos negros um fator determinante para a expansão da produção enquanto 

colônia.  

O desenvolvimento do capitalismo, na sua relação desigual e combinada, foi garantido 

por essa relação escravista, sendo o racismo uma apropriação importante para esse modo de 

produção
35

como um todo. No entanto, para além de entendermos que de forma geral a 

                                                           
35

 Consideramos de extrema relevância para a apreensão da complexa realidade social, os debates que trazem as diferentes 

opressões, anteriores ao modo de produção capitalista, como o machismo e o racismo, mas identificando uma apropriação 

dessas expressões para a estruturação e manutenção dessa forma de sociabilidade. No entanto, entendemos que nesse espaço 

não será possível avançarmos com a qualidade e a necessidade de aprofundamento desses temas, visto sua complexidade. 

Nos últimos anos vem crescendo os estudos que articulam os debates das opressões para entender principalmente como isso 

se expressa no Brasil. Aqui, traremos algumas reflexões feitas por Fernandes, mas indicamos para aprofundamento dessa 

temática outros autores como: Clóvis Moura, Octávio Ianni, Guerreiro Ramos, Silvio Luiz de Almeida, Alessandra Devulsky, 

Rosane Borges, entre outros. Ressaltamos, porém que nossa compreensão parte da necessidade de que para avançarmos nas 

lutas e organização da classe trabalhadora, o combate a essas opressões necessitam caminhar verdadeiramente em conjunto, 
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escravidão cumpriu um papel fundamental no capitalismo, nas particularidades dos países que 

viveram esse processo (ex-colônias) esse fator é mais expressivo. Ou seja, buscar apreender a 

dinâmica das classes sociais e a formação da classe trabalhadora no Brasil, requer 

necessariamente articular o debate de classe e raça. 

[...] é um erro supor-se que a supremacia do homem branco seja um dado histórico, 

um fato definitivamente superado com o desaparecimento da escravidão. Doutro 

lado, como a economia de trabalho livre se organizou sobre um patamar pré-

capitalista e colonial, seria lamentável se ignorássemos como as determinações de 

raças se inseriram e afetaram as determinações de classes. [...] O que desapareceu 

historicamente – o ‘mundo colonial’ – subsiste institucional e funcionalmente, ainda 

que de forma variável e desigual, conforme os níveis de organização da vida humana 

que se considerem. Ele vive, pois, em quase tudo que é essencial para o capitalismo 

dependente: na posse da terra, na organização da agricultura, na autocracia dos 

poderosos, na espoliação sistemática e na marginalização dos pobres, no 

particularismo e no farisaísmo das elites, na apatia ou na confusão das massas 

oprimidas e, principalmente, nos padrões de relações étnicas e raciais. 

(FERNANDES, 1972, p. 260. grifos do autor.). 

 

Em um primeiro momento do desenvolvimento capitalista brasileiro não é a formação 

do proletariado (ainda incipiente) que possibilita interpretar a sociedade de classes e a 

inserção do Brasil de forma dependente no processo de reprodução do capital mundialmente, 

e sim a partir da escravidão. Essa implicação traz elementos importantes para pensarmos a 

relação da proletarização nos países europeus e no Brasil. O autor, portanto, se apropria dos 

conceitos de castas, estamentos e classes para tentar apreender essa relação no país. Esse rigor 

conceitual se justifica na tentativa de apreensão das manifestações desiguais e combinadas 

entre elementos estruturantes arcaicos e modernos, que extrapolam as conceituações e 

categorias de classes sociais na sociedade capitalista apreendidas pela tradição marxista. “Ao 

se evitar o emprego simultâneo de conceitos e categorias históricas como “casta”, 

“estamento” e “classe” perde-se, portanto, aquilo que seria a diferença específica na evolução 

da estratificação social no Brasil” (FERNANDES, 2010, p. 63). 

Fernandes (1989) evidencia que o processo da abolição contada pelas classes 

dominantes, oculta importantes fatos históricos que claramente ressaltam o caráter de luta 

organizada dos negros escravizados, assim como de um setor republicano que defendia a 

modernização do modo de produção tipicamente capitalista, sendo o trabalho assalariado 

determinante nesse processo. No entanto, o desenrolar da abolição de forma deliberada pelas 

                                                                                                                                                                                     
conforme aponta Fernandes (1991,s/p): “Os movimentos sociais (como o dos negros, o agrário, o dos trabalhadores sem 

educação, o estudantil, o das mulheres etc.) possuem conteúdos reformistas e revolucionários que não podem ser ignorados e 

que devem ser entendidos na sua confluência dialética com a luta de classes e o movimento sindical. O movimento negro é o 

melhor exemplo. O significado revolucionário explícito e larval da raça, como categoria social, contém implicações e 

desdobramentos insondáveis. Pensar a revolução como possível, no Brasil, sem pôr lado a lado classe e raça, equivale a 

desperdiçar um arsenal nuclear que nunca funcionará como um todo dentro da ordem.” 
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classes dominantes, não integrou o negro liberto na sociedade de classes. A política de 

imigração no Brasil foi condicionada pelo alto com investimentos estatais como forma de 

“compensações” aos escravocratas. Esses mecanismos foram fundamentais para a 

concretização da superexploração do trabalho como caráter estruturante, à medida que os 

negros não incorporados ao mercado de trabalho, eram inseridos a um extenso exército de 

reserva, assim como mantendo o racismo como elemento estruturante. “Os abolicionistas 

deram seus compromissos por terminados. Eles não se soldavam às pessoas dos escravos, mas 

com o fim da escravidão e o início de uma nova era social, aberta ao trabalho livre, ao 

“progresso” e à aceleração do desenvolvimento urbano-comercial.” (FERNANDES, 1989, p. 

56). 

Essas contribuições do autor fazem um contraponto importante ao debate da época e 

desromantiza a ideologia da “democracia racial” que tinha como grande referência no 

pensamento social brasileiro, Gilberto Freyre. Fernandes, a partir de pesquisas documentais e 

com intensas análises de dados concretos, dá voz às posições dos movimentos negros vigentes 

nas décadas de 1960 a 80, e nos anos 1990, trazendo contribuições importantes para políticas 

do Partido dos Trabalhadores no acúmulo da articulação entre classe e raça no Brasil
36

.  

Identificamos também nas considerações de Fernandes e Marini, que as burguesias 

aqui formadas tiveram um papel importante na garantia da dependência, articulando-se às 

burguesias imperialistas. E que mais do que uma disputa entre nações, a dependência é 

determinada pelas disputas entre classes e também intraclasses. No exemplo do Brasil, 

Fernandes (1976), nos aponta que devido à manutenção do padrão agrário-exportador em que 

se estabeleceu o capitalismo, a insurgência da classe burguesa foi débil perante aos exemplos 

vivenciados em outros países do capitalismo central, pois fora do eixo Rio-São Paulo, o que 

se apresentava eram “ilhas burguesas” que desenvolviam comércio entre as plantações e as 

cidades e que não tinham uma identidade enquanto classe. Essa debilidade, a qual atribui o 

autor às burguesias locais, não tem a ver em serem incapazes ou frágeis, ou seja, não tem uma 

atribuição valorativa, nem de ineficácia no desenvolvimento capitalista, mas está relacionada 

à própria constituição dessa classe no país e na sua dominação. “Na verdade, não existe uma 

                                                           
36

 “[...] Se além da classe existem elementos diferenciais revolucionários, que são essenciais para a negação e a 

transformação da ordem vigente, há distintas radicalidades que precisam ser compreendidas (e utilizadas na prática 

revolucionária) como uma unidade, uma síntese no diverso. [...] A moral da história é que, embora, o trabalho seja uma 

mercadoria, onde há uma composição multirracial nem sempre os trabalhos iguais são mercadorias iguais... Nas lutas dentro 

da ordem, a solidariedade de classe não pode deixar frestas. As greves e outras modalidades de conflito, que visam o padrão 

de vida e as condições de solidariedade para o trabalhador, não podem admitir a reprodução das desigualdades e formas de 

opressão que transcendem à classe.” (FERNANDES, 1989, p. 62-63). 
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“burguesia débil”: mas outras classes (ou setores de classe) que tornam (ou podem tornar) a 

dominação burguesa mais ou menos vulnerável” (FERNANDES, 1976, p. 213).  

Diferente de outras burguesias que construíram suas próprias instituições e alcançaram 

uma hegemonia através também de alianças populares para a disputa de poder com as 

instituições anteriores, a burguesia local não adquire esses mecanismos e surge na realidade 

capitalista dependente impondo-se no plano político, através de acordos pelo alto com as 

elites oligárquicas, excluindo deliberadamente a maior parte “dos de baixo”. Dessa forma as 

oligarquias não só não perderam seu poder, como foram se modernizando para adequar-se as 

necessidades do capital. A essa unidade entre as burguesias locais e as oligarquias que em 

conjunto com as burguesias imperialistas mantém as relações de dominação no poder, 

Fernandes caracterizou como padrão compósito de dominação burguesa. 

O efeito mais direto dessa situação é que a burguesia mantém múltiplas polarizações 

com as estruturas econômicas, sociais e políticas do país. Ela não assume o papel de 

paladina da civilização ou de instrumento da modernidade, pelo menos de forma 

universal e como decorrência imperiosa de seus interesses de classe. Ela se 

compromete, por igual, com tudo que lhe fosse vantajoso: e para ela era vantajoso 

tirar proveito dos tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasileira, 

mobilizando as vantagens que decorriam tanto do “atraso” quanto do 

“adiantamento” das populações. Por isso, não era apenas a hegemonia oligárquica 

que diluía o impacto inovador da dominação burguesa. A própria burguesia como 

um todo (incluindo-se nela as oligarquias), se ajustara à situação segundo uma linha 

de múltiplos interesses e de adaptações ambíguas, preferindo a mudança gradual e a 

composição a uma modernização impetuosa, intransigente e avassaladora. 

(FERNANDES, 1976, p. 204-205. grifos do autor).  

 

Essas contribuições, no entanto, não devem ser hierarquizadas no sentido de atribuir 

um tipo ideal de burguesia “progressista”, ou dos processos que essas conduziram em 

determinado momento histórico e país como costumamos verificar em diversas análises. A 

ideia de uma burguesia progressista que avançasse numa defesa nacionalista e democrática 

parte da concepção que enxergava nos processos vivenciados na França ou Inglaterra como 

regras para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, considerando os elementos 

dessas revoluções como naturais e não como uma relação histórica, como aponta Fernandes 

(1995, p. 134). Marx, conforme vimos no item anterior no debate das classes sociais, também 

analisa a Alemanha e verifica um processo contrarrevolucionário da burguesia, diferenciando 

de outros processos vividos em outros países mesmo europeus. A nosso ver, essas visões dos 

“tipos ideias” não captam a dinâmica concreta do processo de acumulação do capital, 
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principalmente em sua fase monopolista, e dos sujeitos coletivos que as conduzem
37

. O Brasil 

não deixou de desenvolver o capitalismo por ter essas particularidades na conformação das 

suas classes sociais, assim como em outros países. Conforme também já sinalizamos, a 

democracia burguesa não é a única forma em que o capitalismo se estabelece, e em muitos 

países como exemplifica Fernandes (1976) pautando-se nas contribuições de Lênin nas 

análises da Rússia, ela tem limites claros na sua efetivação pela própria dinâmica do capital e 

do caráter compósito da dominação burguesa.  

Os vários estudos de Lênin sobre o papel da burguesia antes, durante e depois da 

revolução de 1905, na Rússia, foram os primeiros a abrir um novo caminho da 

análise histórico-sociológica. Eles revelaram que, em certas condições concretas, a 

burguesia pode não dispor de espaço político para promover a criação de uma 

democracia burguesa e para transformar a revolução nacional no eixo político da 

industrialização. Nessas condições, as facções mais poderosas e influentes da 

burguesia se esforçam por dissociar a revolução econômica da revolução política, 

acomodando-se aos padrões de dominação autocrática e reacionária da nobreza, da 

burocracia e do governo central. Produz-se uma articulação entre os interesses da 

burguesia e os interesses das outras classes dominantes, que redunda na 

neutralização da burguesia como “classe revolucionária”, mas que possibilita 

conciliar o desenvolvimento capitalista com a preservação ou o recrudescimento de 

formas autocráticas e reacionárias de dominação política. (FERNANDES, 1995, p. 

134). 

Baseando-se nas análises de Marx, Engels, Lênin, Trotsky e Rosa sobre os processos 

contrarrevolucionários que desempenharam as burguesias em determinados momentos 

históricos, o autor ampliou essa categoria, observando-a como um processo “preventivo e 

prolongado” 
38

da dominação burguesa e não somente como respostas em momentos de 

situação revolucionária. Para essa diferenciação, Fernandes (2010), caracteriza esse processo 

em dois momentos: contrarrevolução “a frio” e a “quente” evidenciando as combinações entre 

ações dentro da democracia burguesa de busca de consensos e de medidas coercitivas mais 
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 “As representações ideais da burguesia valiam para ela própria e definiam um modo de ser que se esgotava dentro de um 

circuito fechado. Mais que uma compensação e que uma consciência falsa, eram um adorno, um objeto de ostentação, um 

símbolo de modernidade e de civilização. Quando outros grupos se puseram em condições de cobrar essa identificação 

simbólica, ela se desvaneceu. A burguesia mostrou as verdadeiras entranhas, reagindo de maneira predominantemente 

reacionária e ultraconservadora, dentro da melhor tradição do mandonismo oligárquico”. (FERNANDES, 1976, p. 206). 
38

 “[...] a burguesia avançou estrategicamente, em nível financeiro, estatal e militar, e procedeu a uma verdadeira revolução 

das técnicas da contra-revolução. Inclusive, abriu novos espaços para si própria, explorando as funções de legitimação do 

Estado para amarrar as classes trabalhadoras à segurança da ordem e soldar os sindicatos ou os partidos operários aos 

destinos da democracia.[...] Do abandono do internacionalismo proletário passou-se ao socialpatriotismo e, deste, à renegação 

do aprofundamento da luta de classes e da revolução proletária, como se a ordem social competitiva pudesse chegar a um 

estágio de confraternização de classes sociais antagônicas. Se isso não configura uma vitória - não apenas circunstancial, mas 

prolongada e histórica - da burguesia, as palavras perderam o seu sentido! O movimento histórico do proletariado vergou 

exatamente nos países onde ele tinha as melhores condições para dinamizar a luta de classes de forma revolucionária.” 

(FERNANDES, 1981, p. 10-11). 
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violentas e escancaradas
39

 que as burguesias fazem na tentativa de resolução das crises 

inerentes ao modo de sociabilidade do capital.   

As crises sistemáticas do capitalismo, que constituem uma contradição insolúvel 

deste sistema, tornam a contrarrevolução, concebida como um conjunto de ações 

políticas e econômicas realizadas pela burguesia para garantia da reprodução do 

projeto burguês de sociabilidade, um processo permanente, que ora se materializa 

em práticas ostensivamente repressivas e autoritárias, ora se metamorfoseia e se 

recicla através de projetos de “democracia restrita”, de acordo com as configurações 

históricas e espaciais da luta de classes. (LIMA, 2017, p. 92). 

 

É importante destacarmos que essa preocupação em percebermos as particularidades e 

as consequências do padrão compósito de dominação burguesa e da superexploração no 

Brasil, não elimina o caráter conservador e dominador das burguesias em todo o mundo. 

Sejam nas economias dependentes ou nas imperialistas, esse é um caráter comum a todas as 

burguesias. No entanto, onde a hegemonia se estabeleceu para além do controle político pelo 

alto, na figura do Estado, e onde a superexploração não se fez como condição necessária para 

a garantia do padrão de reprodução do capital, esse processo é mais velado.  

Os processos de monopolização nos mais diversos setores econômicos – oriundos do 

efeito da associação subordinada com o capital estrangeiro ou então pelos 

investimentos diretos de capital – provocam uma reduzida expansão das classes, 

frações e setores das classes dominantes. A debilidade na estrutura de tais classes e a 

acumulação de contradições do sistema mundial capitalista nas zonas periféricas e 

dependentes – o que implica debilidades estruturais do Estado e do sistema de 

dominação no capitalismo dependente – são compensadas pelo peso das dimensões 

autoritárias do Estado e do governo, mesmo sob feições democráticas, e pela 

internalização no – e por parte do – Estado dependente das relações de poder de 

Estados e capitais centrais e imperialistas. (OSÓRIO, 2014, p. 207). 

 

Não queremos com isso hierarquizar, ou estabelecer algum tipo de equívoco (já feito 

em muitos momentos históricos) em ver os países imperialistas como vilões e os dependentes 

como vítimas. A defesa e luta internacionalista é fundamental na perspectiva da classe 

trabalhadora, e identificar as classes burguesas para além do conflito entre imperialistas 

versus dependentes descortina a aparência e evidencia a luta de classes internamente também. 

No entanto, analisar esse caráter ultraconservador e reacionário das burguesias locais é 

reforçar que somente uma ruptura radical, hegemonizada pela classe trabalhadora sem 

alianças com a burguesia, é que poderá romper com o padrão dependente. Uma vez que nem 

                                                           
39

 Conforme falamos no item anterior, a relação entre coerção e consenso não é excludente. Ambos convivem mutualmente, 

mas em determinado local e tempo histórico essas manifestações se dão de forma diferenciada, ora focando em políticas de 

conciliação de classes, ora evidenciando o caráter contrarrevolucionário e opressor através de medidas altamente coercitivas e 

autoritárias. 
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as pautas nos âmbitos das reformas burguesas serão possíveis de serem levadas até suas 

últimas consequências por essa classe. 

Fernandes (1976) a partir da ampliação da categoria de contrarrevolução busca 

entender o que foram as ditaduras a partir da década de 1960 na América Latina, e analisa que 

devido aos limites colocados numa realidade de “democracia restrita” a imposição da 

contrarrevolução “a quente” foi o caminho para que as classes dominantes avançassem de 

forma mais segura, do ponto de vista de conservação da ordem capitalista, no 

desenvolvimento das forças produtivas e no processo de acumulação do capital. Mais do que 

em um determinado momento histórico, o acordo pelo alto que resulta na negação de reformas 

ainda que dentro da perspectiva democrático burguesa faz com que a dominação nesses locais 

sejam um processo contrarrevolucionário “preventivo e prolongado” com grande expressão 

do momento “a quente” autocrático, mas também combinando em momentos distintos a 

conciliação de classes numa perspectiva contrarrevolucionária “a frio”. 

O regime vigente, instituído em 1964 através de um golpe militar e em nome de 

‘ideais revolucionários’, constitui, de fato, uma contrarrevolução. 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’; [...] o que se 

procurava impedir era a transição de uma democracia restrita para uma democracia 

ampliada, [...] no qual vários setores das classes trabalhadoras (e mesmo massas 

populares mais ou menos marginalizadas, no campo e na cidade) contavam com 

crescente espaço político próprio. [...] Quando ao plano externo, o golpe de Estado 

faz parte de um ciclo mais amplo, que levou a guerra fria e a doutrina do 

desenvolvimento com segurança do centro da periferia do mundo capitalista. 

(FERNANDES apud LIMA, 2017, p. 97).  

 

Essa categoria nos permite, para além de apreender os processos históricos, avaliarmos 

a atual conjuntura e os processos nos quais o Brasil vivenciou nos últimos anos. Buscaremos 

no próximo capítulo a partir dessa categoria, apreender como este processo ocorreu no país 

desde o final da Segunda Guerra Mundial até a propalada fase neodesenvolvimentista dos 

governos petistas.  Buscaremos apontar, ao longo da pesquisa, alguns elementos que possam 

nos ajudar a pensar a atualidade, como isso se expressa na atualidade, através das medidas 

adotadas que evidenciam as intencionalidades e limites estruturais das classes dominantes em 

buscarem responder à crise estrutural do capital.  
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2 CAPITALISMO DEPENDENTE E CONTRARREVOLUÇÃO 

PROLONGADA NO BRASIL 

 

O objetivo deste capítulo é compreender o processo vivenciado no Brasil, a partir, 

principalmente do período de industrialização massiva do pós II Guerra, período esse 

conhecido como nacional-desenvolvimentismo e da autocracia burguesa a partir dos anos de 

1964. Sem nenhuma pretensão de esgotar essa temática, buscaremos analisar esse período do 

desenvolvimento capitalista no capitalismo dependente e consequentemente esses impactos 

nas políticas públicas, destacando a educação superior.  

Perguntas como: Por que desenvolvimento está sempre relacionado a uma conotação 

positiva no senso comum? Existem diferenças entre a teoria do desenvolvimento e as teorias 

cepalinas? Em qual contexto as teorias da dependência ganharam força para analisar a 

América Latina? O que significa a era neoliberal e como ela se expressa no Brasil? O 

neodesenvolvimentismo é uma atualização da ideologia do desenvolvimento? Existem 

relações entre esses conceitos? Entendendo essas diferentes fases como etapas da 

contrarrevolução preventiva e prologada, ora “a quente”, ora “a frio”, com o objetivo de dar 

respostas à crise do capital, buscamos identificar os eixos estruturantes do capitalismo 

dependente presentes em todo o processo. Essa reflexão será de fundamental importância no 

entendimento da consolidação da Educação Superior brasileira na fase da contrarrevolução 

burguesa da ditadura empresarial militar, assim como do surgimento (e agravamento) dos 

elementos que configuram a crise na Universidade pública. Buscaremos nos debruçar nessas 

questões e no diálogo com intelectuais militantes que se dedicaram e ainda dedicam-se a essa 

temática a partir do horizonte de ruptura com a dependência e consequentemente com o 

capitalismo como forma de sociabilidade. 

 

2.1 As disputas ideológicas no pós-guerra: ideologia do desenvolvimento, ascensão e 

crise do desenvolvimentismo e teorias da dependência  

 

Limoeiro-Cardoso (1978) inicia sua análise sobre a ideologia
40

 abordando 

primeiramente as concepções althusserianas de estrutura e superestrutura apontando diversas 

                                                           
40

Para começarmos esse debate, acreditamos ser importante entendermos o papel da ideologia. Não estamos nos propondo 

fazer esse estudo de forma aprofundada, uma vez que essa complexa categoria por si só já é objeto de sérios e diversos 
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críticas, na qual a principal, a nosso ver, é a ausência das classes sociais nos esquemas 

estruturados analisados pelo autor. Polemiza com outros teóricos do campo marxista, que 

seguem a linha althusseriana, e pauta-se em contribuições de Marx, Engels, mas com destaque 

para Gramsci na elaboração que faz sobre essa categoria. Para ela, a ideologia tem relação 

direta com ideias sobre uma determinada realidade (que não significa a realidade puramente), 

assim como as ideias não são produzidas a partir de outras ideias, ou seja, somente com 

elementos de abstrações, elas são construídas a partir da sua relação com o real. 

A reflexão epistemológica lhe é fundamental, mas a ideologia é aqui entendida 

como forma de conhecer presente numa estrutura em que desempenha papéis que, de 

forma alguma, se limitam ao conhecimento ou às suas aplicações diretas. O que se 

procura com esta teorização é exatamente esclarecer a sua existência social como 

forma de conhecer, através dos sistemas de ideias; a sua participação estrutural na 

totalidade social; a sua eficácia como dimensão abstrata e concretizada na totalidade 

social. (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p. 77). 

 

 A autora segue sua análise apontando alguns processos que formam a ideologia como 

sistema de ideias, que são: o dinamismo e a concreção. O primeiro evidencia que esse 

processo não é estático ele “envolve ação, prática, entre termos (conhecimento anterior e 

realidade) não apenas dinâmicos, como um dinamismo próprio e eficácia específica” (1978, p. 

78) e o segundo reitera a relação do sistema de ideias com o concreto, não é uma categoria 

abstrata ou universal é historicamente e socialmente determinada, ou seja, tem determinações 

temporais e espaciais.  

Não seria correto, por exemplo, pensar o desenvolvimento apenas como um 

determinado conjunto articulado de determinadas idéias, como se estas idéias 

pudessem agrupar-se de maneira semelhante em qualquer tempo e lugar – isto é, 

descaracterizando o significado próprio que elas adquirem na sua articulação nesta 

ideologia particular. Assim, no exemplo do desenvolvimentismo, ele teria que ser 

visto como parte de uma ideologia mais ampla – a ideologia do desenvolvimento, 

que acompanha o processo de expansão de um sistema global específico – o sistema 

capitalista, num tipo particular de região – as regiões subdesenvolvidas em fase de 

crescimento, num momento particular desse crescimento. (1978, p. 78). 

 

 Sendo a ideologia um sistema de ideias que envolve dinamismo e concreção, na 

sociedade de classes ela adquire um papel fundamental. Para as classes dominantes, a 

dominação se torna um fato natural e inquestionável, pois a expansão dessa sociabilidade é 

uma necessidade para o “progresso” e o “bem comum”. Já para as classes dominadas, a 

realidade concreta é a da dominação, ainda que permaneça também a ideologia da 

                                                                                                                                                                                     
estudos. Mas, para a compreensão da ideologia do desenvolvimento é um pressuposto fundamental entendermos porque é 

considerada uma ideologia. 
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naturalização e inquestionabilidade desse sistema. Só se percebe essa dominação, conforme se 

avança na consciência de classe em si e para si, na relação entre essas classes sociais. No 

entanto, para as classes dominantes, é necessário, ao buscar a expansão do sistema, integrar a 

classe trabalhadora, em suas diversas frações, ao projeto burguês de sociabilidade e criar 

mecanismos materiais e ideológicos para perpetuar e expandir concepções burguesas como 

universais
41

. Para Limoeiro-Cardoso (1978) a ideologia na sociedade de classes pode ser 

classificada de duas formas: a ideologia do como e a ideologia do porquê. Na ideologia do 

como, as classes dominantes apresentam propostas que resolvem suas questões de expandir o 

capitalismo assim como integrar as demais classes ao seu projeto de dominação, ou seja, ao 

perguntarmos “Como o Brasil pode se tornar um país desenvolvido?” já incorpora-se a 

ideologia do desenvolvimento, e toda a “nação” que busca o “progresso” passa, ainda que 

com distintas propostas e concepções políticas, a assumir como tarefa da “sociedade como um 

todo” esse desenvolvimento capitalista. Já a ideologia do porquê, está associada a um 

questionamento dessa dominação, ainda que não necessariamente questione o sistema como 

um todo. A autora menciona, por exemplo, a fase de transição de frações da classe dominante 

na disputa de hegemonia.  

As ideologias do como correspondem à fase de fortalecimento de uma situação já 

estabelecida, à manutenção de um determinado esquema de poder de uma 

hegemonia global. As ideologias do porquê correspondem a uma fase de 

transformação: (a) ou mudança do sistema de poder, para a implantação de uma 

nova hegemonia global; (b) ou mudança no sistema de poder, para o acesso à 

hegemonia de uma nova fração de classe. Em (a) se trata da transformação de uma 

função apenas de direção (dominada) para a função hegemônica completa, incluindo 

função de direção e função de domínio; em (b) se trata do acesso de uma fração à 

função de direção da sua classe, mantendo a classe a função de domínio; a 

transformação aqui é, pois, interna à classe dominante, é uma transformação de 

dominância. Conforme a fase seja de transformação ou de fortalecimento da 

hegemonia, as ideologias mantêm com a estrutura ou uma relação direta, no 

primeiro caso, ou uma relação inversa, segundo caso. Se é assim, só nas fases em 

que aquela transformação já se opera concretamente é que a totalidade social inclui 

as ideologias do porquê. Durante todo o período anterior a estrutura ideológica se 

compõe unicamente de ideologias do tipo como. Dessa discussão ressalta uma 

conclusão: o carácter de classe da ideologia, ou melhor, as relações de classe 

caracterizando a ideologia. (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p. 81). 
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 “O desenvolvimento capitalista se faz assim por meio da produção econômica e da produção ideológica. Nesta, o principal 

papel cabe ao poder do Estado, voltado primordialmente para o crescimento e o fortalecimento da economia. A estrutura 

ideológica capitalista é montada sob a dominância do seu campo ideológico político, a partir dos aparelhos de Estado, e neste 

campo a dominância cabe à ideologia econômica, com a formulação de políticas destinadas a permitir e a garantir a expansão 

econômica, com a qual a forma do Estado é condizente. Todos os demais campos ideológicos – o religioso, o filosófico, o 

artístico, o científico, etc. – se constroem sob esta dominância e são marcados por ela. A compreensão destes outros campos 

ideológicos como parte de uma estrutura, pois, tem que considerar a influência que a política exerce – como campo 

ideológico dominante – sobre o papel-chave que a ideologia econômica desempenha dentro da política.” (LIMOEIRO-

CARDOSO, 1978, p. 88).  
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 A partir também das contribuições da autora, Prado (2015) analisa a ideologia do 

desenvolvimento e o que entende-se por desenvolvimento/desenvolvimentismo/ideologia do 

desenvolvimento no pensamento econômico brasileiro. Constata que historicamente esses 

conceitos adquiriram mais de um significado para explicar um processo histórico específico 

em determinada região, uma ideologia ou programas de ação. Na concepção debatida acima 

sobre ideologia, entendemos que tanto o ideário desenvolvimentista, como o 

desenvolvimentismo que é mais utilizado para demarcar o período histórico em que ocorreu 

tal política, estão inseridos na lógica da ideologia do desenvolvimento
42

. Entendendo que tal 

ideologia se apresenta de forma materializada a partir das relações entre as classes sociais, na 

luta de classes e da relação histórica-espacial de determinada região. O autor conclui em sua 

pesquisa que dentro desses conceitos cabem diversas posições políticas, projetos em disputa 

ainda que sejam entre frações da classe dominante, mas também de disputa entre projetos da 

classe trabalhadora. A isso ele atribui o papel da ideologia do desenvolvimento, que tem como 

traços centrais: o desenvolvimento como horizonte utópico e o enquadramento intelectual e 

político na questão de “como” desenvolver o país, e isso salvaguardando algumas 

organizações políticas revolucionárias, está presente em todos os setores políticos de todas as 

classes. Percebemos, portanto, que a ideologia do desenvolvimento abarca também o período 

considerado desenvolvimentista, mas vai muito além, permanecendo na atualidade nos 

discursos teóricos e políticos.  

Prado (2015) aponta a importância de historicizar uma ideologia para desnaturalizá-la, 

ou seja, é importante sabermos onde, como e com qual objetivo a ideologia do 

desenvolvimento surgiu. Partindo do pressuposto que um principal pilar dessa ideologia é o 

desenvolvimento como horizonte utópico, o autor ressalta que até mesmo antes do período 

pós II Guerra era possível observar nas políticas de algumas nações esse objetivo. No entanto, 

é a partir desse período (1945) que o desenvolvimento passa a ser colocado como teoria e 

receituários de forma universalizante. Em um contexto de Guerra Fria (de contenção ao 

comunismo) e de aprofundamento de conflitos sociais nas regiões periféricas, essa ideologia é 

organizada pelas classes dominantes, nessa determinada conjuntura, a partir da necessidade de 

apresentar uma teoria que justificasse aos países recém-independentes as disparidades entre os 

                                                           
42

  “Abstração polissêmica, o desenvolvimento às vezes designa projetos ou programas de ação (portanto, políticos); às vezes 

é usado – mediante sua derivação como adjetivo: desenvolvimentista – para caracterizar processos históricos específicos em 

países ou regiões; e outras vezes é ainda tomado como ideologia, mas neste caso ideologia é entendida mais como ideário ou 

sistema de ideias voltado para a ação – aquele sentido positivo – do que como expressão de relações de dominação e 

velamento da realidade. O mais comum, aliás, é a utilização das três formas conjuntas, num amálgama próprio da 

naturalização do “desenvolvimento” enquanto horizonte utópico. (PRADO, 2015, p. 38). 
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países centrais e periféricos. A ideologia do desenvolvimento cumpre esse papel, de forma 

que desenvolve uma teoria dentro dos limites da empiria, com o objetivo de explicar que os 

países subdesenvolvidos eram “atrasados”, mas que seu limite estaria posto dessa forma, 

podendo alcançar o estágio de desenvolvimento se seguisse determinados receituários com o 

foco voltado para a industrialização dessas regiões. Essa ideologia foi de extrema importância 

para expandir e intensificar o desenvolvimento do capitalismo, intensificando, no entanto, a 

dependência nessas regiões.  

[...] Essa teoria (do desenvolvimento) tinha, então, um propósito definido: responder 

à inquietude e à inconformidade manifestadas pelas novas nações que emergiam 

para a vida independente, a partir dos processos de descolonização, ao se darem 

conta das enormes desigualdades que caracterizavam as relações econômicas 

internacionais. Confrontados com essa situação, os países capitalistas centrais se 

preocupavam em explicar e justificar essas disparidades, das quais se beneficiavam 

de maneira gritante, ao mesmo tempo que tentavam convencer os novos Estados de 

que para eles também se abriam possibilidades de progresso e bem-estar. Sob 

denominação genérica de teoria do desenvolvimento, as proposições dos grandes 

centros nascem em órgãos governamentais ou instâncias associadas a eles, 

difundem-se nas universidades e centros de pesquisa e chegam a agências 

internacionais. (MARINI (1994), 2010, p. 104). 

 

No que diz respeito aos Organismos Internacionais tivemos nesse período a criação de 

inúmeras agências
43

 que geraram um grande impacto para a expansão imperialista, atingindo 

principalmente as regiões periféricas e dependentes, consideradas naquele período 

subdesenvolvidas.  No entanto, podemos destacar a Cepal como um centro difusor importante 

da “ideologia do desenvolvimento” nos países dependentes. Marini (idem), que faz severas 

críticas a própria CEPAL reconhece a sua importância histórica e teórica nesse debate, pois 

foi a partir do Informe Econômico da América Latina de 1949, publicado no ano de 1950, que 

o tema do desenvolvimento na América Latina foi ganhando mais adensamento 

teórico/político de forma orgânica e estruturada. Ressalta também que a Cepal, a partir das 

contribuições de intelectuais importantes e críticos não foi uma mera reprodutora da ideologia 

do desenvolvimento de forma transplantada para as nações dependentes, mas refletiu 

contradições próprias da luta de classes e intraclasses na América Latina.  

                                                           
43

 É no contexto pós II Guerra Mundial que as Organizações internacionais, principalmente através da ONU e suas agências e 

comissões (como a CEPAL e UNESCO), o Banco Mundial (BIRD), FMI, OMC e ODCE passam a atuar nos países centrais e 

principalmente nos dependentes, a partir da difusão da ideologia do desenvolvimento, presente até hoje nos receituários e 

relatórios dessas organizações. No entanto, é importante ressaltarmos que a participação das classes dominantes internas é 

fundamental para a efetivação ou não de tais propostas, assim como a organização da classe trabalhadora na resistência ou 

adesão a tais medidas. A participação de intelectuais orgânicos do capital dos países periféricos na elaboração de tais 

políticas para suas nações é um exemplo dessa perspectiva. Essa ressalva vai à contramão dos argumentos que 

responsabilizam somente essas organizações pela situação de dependência, não vendo os governos e classes dominantes 

locais como parceiros de tais políticas, ainda que menor, mas parceiros, como nos lembraria Fernandes. 



65 
 

 
 

[...] com seu esquema centro-periferia, isto é, tomando como ponto de partida 

analítico a economia mundial e as relações ali desenvolvidas entre as economias 

nacionais, a Cepal ia muito além da teoria do desenvolvimento, assegurando para o 

conjunto de sua tese uma validade de princípio que, até então, era privilégio 

exclusivo da teoria marxista do imperialismo. [...] As limitações do pensamento da 

Cepal são um efeito de seu vínculo umbilical com a teoria do desenvolvimento, além                                                                                                       

de representarem um custo derivado da posição de classe a partir da qual a 

instituição realizou suas colocações. (MARINI (1994), 2010, p. 109). 

  

Prado (2015) também ressalta a importância do ISEB no período entre 1955 e 1964, 

no Brasil, em termos de adensamento teórico sobre o debate do desenvolvimentismo
44

, e 

principalmente em forjar uma ideologia “própria” do desenvolvimento brasileiro. As aspas 

são justificadas uma vez que, ainda que salvaguardando análises da formação econômica-

social brasileira, o cerne das propostas e teorias se pautava na ideologia do desenvolvimento e 

na aposta da industrialização como um processo que beneficiaria a totalidade da sociedade 

brasileira. A esse Instituto são atribuídos diferentes pensamentos, mas as linhas gerais 

caminhavam em acordo com essa ideologia, o que reforçava os interesses da burguesia 

industrial que detinha sua hegemonia nas classes dominantes.  

Ainda em traços muito gerais e genéricos, segundo as análises do ISEB o Brasil teria 

dado início à sua revolução burguesa e seria preciso completá-la, consolidando o 

capitalismo brasileiro, o que exigiria um esforço de industrialização (o papel do 

investimento estrangeiro foi motivo de controvérsias, mas em geral era bem visto), 

bem como a eliminação de todas e quaisquer forças sociais que pudessem 

obstaculizar esse processo, fossem elas internas ou externas. Tratava-se, pois, de 

aprofundar o capitalismo no país, contra os elementos tidos como resquícios 

arcaicos ou tradicionais, na perspectiva de que ´nosso capitalismo realiza-se, 

basicamente, na forma de um processo de industrialização e seus beneficiários não 

são apenas os donos de bens de produção, mas o povo brasileiro em geral. 

(RAMOS, 1957, p. 16 apud PRADO, 2015, p. 73). 

 

Conforme abordamos acima, sobre a ideologia ser uma construção concreta e 

historicamente determinada, nesse período, no Brasil ela adquiriu um caráter próprio que 

diferenciava das propostas de chamada “economia do desenvolvimento”, desenvolvida nos 

países centrais, evidenciando a luta de classes, e principalmente as disputas internas das 

frações dominantes naquele período
45

. O desenvolvimentismo, segundo Marini, foi a 

                                                           
44

 “Todo esse arcabouço nacionalista, industrialista, de certa forma positivista e inclusive autoritário teria também suas 

expressões dentro do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), instituição criada em 1955 ainda sob o governo de 

Café Filho e que ganharia enorme relevância intelectual no Brasil durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 

1960, tendo sido extinto logo após o golpe empresarial-militar de 1º de abril de 1964”. (PRADO, 2015, p. 70).  
45

 “Vinculada a esta realidade latino-americana, a CEPAL acabou por refletir as contradições intra-burguesas, pois embora a 

burguesia industrial não tenha rompido diretamente com as burguesas oligárquicas agro-exportadoras e com a burguesia 

comercial [...], passava dialeticamente a se fortalecer sob a égide da consolidação de um projeto que, sem romper com a 

potência hegemônica e se enquadrando nos marcos do recém estabelecido padrão monetário internacional baseado no dólar-

ouro, acabava por questionar a divisão internacional do trabalho vigente até então. Neste contexto, o pensamento cepalino, 
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ideologia da fração burguesa industrial dos países latino americanos que já havia alcançado 

determinado desenvolvimento capitalista
46

. Compartilhava do poder do Estado com a 

burguesia agroexportadora, mas também tentava uma conciliação com o proletariado urbano e 

a classe média através de promessa de geração de mais empregos e melhores rendas. No 

entanto, a pauta da reforma agrária não se colocou presente nesse projeto uma vez que (com 

exceção do México), o campesinato não constituía essa aliança. Primeiramente porque a 

defesa do desenvolvimento se pautava no pesado investimento na industrialização e para além 

(mas não menos importante), essa bandeira balançaria os pilares de um Estado caracterizado 

pelo padrão compósito de dominação burguesa.  

Vale ressaltar a importância das contribuições cepalinas, que produziram importantes 

pesquisas específicas sobre a América Latina, inovando como aponta Prado (idem) no 

enfoque metodológico. Mesmo autores que polemizam com essas análises, reconhecem a 

importância e originalidade das teses cepalinas, identificando, contudo, seus limites no que 

diz respeito à ruptura da dependência dos países latino-americanos, como parte do combate ao 

imperialismo. Fazendo críticas às teorias clássicas do comércio internacional, a Cepal 

demonstra, ainda que empiricamente (pois, não vai à raiz da questão), uma tendência a 

deterioração dos termos de troca, e como atribui esse fator às características agrário-

exportadoras dos países da periferia (ausência de tecnologia e capital para aumentar a 

produtividade e o mercado interno), a pauta que visa superar essa condição é a 

industrialização via substituições de importações, pautas que ainda hoje circulam no meio 

acadêmico/político como possíveis soluções para o desenvolvimento autônomo dos países 

dependentes. 

Foi assim que, fiel à ideia do desenvolvimento econômico como um continuum, a 

Cepal não considerava desenvolvimento e subdesenvolvimento como fenômenos 

qualitativamente distintos, marcados por antagonismos e complementariedade – 

como seria feito, em seu tempo, pela teoria da dependência -, e sim como expressões 

quantitativamente diferenciadas do processo histórico de acumulação de capital. Isso 

implicava que, a partir de medidas corretivas aplicadas ao comércio internacional e 

da implementação de uma política econômica adequada, os países subdesenvolvidos 

ganhariam acesso ao desenvolvimento capitalista pleno, pondo fim à situação de 

dependência em que se encontravam. Essa tese – a do desenvolvimento autônomo – 

constitui uma das marcas registradas do pensamento da Cepal. (MARINI (1994), 

2010, p. 109). 

                                                                                                                                                                                     
cumprindo a missão de difundir a ideologia do desenvolvimento, não o fez seguindo os mesmos passos da “economia do 

desenvolvimento”. (PRADO, 2015, p. 58). 
46

 “No decorrer dos anos 1950, junto ao avanço da burguesia industrial tanto em países onde ela já era forte – Argentina, 

Chile, Uruguai, Brasil, México – como os demais, que aceleravam então seu crescimento industrial, o desenvolvimentismo se 

tornou a ideologia dominante e a matriz por excelência das políticas públicas. Não obstante, após uma década de expansão, a 

economia latino-americana desaguou, na década de 1960, na crise e na estagnação, revelando as características perversas 

assumidas pela industrialização. Isso não poderia deixar de repercutir profundamente nos círculos da Cepal, dando lugar a 

uma crise teórica de amplas proporções.” (MARINI, idem, p. 111).  
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A ideologia do desenvolvimento ganha força no Brasil a partir do segundo governo de 

Getúlio Vargas adquirindo uma nota etapa no governo de Juscelino Kubitschek, a partir de 

uma política de industrialização, mas em cooperação com o capital internacional. O discurso 

nacionalista era pautado na defesa do desenvolvimento econômico, justificando o 

aprofundamento das transações com o capital internacional como uma etapa necessária e 

positiva para o crescimento econômico levando a conclusão imediata de melhores condições 

de toda a sociedade brasileira, elemento próprio dessa ideologia. Diversas foram as estratégias 

desse governo, mas a principal poderíamos afirmar que a pauta do desenvolvimento e da 

segurança, articulando a lógica desenvolvimentista militarista mesmo antes do golpe. A partir 

desta desenvolviam-se outros pilares dessa ideologia no país, mas que estão inseridas na 

lógica “mudar, dentro da ordem, para garantir a ordem”.  

Após o governo JK, assume a presidência o Jânio Quadros, que mantém o discurso 

desenvolvimentista, porém com uma maior defesa da autonomia nacional
47

, o que já se 

apresenta como uma contradição insolúvel uma vez que a ideologia do desenvolvimento serve 

para a expansão e aprofundamento do capitalismo, de forma desigual e combinada, sempre 

articulada e, portanto inviabilizando a possibilidade de uma autonomia nacional
48

, 

principalmente nos países dependentes. 

Durante esta ‘longa duração’, o contexto internacional teve um papel decisivo para o 

sucesso econômico deste desenvolvimentismo conservador. Primeiro quando o 

Brasil se viu isolado da economia internacional pela crise de 30 e pela Segunda 

Guerra Mundial e foi forçado a se financiar internamente. E depois, quando pôde 

                                                           
47

 Numa entrevista, a autora Miriam Limoeiro-Cardoso sintetiza parte de suas análises sobre a ideologia do desenvolvimento 

no Brasil, reforçando a hegemonia dessa ideologia, mas ressaltando também diferenças entre as propostas e concepções do 

“desenvolvimento”: “No Brasil, pelo menos desde o governo Juscelino Kubitschek, temos pensado politicamente dentro 

desta moldura ideológica. Há algumas diferenças importantes que cabe lembrar, sem deixar de esclarecer, no entanto, que se 

trata de perceptivas diferentes, sim, mas dentro do marco ideológico que se tornava predominante. [...] No plano político 

institucional brasileiro, algumas dessas perspectivas diferentes merecem ser mencionadas: o governo Jânio Quadros, que 

propunha desenvolvimento nacional, sem abrir mão da soberania nacional: foi excluído por uma “renúncia”, até o momento 

não estudada devidamente, e ainda não esclarecida; o governo João Goulart, que também pretendia desenvolvimento nacional 

e soberano, além do que concentrava toda a ênfase na necessidade imperiosa e urgente das chamadas “ reformas de base”: foi 

deposto por um golpe de Estado, que instalou uma ditatura civil-militar que recuperou o desenvolvimentismo como ideologia 

e política, com a importante diferença,  com relação ao governo JK, de instaurar o terror de Estado visando eliminar, no 

limite fisicamente [...] qualquer “resistência” minimamente significativa. No plano da concepção crítica encontramos alguns 

poucos intelectuais ( acadêmicos ou militantes) e alguns poucos agrupamentos políticos à esquerda. De todo modo, somente 

muito poucos conseguiram perceber e expor o desenvolvimento como uma ideologia de grande capital (LIMOEIRO-

CARDOSO, 2013, p. 211). 
48

 Esse debate terá grandes polêmicas a partir da controvérsia da dependência que veremos logo em seguida. Os teóricos 

marxistas revolucionários eram acusados de “catastrofistas” ou “estagnacionistas” por chegarem à conclusão de que as 

políticas desenvolvimentistas só acentuavam o grau de dependência dessas nações. No entanto, entendemos que essas 

acusações fazem parte das disputas de projetos que compõem também a luta de classes, uma vez que a defesa desses teóricos 

não representa um estagnacionismo, mas sim a aposta na construção da revolução socialista (daí a razão para a maior parte 

destes militarem em partidos, grupo políticos e movimentos sociais), pois concluem que só uma ruptura radical com o 

desenvolvimento capitalista (desigual e combinado) poderá realizar a fundo as mudanças necessárias para romper com a 

dependência. 
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contar com a forte presença do investimento direto estrangeiro e com o apoio norte-

americano às políticas desenvolvimentistas, no bojo da Guerra Fria. Foi um período 

de altas taxas de crescimento e de acelerada industrialização, mas, ao mesmo tempo, 

foram 29 anos de autoritarismo e de crescente desigualdade social (FIORI, 2003, p. 

12. grifos nossos). 

 

A crise da década de 1960, fez com que as análises cepalinas e isebianas fossem 

perdendo credibilidade e começando a ser questionadas, pois ainda que a política de 

industrialização tenha sido colocada em prática e gerado crescimento econômico, não houve 

uma modificação do caráter subdesenvolvido, ao contrário, intensificou-se a desigualdade e as 

expressões da questão social nesses países dependentes. O acirramento das lutas sociais na 

América Latina em torno dos anos 1950 e 1960 evidenciando o descontentamento com a 

política desenvolvimentista fez com que a Cepal revisse suas análises, aprofundando sua 

avaliação para propostas como as reformas estruturais e distribuição de renda. No entanto, 

após a Revolução Cubana e os golpes empresarial-militar por toda América Latina foi-se 

apontando para uma crise terminal do chamado período desenvolvimentista (MARINI, idem, 

p. 114).   

Marini (idem), também assinala que essa conjuntura vivenciada na década de 1960, 

fez com que importantes teóricos, com destaque para Furtado, radicalizassem suas análises, 

passando a confiar numa alternativa revolucionária, no socialismo. Outros teóricos também 

passam por esse processo, avançando às análises cepalinas e isebianas e aprofundando os 

estudos sobre as especificidades da América Latina, numa perspectiva de ruptura com o 

imperialismo. As discussões que tomam à frente do debate nesse período de crise do 

desenvolvimentismo tem como elemento central a questão da “dependência”. Mesmo que 

esse tema não seja uma novidade, pois, desde o período que aqui caracterizamos como 

neocolonial (segundo Fernandes), após as independências formais dos países na América 

Latina, esse tema é discutido, ainda que com diferentes atores, propostas e projetos 

envolvidos em torno dessa temática. Conforme vimos no primeiro capítulo, desde os anos de 

1920 a esquerda latino americana vem debatendo também o tema da dependência, vinculada à 

preocupação com a ruptura com o imperialismo, no qual a polêmica centrou-se em como 

buscar essa ruptura, tendo os Partidos Comunistas importante destaque à época com a defesa 

de uma aliança com as burguesias locais, reforçando a lógica da ideologia desenvolvimentista 

que vimos acima.  

 No entanto, é nessa conjuntura entre as décadas de 1960 e 1970 que o debate em torno 

da “dependência” ganhou maior centralidade e maior adensamento teórico, conforme 
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afirmamos ainda no capítulo anterior. O principal elemento segundo Prado (2015) que pode-

se considerar na diferenciação entre as teses cepalinas e isebianas das análises dependentistas 

é a superação dessa no que diz respeito a interpretação da dependência externa. Ou seja, foi a 

partir do resgate da categoria que abordamos do “desenvolvimento desigual e combinado” 

que foi possível sair desses binômios desenvolvidos/subdesenvolvidos, moderno/atrasado, 

entendendo todo esse processo de forma contraditória, porém, diretamente articuladas.  

Esse clima político fez com que diversos intelectuais destacassem alguns temas e 

pressupostos fundamentais: i) a dependência era vista como uma relação estrutural 

que ligava desenvolvimento e subdesenvolvimento; portanto, quanto mais 

desenvolvimento capitalista, mais dependência [...]; ii) na medida em que a 

dependência era uma relação estrutural, não existia apenas uma dependência 

externa, mas sim uma articulação de classes internas que mantém e se beneficia da 

dependência; e iii) o imperialismo não era um elemento externo, mas constitutivo da 

dependência, de modo que, para romper com a dependência, era preciso enfrentar o 

imperialismo, o que tendia a relacionar a luta anti-imperialista com a luta anti-

capitalista – embora nem sempre com o mesmo teor político, já que fazer a relação 

não significa necessariamente a adoção de uma posição política de enfrentamento 

contra o imperialismo, enquanto fase do capitalismo. (PRADO, 2015, p. 80-81). 

 

A citação acima demonstra que ainda que tenha sido ampliada a categoria da 

dependência, não implicou a todos os grupos dependentistas a defesa de uma ruptura com o 

imperialismo, e, portanto, com a dependência. As polêmicas em torno do tema evidenciam 

que a concepção de “dependência” apresenta não só uma, mas diversas teorias. Nosso 

objetivo nesse item não é analisar cada uma dessas vertentes, mas apresentar de forma mais 

ampla e geral o debate sobre a controvérsia da dependência. E, por isso acreditamos que a 

melhor forma de apresentar essa discussão sé dá nas análises dos eixos condutores dessas 

vertentes. A partir disso, podemos elencar em duas grandes correntes do debate da 

dependência, a dos “dependentistas reformistas” e dos “dependentistas marxistas-

revolucionários”, segundo a definição de Cristóbal Kay (PRADO; MEIRELES, 2010, p. 171).  

Dentro do debate que já fizemos sobre a ideologia, a primeira corrente estaria no 

limite da ideologia do “como”, presa na lógica desenvolvimentista, de como desenvolver um 

país de capitalismo dependente, enquanto a segunda vertente, apreendendo essa categoria na 

perspectiva da totalidade, vê a dependência como a outra face do imperialismo, a partir da 

máxima do “desenvolvimento do subdesenvolvimento” de Gunder Frank, defende-se que só 

uma revolução socialista seria capaz de mudar essa relação de dependência dos países da 

periferia, uma vez que essa relação era constitutiva do modo de produção capitalista, de forma 

desigual e combinada. Os principais representantes dessas correntes estavam organizados 

principalmente na Escola de Sociologia da USP, representados por Fernando Henrique 
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Cardoso e da outra corrente, que ficou conhecida como TMD (Teoria Marxista da 

Dependência), representados, principalmente, por Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos e 

Vânia Bambirra, tendo Marini um grande destaque, pois considera-se a sua obra “Dialética da 

Dependência”, que trabalhamos no capítulo anterior, a teoria que dá fundamento e 

materialidade à essa corrente. A análise da conjuntura em que esse debate ganha destaque é 

fundamental, pois foi devido ao golpe empresarial-militar e com o exílio desses intelectuais 

militantes no Chile que esse grupo consolidou-se de forma orgânica. No entanto, é importante 

reforçarmos, que ainda que normalmente não estejam relacionados à TMD, autores como 

Florestan Fernandes
49

 tinha no debate sobre essa categoria o horizonte revolucionário. 

No contexto de exílio e de censura pelas ditaduras, a concepção da TMD sobre a 

América Latina tem muito pouca entrada no Brasil. Não somente pela censura da ditadura 

empresarial-militar, mas também o boicote ao debate
50

 por parte da vertente reformista que 

com isso consolidava sua hegemonia do “pensamento único” sobre dependência, a partir da 

teoria do “desenvolvimento associado”. Com possibilidades de vasta publicação, mesmo 

durante esse período, 

[...] vários artigos de Cardoso, em geral publicados com o apoio institucional do 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e republicados em livros 

que tiveram várias edições em plena ditadura militar, trataram de oferecer um 

panorama do “estado dos estudos sobre a dependência”, de modo que o debate foi 

sendo sistematicamente pautado pelos seus escritos. Nas décadas de 1970 e 1980, 

enquanto vários livros de Andre Gunder Frank, Vânia Bambirra, Theotônio dos 

Santos e Ruy Mauro Marini eram proibidos pela censura, as ideias de Cardoso 

circulavam livremente pelo Brasil (PRADO, idem, p. 85). 
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 Florestan Fernandes, conforme abordamos no capítulo anterior, traz importantes contribuições teóricas/políticas no que diz 

respeito à formação econômica-social brasileira, o que nos ajuda a compreender as classes sociais, a luta de classes e disputas 

de projetos no Brasil. Sua preocupação em responder as questões pertinentes “ aos de baixo” resultou no amadurecimento e 

radicalização intelectual e político fazendo com que superasse os diálogos com as teses cepalinas (principalmente a partir de 

leituras de Furtado), consolidando, principalmente a partir do golpe, uma análise mais radicalizada que apontaria para a 

construção do socialismo como única possibilidade na superação da dependência. Para maior interesse sobre a trajetória 

intelectual do autor, ver: Castelo (2011; Limoeiro-Cardoso (1996). 
50

 Em seu memorial, Marini (2011; p.113) relembra as polêmicas que vinha travando com Cardoso ao longo da década de 

1970, e posteriormente também com José Serra, no entanto evidencia “[...] pretendendo situar-se no terreno do marxismo, o 

ataque não consegue ir além do instrumental teórico ricardiano (autor que Serra certamente estudara, em seu curso de 

doutoramento recém-concluído), confundindo, portanto, valor de uso e valor, assim como lucro e mais-valia, ao mesmo 

tempo em que – preocupado em combater teses estagnacionistas que eu, supostamente, teria defendido – incorre em grotesca 

apologia do capitalismo brasileiro. A polêmica teve grande difusão no exterior, não parecendo ter sido alcançada a 

desqualificação visada pelos autores do ataque, à diferença do Brasil, onde minha resposta sequer foi publicada.”. 

Observamos ainda a hegemonia do “pensamento único” de Cardoso em obras como da coleção primeiros passos: “O que é 

subdesenvolvimento”, publicado na década de 1980, onde apresenta alguns debates sobre esse tema. Aponta algumas 

concepções de Gunder Frank, de forma muito sintética, generalizada, com citações cortadas e com severas críticas ao autor 

como um catastrofista. Não citam em nenhum momento outros autores da TMD. No geral, o debate da dependência fica sob a 

concepção de Cardoso e o desenvolvimento “fora de lugar”. “[...] se Cardoso não propõe um novo intento de mediação e 

arbitragem entre diferentes fontes de pensamento – como infatigavelmente tem feito -, é provável que possa dar uma obra 

mais vigorosa e de maior peso social. Sua proposta de pensar sobre um “outro” desenvolvimento achava-se no cerne de um 

revigoramento do veio mais criativo do pensamento político latino-americano, o veio humanístico e libertário. O ‘outro” 

desenvolvimento é uma reapropriação da riqueza social e dos meios de produzi-la por parte da communitas, que é uma forma 

igualitária de associação entre os homens, definida por Cardoso como “o que o sistema não pode oferecer sem desfazer-se a 

pedaços.” (GONZALÉZ, 1989, p. 121-122). 
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 Diante desse quadro, os acúmulos teórico-políticos sobre a “dependência” ficaram 

muito mais limitados do que de fato eram. A riqueza das contribuições desses brasileiros 

exilados, assim como de outros autores latino americanos são pouco conhecidos até os dias 

atuais. A obra de Cardoso e Faletto Desenvolvimento e dependência na América Latina se 

tornou a principal fonte para estudos sobre esse tema, e ainda que revisando, ou apontando 

algumas críticas, foram essas teorias que deram o tom do debate realizado no Brasil nesse 

período. O debate nos limites da ideologia do “como” desenvolver, mas agora com o centro 

numa polarização entre o regime autocrático, representado pelo Estado e a defesa pela 

democracia representada pela sociedade civil 
51

.  

O período da ditadura empresarial-militar
52

 foi importante para a consolidação do 

padrão compósito de dominação burguesa, pois conforme vimos a partir das contribuições de 

Fernandes, é nesse período que se consolida o capitalismo monopolista no Brasil, de forma 

que a ideologia do desenvolvimento permanece hegemônica mudando por vezes as 

estratégias, mas aparecendo nesse período através de políticas como a do “milagre 

econômico”, “Brasil Potência” e através de reformas (ou “anti” reforma como denominou 

Fernandes) em diversas áreas das políticas públicas, entre ela a educação, assim como do 

aprofundamento da heteronomia, conforme veremos mais detalhadamente no próximo 

capítulo. 

Ainda que a relação entre “desenvolvimento e segurança” estivesse presente desde o 

princípio do período “desenvolvimentista” no Brasil, como analisou Limoeiro-Cardoso em 

sua tese de doutoramento, é fato que nesse período autocrático essa relação se estreitou e 

ganhou proporções mais profundas. O papel da ESG nesse contexto é fundamental, medidas 
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 Dos Santos em sua obra “A teoria da dependência: balanços e perspectivas” evidencia que “[...]Cardoso aceitou a 

irreversibilidade do desenvolvimento dependente e a possibilidade de compatibilizá-lo com a democracia representativa. A 

partir daí, segundo Cardoso a tarefa democrática se convertia em objetivo central da luta contra um Estado autoritário, 

apoiado sobretudo numa ‘burguesia de Estado’ que sustentava o caráter corporativo e autoritário do mesmo. Segundo ele, os 

inimigos da democracia não seriam portanto o capital internacional e sua política monopolista, captadora e expropriadora dos 

recursos gerados nos nossos países. Os seus verdadeiros inimigos são o corporativismo e uma burguesia burocrática e 

conservadora que, entre outras coisas, limitou a capacidade de negociação internacional do país dentro do novo patamar de 

dependência gerado pelo avanço tecnológico e pela nova divisão internacional do trabalho que se esboçou nos anos 70, como 

resultado da realocação da indústria mundial.” (1998, p. 28). Já Fernandes ((1982), 2006, p. 3) polemiza abertamente com 

essa defesa “Sociedade civil quer dizer sociedade burguesa ou ,também, sociedade de classes sociais. Esse conceito foi 

tomado como uma espécie de cavalo de batalha (ou até mesmo como um cavalo de Tróia) por muitos grupos e pessoas, 

principalmente os que Gramsci descreveria como “intelectuais orgânicos da ordem”, como uma fórmula cômoda de passar 

por baixo do nariz da ditadura (ou por cima do nariz do povo), um simulacro de oposição (ou de omissão aparentemente 

positiva...). Ora, não se pode separar ditadura e sociedade civil, como não se pode separar revolução social e sociedade civil.” 
52

 Consideramos relevante os estudos de fôlego que aprofundam as estratégias adotadas ao longo dessas duas décadas de 

ditadura no Brasil, ressaltando diferenças e continuidades. No entanto, nosso objetivo nesse item é tentar percorrer os 

caminhos da ideologia do desenvolvimento no Brasil e os enfrentamentos teóricos e políticos que estavam postos nesse 

período histórico. Para uma leitura mais aprofundada sobre o período autocrático e suas variantes ao longo das duas décadas, 

indicamos: Florestan Fernandes, René Dreifuss, José Paulo Netto, entre outros. 
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que combinam não somente estratégias de coerção, mas de consensos nos evidenciam como  

foram moldadas as políticas do desenvolvimento capitalista sempre associadas à segurança 

nacional, mas de forma conjunta com o imperialismo. Ou seja, ainda que fosse um discurso de 

soberania, a relação de dependência e heteronomia – principalmente na relação com os 

Estados Unidos- se aprofundava. 

 A estratégia de combinar a coerção, através de contenção de lutas e movimentações 

mais radicais
53

 e potencialmente revolucionárias de forma extremamente violenta e autoritária 

(a partir de um discurso de perseguição aos comunistas e subversivos), com medidas 

consensuais do âmbito das políticas públicas e do crescimento econômico no emblemático 

“milagre econômico” foi apoiado não só pelas burguesias, mas também por setores nas 

camadas médias e também populares da classe trabalhadora (CASTELO; PRADO, 2013, p. 

4). Confirmando-se com isso a efetividade da difusão da ideologia do desenvolvimento. 

Entre os intelectuais na universidade, a tônica do debate se dava principalmente na 

defesa dos direitos democráticos e em busca de alianças entre a sociedade civil, lembrando 

que desconsiderava-se na maior parte das vezes sua cisão em classes sociais, na proposta de 

novas alternativas ao Estado autocrático. Devido às teorias sobre a dependência ficarem no 

âmbito do “como” desenvolver o capitalismo brasileiro sendo revisada basicamente a partir da 

leitura hegemônica pautada por Cardoso que defendia o “desenvolvimento associado”, 

contribui-se para o aprofundamento da dependência e a renovação da ideologia do 

desenvolvimento. Fernandes (1982) dedica-se a polemizar com os intelectuais que insistiam 

na polarização entre sociedade civil e Estado autocrático de forma abstrata, sem considerar 

que a parte da sociedade civil burguesa no capitalismo dependente que defendeu e manteve 

durante duas décadas os militares no comando do Estado para consolidar seu projeto de 

dominação em consonância com o imperialismo, hegemonizado pelos Estados Unidos. Essa 

estratégia foi fundamental para as classes dominantes renovarem a ideologia do 

desenvolvimento, a partir de mais uma ação para a manutenção da contrarrevolução 

preventiva e prolongada, responsabilizando o Estado (visto como uma entidade neutra e 

tecnocrática) pelo agravamento das desigualdades sociais, abrindo caminho para a entrada do 

que veio a ser chamado de neoliberalismo.  
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 Pensando na situação de dependência da América Latina, as reivindicações mesmo no âmbito democrático burguês 

“clássico” já significava uma posição radical: como exigência de direitos civis básicos, até reformas de base estruturais. Mas, 

é sempre válido ressaltar que “não se deveria esquecer, que a violência inerente à sociedade capitalista contém um direito e 

um Estado de direito que institucionalizam a repressão e a opressão, fora e acima quer das “necessidades naturais da ordem” 

(as quais variam com as circunstâncias e a forma de governo) quer dos ‘ideais humanos de justiça’ (os quais não são 

consultados por nenhum tipo de direito ou de Estado, que tenham que equilibrar estratificação social com dominação social e 

poder político de minorias sobre maiorias” (FERNANDES, 1982, p. 2).  
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É importante destacarmos que diferente do que muitas vezes são apresentadas em 

estudos sobre esses temas, essas políticas não foram impostas de forma repentina, muito 

menos de forma natural. São ideologias que se materializam em políticas elaboradas pelas 

classes dominantes, que se diferenciam a partir das suas frações que detém a hegemonia em 

determinado período histórico.  

Esse processo ficou evidenciado na chamada “transição democrática” em que se 

constituiu a Assembleia Nacional Constituinte. Faz parte do senso comum em nossas áreas de 

pesquisa - ciências humanas -, principalmente as que são realizadas no âmbito das políticas 

públicas, a Constituição de 1988 ser considerada a Constituição Cidadã.  Pensando a história 

da nossa formação econômica-social brasileira, considerando as constantes lutas com setores 

organizados da classe trabalhadora naquela conjuntura e as propostas que avançaram no 

âmbito das políticas públicas, é compreensível que assim seja considerada. Concordamos que 

essa organização da classe garantiu debates em muitos espaços da ANC levantando pautas 

fundamentais para todos os trabalhadores brasileiros, momento este bem particular na história 

do nosso país. No entanto, a partir das considerações de Fernandes (2006) que não só 

compreendia muito bem as classes dominantes no Brasil bem como participou do processo da 

ANC ativamente como deputado federal, podemos perceber que este foi um espaço intenso de 

disputas entre projetos inconciliáveis, e controlado pelas classes dominantes que insistiam em 

afirmar aquele espaço como neutro, amplamente democrático e popular. 

Em primeiro lugar, a problemática de afirmar a Constituição de 88 como Cidadã, se dá 

pela própria concepção de “cidadania” que trouxemos no primeiro capítulo, que oculta a cisão 

da sociedade civil em classes sociais e o papel fundamental do Estado e do direito na 

condução desses processos na garantia dos interesses privados das classes dominantes. 

[...] os trabalhadores devem pôr de lado as “ilusões constitucionais”, disseminadas 

pelos meios de comunicação e impostas como parte da ideologia da classe 

dominante. Primeiro, os trabalhadores precisam encarar a Constituição como ela é: 

ela organiza, sanciona e legitima a distribuição da riqueza e do poder na sociedade 

capitalista, não “igualmente” para todo o povo, porém desigualmente, seguindo o 

modelo de desigualdade econômica, cultural e de dominação de classe imperante na 

sociedade civil. Segundo, os trabalhadores precisam encarar a própria Assembleia 

Nacional Constituinte como um campo no qual os proletários e burgueses se 

enfrentam como classes antagônicas e irreconciliáveis. Na ANC a sociedade civil 

aparece de cabeça para baixo, invertida. A minoria dominante, graças aos artifícios 

da democracia burguesa e dos mecanismos eleitorais torna-se maioria parlamentar. 

(FERNANDES, 2006, p. 67. grifos do autor). 

 

No controle da condução da ANC, as classes dominantes conseguiram dar o tom e o 

limite das pautas, evidenciando cada vez mais sua característica privatista e elitista. Fernandes 
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(2006) escrevendo no calor das discussões de 1988 ressaltou que para esquerda combativa que 

representava os interesses da classe trabalhadora naquele espaço não cabia o papel de 

“advogados do aperfeiçoamento da ordem social capitalista” (p. 71), mas que disputassem 

com pautas radicalmente democráticas que somente poderia partir dessas organizações, ainda 

que na perspectiva de reformas, mas reformas renegadas pelas burguesias locais, que a partir 

disso se apresentavam como “exigências socialistas”.  

O conceito cunhado por Fernandes de “Revolução dentro da ordem” e “Revolução 

contra a ordem” é alvo de diversas polêmicas e debates nas discussões entre intelectuais 

militantes. Na nossa concepção, a leitura do autor bebe na fonte das discussões de Trotsky 

(1929, s.p.) na defesa marxista sobre a Revolução permanente: 

A revolução permanente, na concepção de Marx significa uma revolução que não 

transige com nenhuma forma de dominação de classe, que não se detém no estágio 

democrático e, sim, passa para as medidas socialistas e a guerra contra a reação 

exterior, uma revolução na qual cada etapa está contida em germe na etapa 

precedente, e só termina com a liquidação total da sociedade de classes. 

(TROTSKY, 1929, s.p.). 

 

Já em Fernandes, podemos perceber essa referência no esforço do autor em pensar em 

como se daria esse processo no Brasil
54

:  

De imediato, a reforma é parte do desenvolvimento do capitalismo. No entanto, o 

desenvolvimento capitalista desigual do país e a dominação imperialista impõem 

essa tarefa histórica às classes trabalhadoras e à massa do povo. Contudo, se 

desdobram as perspectivas abertas para o futuro (a tão falada ‘transição do século 

XXI’), a relação entre reforma e revolução aparece com seu verdadeiro caráter 

socialista, como uma emanação prévia do socialismo proletário. Se a burguesia se 

mostra incapaz de cumprir seus papéis históricos e são os proletários que têm de 

lutar pelas reformas e transformações capitalistas mais profundas, isso quer dizer 

que as tarefas históricas em questão transferem para os trabalhadores, as suas 

organizações sindicais, culturais e políticas a conquista ofensiva de uma nova forma 

da organização do modo de produção, da sociedade e do Estado. (FERNANDES, 

2006, p. 68). 

 

 Uma preocupação muito cara a nossa pesquisa, que está presente a todo o momento 

dos escritos do autor é o destaque dado às lutas da classe trabalhadora. Ainda que sejam feitas 

as análises e mediações das estratégias de dominação das frações das classes dominantes no 

Brasil, Fernandes ressalta a importância e determinação das lutas sociais, principalmente 
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 Mais adiante ele reforça nas discussões sobre o papel que o PT deveria vir a cumprir nesses espaços sempre apontando 

para o horizonte socialista proletário. “Como e enquanto tal, o partido pleiteia todas as medidas relacionadas com a defesa de 

um padrão de vida decente para as classes trabalhadoras e endossa a luta de classes como um meio de revolução dentro da 

ordem (transformações compatíveis com o capitalismo, mas que podem ser proscritas por burguesias revolucionárias) e de 

revolução contra a ordem (transformações que somente se tornam viáveis se ocorrer a conquista do poder pelos 

trabalhadores) (Idem, p. 72). 
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nesse período histórico
55

. Não só demonstra com entusiasmo o crescimento das organizações 

políticas e movimentos sociais, bem como apresenta debates e polêmicas que em sua análise 

conduziriam a uma contrarrevolução “a frio”, desmobilizando setores sociais dos seus 

trabalhos de base e construções de lutas mais radicalizadas, para o terreno controlado pelas 

classes dominantes estabelecendo acordos pelo alto. O autor reforça que as greves de 1978 e 

1979 foram essenciais para agravar a crise da ditadura, forçando dessa forma as classes 

dominantes a repensarem estratégias com receio de maior crescimento e radicalização das 

lutas populares. A citação que virá a seguir é um pouco extensa, mas acreditamos que 

evidencia bem as combinações entre a contrarrevolução “a quente” e a “frio” que dá base ao 

que o autor considera o processo de contrarrevolução preventiva e prolongada: 

A própria burguesia, descontente com o desempenho de seu braço armado, entendeu 

a situação, buscando dois objetivos. Primeiro, aproveitar a capacidade repressiva 

subsistente do regime ditatorial para resistir ativamente às contrapressões do 

movimento sindical e operário. Segundo, promover um remanejamento de seus 

quadros políticos que participavam do governo ditatorial e um ajuste mais amplo do 

conjunto de forças conservadoras, de modo a deslocar o eixo da luta de classes da 

repressão institucionalizada para a negociação no tope. Ainda não são conhecidos os 

pormenores das negociações que foram feitas. Mas ficou evidente que os generais 

ditos “civilizados” e as personalidades civis vinculadas à ditadura através do PDS, 

que se redefiniram ao longo do processo como “neoliberais” e “democratas”, 

juntamente com os componentes da centro-direita e a cúpula do PMDB, 

compreenderam que deviam sustentar o cronograma político militar de transição 

“lenta, gradual e segura”, como uma alternativa branda a um “recrudescimento 

militar”. Portanto, o chamado “avanço democrático” dos empresários, dos políticos 

profissionais, dos militares e dos tecnocratas constituía uma tentativa de realinhar a 

República institucional sem o grau de saliência e visibilidade anterior do 

militarismo. Tratava-se de um momento burguês autodefensivo, com o qual estavam 

de acordo as multinacionais, as nações capitalistas centrais e a superpotência, porque 

estavam empenhadas, já sob o governo Geisel, em que a garantia da estabilidade 

política deixasse de depender do trunfo militar e de generais-presidentes. Todos 

queriam que eles funcionassem como garantes da ordem, mas por trás do “poder 

civil” e de um “biombo democrático. (FERNANDES, 2006, p. 107). 

 

O período entre a redemocratização e o início dos anos 1990 foram anos importantes 

no acirramento da luta de classes, mas que evidenciou uma vitória importante da 

contrarrevolução preventiva, reafirmando o caráter ultraconservador das nossas burguesias 

locais assim como as debilidades das organizações da classe trabalhadora, e suas direções ao 

rebaixarem suas pautas a uma “social democratização”, perdendo o horizonte revolucionário.  

De um lado, chega-se à oficialização e à universalização do discurso radical burguês 

confiável. De outro, oblitera-se ou suprime-se o discurso que poderia traduzir os 
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 “Os analistas que colocam o movimento burguês no âmago do “processo de redemocratização” e subestimam (ou pura e 

simplesmente ignoram) o significado das greves e da rebelião dos de baixo cometem um equívoco amazônico. [...] O impulso 

que veio de baixo cortou os impasses do imobilismo burguês, e, se não foi bastante forte e organizado para conduzir a uma 

eclosão democrática, pelo menos implodiu as várias muralhas que bloqueavam os diversos caminhos alternativos da história 

(FERNANDES, 2006, p. 107). 
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conteúdos mais profundos e firmes do socialismo proletário. Aqui está o resultado 

não só iníquo mas perigoso de uma orientação tática deletéria. Quem ataca a 

hipocrisia dos donos do sistema não tem liberdade de substituí-la por outra 

hipocrisia, ainda que a caução política seja ‘a conquista do Estado de direito’ ou, no 

jargão liberal, ‘o restabelecimento da democracia’. (FERNANDES, 2006, p. 103). 

 

  Vale ressaltar que diversas legislações elaboradas e conduzidas no período da 

ditadura foram mantidas e intensificadas no período da redemocratização
56

.  A necessidade de 

responder a crise econômica brasileira na década de 1980 com o chamado “fim do milagre 

econômico” e de se reestruturar a partir da nova divisão internacional do trabalho, fez com 

que o processo constitucional abrisse também caminhos para um rearranjo profundo nas 

relações de produção e reprodução em todo o mundo. A reconfiguração do Estado se fez 

necessária com o objetivo de garantir soluções à crise econômica a partir dos interesses do 

capital, principalmente da sua fração rentista, ou seja, viabilizar mecanismos de reverter ao 

máximo à tendência da queda das taxas de lucro a curto e longo prazo. Apesar do que defende 

o próprio neoliberalismo, e que se tornou senso comum, este período é demarcado por uma 

fundamental atuação do Estado e não pela sua ausência.  

 

2.2 Neoliberalismo e neodesenvolvimentismo: novidades e continuidades nas respostas 

das classes dominantes à crise do capital 

 Nosso objetivo também se dá na análise do período neoliberal e do chamado 

neodesenvolvimentismo no Brasil, principalmente, tendo como norte que ainda que esses 

períodos apresentem diferenças nas conduções de algumas políticas, o eixo condutor 

permanece, reforçando o movimento da contrarrevolução burguesa, na busca da manutenção 

de sua hegemonia no poder e incessante busca por aumentar suas taxas de lucro. 

 Para isso, precisamos apreender esse período histórico chamado de neoliberalismo e o 

que significa esse processo mundialmente, e suas expressões no Brasil. Conforme vimos no 

item anterior, o período de pós II Guerra foi importante para a reconfiguração do capital, e 

principalmente da intensificação da relação imperialista nos países dependentes. Nos países 

centrais, no entanto, no período pós II Guerra foi vivenciado o que ficou conhecido como 

“Estado de bem-estar social”. A primeira consideração sobre o Estado de bem-estar social é 

que, assim como no neoliberalismo e as demais políticas orquestradas para o Estado e 
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 Veremos exemplos dessa continuidade nas políticas para a Educação Superior no capítulo seguinte. Vale conferir o artigo 

“Brasil: da ditadura à democracia, 1964-1990” de Marini (1991), que ainda que dentro dos limites colocados a um artigo faz 

um resgate interessante dos dados econômicos e políticos desse período, identificando os sujeitos coletivos, partidos, centrais 

sindicais etc presentes nesse processo. 
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sociedade civil burguesas, não foram implementadas de formas iguais em todos os países, 

nem mesmo na Europa ocidental. O modelo da Inglaterra costuma ser o mais emblemático 

para exemplificar o que representou essa política, mas em países como França e Alemanha 

esse processo não se deu de forma igual. Behring e Boschetti (2011, p. 92) afirmam que foi a 

partir das alianças entre partidos de esquerda e direita que possibilitaram estabelecimento de 

acordos gerados no Welfare State: 

Esse “consenso”, materializado pela assunção ao poder de partidos social-

democratas, institucionalizou a possibilidade de estabelecimento de políticas 

abrangentes e mais universalizadas, baseadas na cidadania, de compromisso 

governamental com aumento de recursos para expansão de benefícios sociais, de 

consenso político em favor da economia mista e de um amplo sistema de bem-estar 

e de comprometimento estatal com crescimento econômico e pleno emprego. (grifos 

nossos.). 

 

O Estado de bem-estar social foi uma política pensada para restabelecimento das taxas 

de crescimento nos países centrais, e também uma política estratégica para conter parte da 

classe trabalhadora que via naquele momento o mundo dividido, a partir do capitalismo no 

ocidente e do que ficou conhecido como “socialismo realmente existente” na URSS. Netto 

(2012) aponta que com todas as críticas e problemas graves gerados na “autocracia stalinista” 

era possível perceber uma polarização, ou seja, era mais concreta a percepção de uma 

alternativa à sociabilidade burguesa, ainda que na URSS não se tenha vivido a experiência de 

uma sociedade humanamente emancipada.  

A crise nos países da URSS se tornou num discurso ideológico apresentado pelas 

classes dominantes como a crise do marxismo. De forma que, a partir da experiência 

vivenciada nesses países, a teoria marxiana foi apontada como ineficaz para responder às 

questões geradas pela contradição entre o capital e o trabalho. Para Netto (2012) essa 

concepção é essencialmente ideológica e tem como objetivo profetizar o “fim da história” no 

sentido de evidenciar que não há uma alternativa fora do capitalismo. No entanto, a crise do 

que o stalinismo chamou de marxismo-leninismo, não expressa de forma alguma a totalidade 

dos pensamentos dentro do campo marxista, que inclusive faziam duras críticas e oposição ao 

modelo vivenciado na URSS. Ou seja, o fim do “socialismo realmente existente” não implica 

no fim da validade da teoria marxiana, nem das contribuições diferenciadas dentro da tradição 

marxista, muitas menos na impossibilidade teórica e prática da construção de outra forma de 

sociabilidade. Contudo, as experiências negativas vivenciadas na URSS e a difusão do 

discurso do “fim da história” pelos aparelhos privados de hegemonia tiveram um forte 

impacto também nas organizações da esquerda mundialmente. Direções partidárias, grupos 
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políticos, movimentos sociais entre outros, reviram suas formulações teóricas e 

consequentemente suas práticas políticas, adotando uma estratégia com horizonte no campo 

das reformas e apostando prioritariamente nas disputas institucionais burguesas.  

A análise das disputas intra-classes é uma tarefa fundamental para compreendermos 

determinadas conjunturas. Em períodos de crise, as disputas entre as frações das classes 

dominantes ficam mais evidentes. Anderson (1995) ressalta como a construção teórica do 

neoliberalismo combate ferozmente não só o comunismo, como prioriza também o ataque aos 

ideais keynesianos. No entanto, a partir da década de 1970, com a crise nos Estados de bem-

estar social nos países centrais, o projeto neoliberal passa de fato a ganhar maior espaço e 

reconhecimento, iniciando formalmente uma nova fase do capitalismo em todo o mundo
57

. 

Vale a pena destacar, contudo, que esse período que compreendeu o Estado de bem-estar 

social no centro do capitalismo foi imprescindível para o restabelecimento da hegemonia das 

frações rentistas. Duménil e Levy (2003) nos ajudam também a apreender como se deu o 

processo. Não se deve naturalizar e intitular esses períodos históricos de forma mecânica, para 

isso vale sempre buscarmos o que se mantém e o que se modifica de uma fase para a outra, e 

os sujeitos políticos coletivos que constroem esses processos na luta de classes, entendendo o 

capital como uma relação social. 

O fracasso das políticas keynesianas diante da crise estrutural iniciada nos anos 1970 

criaram as circunstâncias favoráveis para o restabelecimento da hegemonia da 

finança, por meio do monetarismo, seguido pelo neoliberalismo. No contexto da 

crise e da representação das lutas dos assalariados, um novo conjunto de políticas foi 

imposto...a alta das taxas de juros de 1979 – o golpe de 1979- foi elemento maior de 

restabelecimento das prerrogativas da finança. Esse foi um processo consciente, 

deliberado, cuidadosamente orquestrado e não o resultado de um mecanismo de 

mercado qualquer. (DUMÉNIL; LEVY, 2003, p. 32. grifos nossos). 

 

A nosso ver a dicotomia maniqueísta entre Estado de bem-estar social e o Estado 

neoliberal oculta fenômenos importantes. Não podemos perder do nosso horizonte que o 

chamado Estado de bem-estar social é também um Estado capitalista, e que esse período só 

foi possível devido a relação desigual e combinada da superexploração do trabalho nos países 

dependentes. Isso nos leva a uma outra questão: que nos países de capitalismo dependente, 

como o Brasil, não existiu Estado de bem-estar Social, o que inviabiliza uma análise a partir 
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 Os intelectuais do neoliberalismo têm como principal figura Friedrich Hayek que lança ainda em 1944, o Caminho da 

Servidão, obra que dedica a se contrapor ao Partido Trabalhista Inglês, combatendo enfaticamente os ideais Keynesianos e 

socialistas. Hayek compara a intervenção do Estado como uma medida totalitária e equivalente ao fascismo e totalitarismo. A 

partir de 1947, na Suíça, esses teóricos fundam a Sociedade Mont Pèlegrin, muito organizados e comprometidos a formular 

uma nova teoria (ou reajustar o liberalismo para aquela fase do capitalismo) que desse base para a consolidação de uma 

política hegemônica e combatesse as políticas do Welfare State. 
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das teorias do centro do capitalismo sem fazermos as devidas mediações no entendimento do 

processo de reconfiguração na esfera produtiva e no papel do Estado nos países capitalistas 

dependentes no período neoliberal. Fontes (2010) ressalta a importância de ver esses 

processos com elementos de continuidades e novidades, ainda que seja fundamental 

entendermos as disputas internas entre as classes: 

Historicamente, o neoliberalismo pode ser apresentado como uma “vingança” do 

capital contra o trabalho ou, em outros termos, como uma revanche contra as 

tentativas populares de impor freios e limites ao capital por intermédio da 

consolidação de direitos sociais, no chamado Estado de Bem- Estar Social. Não se 

pode, porém, esquecer que o neoliberalismo nasceu exatamente das entranhas 

daquele Estado, que não por acaso, era também a base de expansão do imperialismo 

multinacionalizado. A contraposição entre um capitalismo benfazejo, do “bem- 

estar” e do capitalismo malfazejo e neoliberal olvida a relação de continuidade entre 

eles, deixa na sombra a gestação peculiar do capital-imperialismo que, 

apresentando-se como novidade histórica (a “globalização” e o “neoliberalismo”), 

resultou do aprofundamento a níveis nunca visto da concentração de capitais nos 

países centrais exatamente no período de bem-estar. (FONTES, 2010, p. 17). 

 

O projeto neoliberal tem alguns pressupostos básicos, e tem em seu receituário mais 

emblemático o que ficou conhecido como “Consenso de Washington”, medidas para a 

aplicação nos países da América Latina sob orientação do FMI que tem como pontos 

principais: disciplina fiscal, prioridades do gasto público em educação e saúde primárias; 

reforma tributária; liberalização financeira e taxas de juros; taxas de câmbio competitivas;  

liberalização comercial e internacional; atração de investimento externo direto; 

desregulamentação/desburocratização e mercados competitivos; privatização e garantia de 

direitos de propriedade, em especial dos setores informais  entre outras medidas que afetaram 

de forma brusca ainda mais a vida da classe trabalhadora (CASTELO, 2013, p. 323). Mas, 

essas medidas se adequaram às realidades concretas dos determinados países. O fundamental 

nisso é compreendermos que este é um projeto de classe, que tem como objetivos principais: 

aumentar as taxas de lucro do capital e reestabelecer sua hegemonia, sob o comando das 

frações rentistas, difundindo seu projeto de sociabilidade universalmente. A forma e 

intensidade que essas políticas conseguiram atingir tem relação direta com a dinâmica interna 

de cada país, de acordo com a luta de classes. 

Por diferentes meios e caminhos o neoliberalismo, atendendo às especificidades de 

cada uma das formações econômico-sociais, foi sendo desigualmente efetivado em 

todas as regiões do planeta – tanto em questão de ritmo como de profundidade-, 

configurando-se em uma autêntica estratégia político-cultural mundial da burguesia, 

respeitando-se, como dito anteriormente, as particularidade nacionais e as tensões 

entre a ideologia e sua materialização como projeto político das classes dominantes. 

(CASTELO, 2013, p. 229). 
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 A participação dos Organismos Internacionais na intensificação das contrarreformas 

estruturais nos países dependentes, principalmente a partir do “Consenso de Washington” 

evidencia um aprofundamento do imperialismo total. A aparência de um mundo 

“globalizado” ou da “sociedade de informação” representa em sua essência essa intensificação 

das relações imperialistas e consequentemente da dependência desses países. O binômio 

segurança-pobreza, presente muito antes do neoliberalismo reafirma o horizonte utópico da 

ideologia do desenvolvimento, porém a pobreza passa a ser vista de forma naturalizada a 

ponto de não mais defender sua erradicação (como em períodos do nacional-

desenvolvimentismo, ainda que tenha ficado no limite da retórica), e sim de políticas 

focalizadas para o seu “alívio”. A política de educação ganha um destaque fundamental nesse 

sentido
58

. Identifica-se, a partir de um discurso aparentemente inclusivo e formador do 

indivíduo para o mercado de trabalho, a teoria do capital humano
59

, e a afirmativa da 

possibilidade de melhores condições de vida ocorrer a partir do esforço individual, 

meritocrático e competitivo. Com isso as novas propostas de “reformas educacionais” (não só, 

o campo das políticas públicas no geral) ganham materialidade, pensadas em conjunto com os 

sujeitos coletivos do capital e os governos locais, intensificando o padrão compósito de 

dominação burguesa. A relação amalgamada entre o moderno da sociedade capitalista e a 

manutenção do arcaico aprofunda-se cada vez mais, e em períodos de crise, como a crise 

atual, isso fica mais evidente. É realmente incompleta uma análise das políticas educacionais, 

principalmente das últimas décadas, que não considere as orientações dos Organismos 

Internacionais (nesse caso principalmente o BM) para os países dependentes. No entanto, não 

se trata somente de uma imposição entre nações, mas sim as condicionalidades que são 

impostas, não só são aceitas por essas classes como muitas vezes são seus intelectuais 
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 “O papel dos organismos internacionais na elaboração e difusão dos valores e concepções que constituem este projeto de 

dominação tem sido fundamental. As políticas promovidas por esses sujeitos políticos coletivos do capital – grupo BM, 

Unesco e, mais recentemente, a OMC – vêm orientando um conjunto de reformas econômicas e políticas realizadas nos 

países periféricos e que atravessaram o final do século XX e se estendem pelo início do século XXI.” (LIMA, 2007, p. 51). 
59

 “A chamada teoria do capital humano desenvolveu-se a partir dos esforços de alguns pensadores – com destaque para 

Theodore W. Schultz, professor do emblemático departamento de economia na Universidade de Chicago – preocupados em 

explicar o peso, em termos econômicos, que o “fator humano” tinha na produção do valor, uma vez que certos ganhos de 

produtividade (na sociedade como um todo) não encontravam justificativa direta em nenhuma das demais variáveis que 

determinam o crescimento da produção. Em outras palavras, tratava-se de estabelecer uma correlação positiva entre esse fator 

humano, cujo resultado era um acréscimo de capacidade produtiva, e o crescimento econômico. As conclusões de Schultz e 

outros, redundariam justamente na ideia de capital humano, cuja essência seria a educação. Essa capacidade produtiva de 

trabalho humano, ampliada pela educação, permitiria elevar o trabalhador a um nível pretensamente similar ao do capitalista 

no âmbito da produção, já que, ao se educar, o indivíduo se tornaria apto a gerar uma renda maior, possibilitando um retorno 

maior ao fator de produção trabalho.” (MINTO, 2006, p. 98) 
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orgânicos que as propõem compondo esses aparelhos privados de hegemonia
60

, reafirmando 

seu lugar de parceira menor, historicamente construído. É uma relação complexa, posta pela 

contradição inerente a essa sociabilidade, mas que não nos pode levar a conclusões 

automáticas de que nada é possível de modificar, cabendo aos governos eleitos nesses países 

apenas a subserviência. A dificuldade de efetivação de determinadas propostas por esses OI´s, 

devido às resistências em diferentes localidades, demonstra que a correlação de forças tanto 

entre as classes dominantes, mas, principalmente, entre as classes antagônicas é que 

determinam em última instância seu processo histórico.  

Vale ressaltar que na década de 90 em diversos países já apresentava-se um 

aprofundamento das crises, principalmente o resultado social da política neoliberal. O 

agravamento das expressões da questão social, e consequentemente do acirramento da luta de 

classes, obrigou as classes dominantes a repensarem o modelo neoliberal “clássico”, 

principalmente na América Latina, conforme o Consenso de Washington, criando uma 

espécie de “agenda social”
61

 que coubesse ainda nos pilares principais das políticas 

neoliberais. 

No Brasil, vimos que desde o período da redemocratização já se desenhavam 

rearranjos das classes dominantes, principalmente o crescimento dessa fração rentista que já 

disputavam propostas neoliberais na ANC. Ainda nas décadas de 70 nos países do centro e na 

década de 80 - principalmente nos países dependentes- há uma reorganização da produção e 

reprodução do capital, criada a partir da consolidação das frações rentistas como hegemônica 

entre as classes dominantes. Nesse período ocorre o que se convencionou chamar de 

“reestruturação produtiva”. Entendendo que ao longo de toda a história do capitalismo 

ocorreram reestruturações no campo da produção, na busca de corrigir e resolver crises que, 

como vimos no primeiro capítulo, são intrínsecas a esse modo de produção, ressaltamos que é 

importante não naturalizarmos esses processos. Ainda que sejam apresentadas como caminhos 

naturais do desenvolvimento tecnológico, os impactos do toyotismo, que surgiu na 
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 Podemos citar os brasileiros: Otaviano Canuto, ex-vice-presidente e ex-conselheiro do Banco Mundial e ex-vice-presidente 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que acaba de ser indicado para a diretoria executiva do FMI; Antonio 

Henrique Silveira, diretor executivo pelo Brasil e outros países no conselho do Banco Mundial; José Gilberto Scandiucci, 

diplomata e assessor sênior da diretoria executiva e Tiago Peixoto, especialista sênior em governança, também do Banco 

Mundial. Fonte:https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/noticia/2015/05/brasileiros-do-banco-mundial-dao-show-em-

washington.html 
61

 “As classes dominantes globais pretenderam dotar o neoliberalismo de uma agenda social, buscando dar uma face humana 

ao desenvolvimento e à “globalização” para reduzir as tensões sociais e políticas. Falou-se em uma terceira via entre o 

mercado e o socialismo (Anthony Giddens), uma globalização com face humana (Joseph Stiglitz), desenvolvimento 
humano com liberdade (Amartya Sem), o pós- Consenso de Washington (John Williamson) e uma “nova” questão social 

(Pierre Rosanvallon).” (CASTELO, 2013a, p. 121). 
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substituição dos modelos fordistas de produção, mais do que uma “revolução tecnológica” 

significou mais uma etapa da contrarrevolução das classes dominantes, gerando um grande 

ataque à classe trabalhadora, e principalmente das suas organizações coletivas. Essa 

reestruturação produtiva e as medidas neoliberais no que diz respeito à reconfiguração do 

papel do Estado fazem parte do mesmo processo (LIMA, 2007, p. 77).  

A tecnologia aparece agora como a salvação. A reestruturação produtiva colocada 

como uma necessidade para além das lutas de classe se apresenta como inexorável. 

Para criar as condições desta nova face da dominação capitalista é preciso liquidar as 

antigas identidades de classe e as vigentes relações de trabalho. [...] As relações de 

trabalho, as garantias, arrancadas pelas grandes lutas sociais, são denunciadas como 

corporativismo. Propõe-se, fundamentalmente, sua flexibilização, sua precarização. 

E, ao mesmo tempo, afirma-se a qualificação como elemento vital: se o trabalhador 

não é qualificado, capaz, o problema e a culpa são é dele e não do mercado. Busca-

se eliminar dos textos legais as garantias ao trabalho; reduz-se consistentemente os 

empregos de tempo integral, promovem-se as jornadas de tempo parcial; 

terceirizam-se atividades, etc. As novas formas de gestão – de tipo japonês- são 

colocadas como as únicas alternativas. (DIAS, p. 51). 

 

  Neste quadro político, o governo Collor, no início dos anos 90, trouxe 

descontentamento para diversos setores da burguesia, principalmente o setor industrial, ainda 

que tenha realizado reformas neoliberais profundas. Antunes (2005, p. 18) reforça que o 

cenário do governo Collor não teve o peso social e político para garantir as reorganizações 

necessárias que a nova divisão do trabalho impunha para um país de capitalismo dependente, 

principalmente no papel do Estado. Ainda assim, as condições de vida da classe trabalhadora 

pioraram drasticamente
62

. Lima (2007, p. 89) identifica nesse período uma posição mais 

defensiva da classe trabalhadora organizada, tanto pela conjuntura internacional, quanto pela 

conjuntura interna de crescimento da recessão e desemprego, mas também pela criação da 

Força Sindical (1991) e da direção majoritária da CUT em assumir um papel de conciliação 

de classes. Atribui assim um papel importante das burocracias sindicais na adequação dos 

trabalhadores a ordem do capital. No entanto, com a grave crise colocada “econômica, 

recessão intensificada, crise social brutal, corrupção compulsiva, tensão militar, desequilíbrio 

e instabilidade política, com possibilidades de fratura institucional” (ANTUNES, 2005, p. 18), 

mobilizou setores populares (sindicais, movimentos estudantis e parte da burguesia) para as 

denúncias e exigência do impeachment constitucional, que se tornou uma realidade, mas 

limitada a legalidade burguesa. Com isso, seu vice, Itamar Franco assume a presidência. O 
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 “Não é demasiado lembrar que a modernização neoliberal para o Terceiro Mundo penaliza de maneira muito mais brutal e 

nefasta o mundo do trabalho. Despossuído, dilapidado, desqualificado, o ser social não consegue nem mesmo viver do seu 

trabalho. [...] Aqueles que permanecem no mercado de trabalho formal vivenciam níveis de subtração salarial, de 

superexploração do trabalho que tornam sua cotidianidade marcada pela escassez e pela redução crescente da satisfação de 

suas necessidades.” (ANTUNES, 2005, p. 17 -18). 
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período do seu governo não teve mudanças significativas nos principais setores, e sim uma 

continuidade da política econômica do governo Collor, como a privatização da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), entre outras. No entanto, apresenta um discurso mais popular, o 

que fez com que ocorresse uma ampla aliança, incluindo os partidos mais combativos a época 

como o PT
63

. Apresentando um discurso de uma herança necessária do governo Collor, 

principalmente no seu “projeto de modernização”, reivindica um projeto “reformista social”. 

É possível identificarmos ainda no período Itamar, o início do ajuste tático da burguesia a 

pauta “neoliberal clássica”.  

O Plano Itamar- Eliseu é a pífia consubstanciação do que anteriormente se disse: 

propõe crescimento da economia – como se ela fosse o antídoto essencial contra 

miséria – mas intensifica a privatização; fala em combate à fome através de um 

assistencialismo estatal minguado, mas nem longinquamente toca no padrão de 

acumulação que gera uma sociabilidade atravessada pela pauperização absoluta. 

Nada sobre uma reorganização do sistema de produção e de consumo, para começar 

a erradicar na raiz a miséria; nada sobre a implementação de uma política salarial 

que coibisse a superexploração daqueles assalariados que estão empregados; nada 

sobre transformações estruturais no mundo agrário; nada sobre uma mudança de 

curso, com um mínimo de ousadia, na questão da dívida externa. (ANTUNES, 2005, 

p. 22. grifos nossos). 

 

Mas é no governo seguinte
64

, a partir de 1995, que esse projeto irá ganhar maior 

densidade e concretude
65

, numa aliança entre intelectuais da socialdemocracia, as frações 

burguesas principalmente ligadas aos setores rentistas, os oligarcas e latifundiários. Esse 

bloco (PSBD-PFL-PPS) conseguiu de fato fazer com que o Brasil entrasse na dinâmica da 

nova divisão internacional do trabalho, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Conforme abordamos no item anterior, a tese de FHC de “desenvolvimento associado” não 

tem no seu horizonte uma ruptura com a dependência, pois antagonicamente aponta para uma 

intensificação das relações imperialistas para o desenvolvimento nacional. Lima (2007, p. 93) 

considera que: 
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 “Amplos setores, até mesmo do espectro mais à esquerda, mostraram-se (equivocadamente) generosos em relação ao novo 

governo, o que ficou estampado no seu Ministério, que aglutinou desde o centro-direita, por meio de membros do PFL, até o 

centro-esquerda, chegando ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Brizola e ao Partido dos Trabalhadores.” 

(ANTUNES, 2005, p. 21). 
64

 É ainda no governo Itamar, que foi lançado o “Plano Real” conduzido pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique 

Cardoso. Lima (2007, p. 92) considera essa política como uma construção da campanha do então ministro, para concorrer às 

eleições presidenciais para os governos seguintes. “[...] a queda da taxa de inflação durante o início do Plano Real e o acordo 

estabelecido com frações da burguesia brasileira para o controle dos preços até o final do processo eleitoral garantiram a 

vitória eleitoral de Fernando Henrique Cardoso na disputa com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, da Frente Brasil 

Popular, e o fortalecimento da contrarrevolução burguesa no Brasil sob a direção dos países imperialistas e a 

operacionalização dos organismos internacionais do capital.” 
65

 “O neoliberalismo, iniciado com Collor, de modo aventureiro e bonapartista, encontrava em FHC uma “nova 

racionalidade” que exigia uma dura derrota ao movimento dos trabalhadores, visando pavimentar os (des) caminhos do 

social-liberalismo no país.” (ANTUNES, 2005, p. 12). 



84 
 

 
 

Apesar de identificar as relações assimétricas existentes entre os países imperialistas 

e os países dependentes, Cardoso afirma que a elaboração de um projeto nacional de 

desenvolvimento é possível para os países dependentes, por meio de sua associação 

com o capital internacional. O tripé Estado brasileiro, capital nacional e capital 

internacional compõe o campo de ação política deste projeto de desenvolvimento 

associado. 

 

Ainda no início do mandato, em 1995, o governo de FHC enfrenta uma greve geral 

dos petroleiros muito forte no país. Sua resposta truculenta demonstrou o caráter que marcaria 

todo o seu mandato e expressou bem os interesses do bloco de alianças que constituíram esse 

processo. A contrarrevolução, nessa fase neoliberal
66

, adquiria nesse momento uma nova 

etapa. No que diz respeito a reconfiguração do papel do Estado esse período foi determinante. 

A organicidade do Estado em atender as demandas do capital fica evidente principalmente a 

partir da criação de um ministério próprio, o MARE, para conduzir essas reformas 

neoliberais. Com o Plano Diretor da Reforma do aparelho do Estado, Bresser- Pereira, então 

ministro, conduziu esse processo no governo FHC. Neste plano podemos observar o 

investimento ideológico para o convencimento dos ajustes neoliberais, a começar por 

responsabilizar o Estado pela causa da crise econômica e social vivenciada no país e 

apontando a resolução em um Estado com caráter gerencialista, dando ênfase nas reformas 

econômicas orientadas para o mercado, nas privatizações e na reforma da previdência social
67

.  

 Neste sentido, são inadiáveis: (1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas 

econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política 

industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e criem as condições para 

o enfrentamento da competição internacional; (3) a reforma da previdência social; 

(4) a inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior 

abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e (5) a 

reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, 

sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. (BRASIL, 

1995, p. 11. grifos nossos). 

 

Sobre esse debate, referente ao papel do Estado no período neoliberal, consideramos 

relevante fazermos algumas breves considerações. Durante muitos anos predominou (e ainda 

                                                           
66  Vale destacar que dentro da tradição crítica marxista o tema acerca da caracterização do neoliberalismo é um debate. Na 

nossa pesquisa, trabalhamos a partir da categoria da contrarrevolução preventiva e prolongada, com Fernandes. No entanto, 

outros importantes teóricos caracterizam o período neoliberal enquanto revolução passiva ou como contrarreforma. 

Entendemos, contudo, que a contrarreforma é uma das expressões do processo contrarrevolucionário. 
67

 FHC em seu governo não conseguiu implementar a reforma da previdência em sua totalidade, principalmente pela grande 

pressão da classe trabalhadora organizada, e nos espaços institucionais, o PT teve um importante papel para o impedimento 

para a aprovação desta reforma. Conseguiu- se, no entanto, aprovar a reforma para os trabalhadores do setor privado. A 

reforma da previdência no setor público foi o primeiro grande projeto do governo Lula (PT), promovendo a maior aprovação 

do sistema previdenciário do país, adequando-o ao predomínio do capital financeiro (PAULANI, 2008).  
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é a visão hegemônica em grande parte das análises) que a principal característica do 

neoliberalismo é o Estado mínimo. Discordamos dessa análise, mas entendemos o porquê dela 

ter sido difundida em todo o mundo. Primeiramente, o prefixo “neo” significa novo, logo essa 

política nos remete a outro período histórico e autores clássicos do pensamento liberal. O que 

de fato podemos observar que se mantém entre o liberalismo e o novo liberalismo, são os 

princípios teóricos - destaque para o teórico - principais: da redução do papel do Estado na 

economia e a defesa intransigente da liberdade individual em que vai se pautar o 

neoliberalismo para sua consolidação enquanto ideologia. Resgatar valores já disseminados e 

agregar novos elementos contemporâneos necessários ao capital não é novidade para a 

burguesia. Entretanto, Lima (2005, p. 85) nos aponta o que esse neoliberalismo traz de 

novidade em relação ao liberalismo clássico. 

[...] existem quatro principais pilares que diferenciam o “novo liberalismo” do 

liberalismo clássico: sua pretensão à cientificidade; sua articulação com um real 

processo de mudanças econômicas em curso; seu avanço diante da crise do 

“socialismo realmente existente” e do alcance do ideário burguês no Leste Europeu 

e seu caráter absolutamente conservador que o diferencia do liberalismo clássico, 

considerado como uma ideologia revolucionária, contrária ao absolutismo e ao 

sistema econômico mercantilista. 

 

Após tantas décadas de políticas neoliberais implementadas ao redor de todo globo, 

podemos fazer uma avaliação que, ainda que com suas diferenças entre regiões e países, o 

Estado nunca se ausentou na história do capitalismo
68

. Osório (2014, p. 203) analisa que o 

Estado não só não é mínimo, como ele é central na condução e mediação dessas políticas.  

As frações burguesas que hegemonizam a mundialização não buscam o 

enfraquecimento do Estado. Ao contrário, tratam de reformá-lo para fornecê-lo em 

termos de poder, tanto no centro quanto na periferia, embora isso implique processos 

diferentes em cada caso. No mundo central, supõe reafirmar a força do Estado-nação 

para ditar e impor as pautas de reorganização do sistema-mundo, utilizando os 

organismos financeiros internacionais, os conglomerados transnacionais e o capital 

financeiro-especulativo, bem como as novas redes de comunicação, ou através de 

operações militares diretas, orientando a mundialização numa direção que de modo 

algum é neutra do ponto de vista social e político. Na semiperiferia e na periferia, o 

reforço estatal com soberania restrita busca fazer com que seja mais eficiente não 

                                                           
68 “[...] o ciclo chamado “neoliberal”, no qual o Estado teria novamente se retirado com todos os conhecidos efeitos sobre a 

gestão e o desenvolvimento das políticas públicas e sociais. Discordando de tal aproximação, partiremos de três pressupostos 

para enfrentar a questão: 1. O Estado é um elemento essencial ao sociometabolismo do capital (MESZÁROS, 2002), de 

maneira que, em nenhum dos momentos descritos, tivemos uma situação na qual o Estado se colocou de “fora”, inclusive no 

que se refere a dinâmica econômica; 2. A concepção do Estado como unidade entre coerção e “consentimento”[...] deve ser 

entendida não como uma polaridade dicotômica de maneira que ora se apresenta a coerção e, quando esta não se apresenta, 

temos o “consentimento”, mas como uma unidade dialética, de forma que há elementos de consentimento na coerção e de 

coerção no consentimento; e 3. As dinâmicas da luta de classes, outro elemento permanente e incontornável da ordem 

capitalista, incidem na forma do Estado, mas não em seu caráter, de modo que a “permeabilidade” do Estado às demandas da 

classe trabalhadora constitui um meio político de legitimação que, embora possa pontualmente atender à exigências dos 

trabalhadores, encontra seus limites nas fronteiras de uma ordem de relações sociais, formas de produção e de apropriação 

que, em nenhum momento, são postas em disputa.” (IASI,  p. 48-49. O estado depois do ajuste). 
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apenas em termos administrativos, mas principalmente em termos políticos para 

manter disciplinada a população assalariada e para reestruturar as economias à 

imagem e semelhança dos interesses hegemônicos locais e internacionais. Como 

nunca antes, o capital tem rompido fronteiras e enfraquecido soberanias para operar, 

mas o faz estabelecendo espaços estatais e territoriais específicos onde baseia seus 

lucros. Com isso gera polarizações sociais, estatais e regionais nunca vistas.  

 

 Essa análise é fundamental, pois a partir dela que podemos caracterizar se o chamado 

social-liberalismo
69

 e/ou novodesenvolvimentismo dos últimos governos representou ou não 

uma ruptura com o neoliberalismo. Na nossa avaliação, não. Isso é observado ainda no 

próprio direcionamento do Plano Diretor da Reforma do aparelho do Estado. Bresser-Pereira 

que, seguindo as reformulações dos organismos internacionais, já apresenta no documento a 

crítica ao chamado Estado mínimo do “neoliberalismo clássico”, evidenciando o ajuste tático 

dado pelas classes dominantes como resposta as crises dos anos de políticas neoliberais nos 

países imperialistas, mas principalmente nos países dependentes.  

Dada à crise do Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do Estado mínimo, é 

necessário reconstruir o Estado, de forma que ele não apenas garanta a propriedade e 

os contratos, mas também exerça seu papel complementar ao mercado na 

coordenação da economia e na busca da redução das desigualdades sociais. 

(BRASIL, 1995, p. 44). 

 

Novamente, as medidas no governo Cardoso colocaram o Brasil em outro patamar da 

dinâmica imposta pelo capitalismo, nesse período neoliberal. A concepção teórica de Cardoso 

desde o período da redemocratização marca um determinante fator que auxilia na diluição das 

fronteiras entre o público e o privado no seu governo. Como vimos na polêmica apontada por 

Fernandes no item anterior, a crítica ao regime autocrático se deu na polarização entre Estado 

e sociedade civil, apontando a contrapartida como uma relação democrática, onde a sociedade 

civil (e não apontando a cisão entre classes) deveria ter uma relação mais orgânica com o 

Estado. Leher (2018,p.148) comenta a partir das análises de Fernandes que a difusão da teoria 

do autoritarismo, contribuiu para um discurso pró-sistêmico sobre o processo da transição 

que garantiu a manutenção das políticas adotadas no período ditatorial. Ressalta que para 

além das classes dominantes, parte da elaboração política da esquerda contribuiu para esse 

                                                           
69

 “Este ajuste complementar pode ser chamado de social-liberalismo, que muda certos aspectos do neoliberalismo para 

preservar a sua essência, a saber, a retomada dos lucros dos grandes monopólios capitalistas via o novo imperialismo, a 

financeirização da economia, a reestruturação produtiva e precarização do mundo do trabalho, o aumento das taxas de 

exploração da força de trabalho, a reconfiguração das intervenções do Estado ampliado na economia e na “questão social”, o 

apassivamento e cooptação da classe trabalhadora e, em determinados casos, a decapitação das suas lideranças mais 

combativas.” (CASTELO, 2012, p. 122). 
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processo quando assimilou a dicotomia entre sociedade civil x autocracia, não tendo como 

foco das elaborações as disputas entre as classes
70

. 

 A partir disso, elaborou-se uma reconfiguração profunda no política econômica e nas 

políticas públicas fundamentada na noção de “interesse público”
71

 (LIMA, 2005). Nessa 

reconfiguração, principalmente a partir do Plano Diretor, sob bandeiras de ampliação da 

“cidadania” e “democracia” e “desburocratização”, aparece a defesa do Estado para 

complementar o mercado e atuar de forma focalizada na “busca da redução das desigualdade 

sociais”. Para além de todo o trabalho ideológico que o Plano cumpre de convencer que o 

Estado “eficaz” precise delegar ao mercado, através de privatizações e a sociedade civil, a 

partir da criação das Os´s (organizações sociais) etc. funções que antes eram responsáveis, 

apresentam os serviços exclusivos e os não-exclusivos
72

.  

Estas estratégias, sob a aparência de “radicalização da democracia”, reconfigura as 

demandas destes sujeitos políticos e as submete ao ordenamento do projeto 

neoliberal através de três ações básicas: (i) o estímulo à criação de novas formas de 

organização e participação (os conselhos, o trabalho voluntário, responsabilidade 

empresarial, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público/ OSCIP, entre 

outros); (ii) a refuncionalização, tanto dos sindicatos, para redução de suas 

demandas ao nível econômico-corporativo, como dos movimentos sociais, para 

limitar suas lutas à colaboração de classes e, (iii) a realização de um reordenamento 

jurídico que normatize os contratos, as parcerias e o financiamento com verba 

pública das atividades realizadas por todos estes sujeitos políticos. Estas ações têm 

como objetivo central obter o consentimento ativo ou passivo da classe trabalhadora 

e de frações da própria burguesia ao projeto conduzido por sua fração hegemônica. 

É justamente esta condução que faz da burguesia uma classe dominante e dirigente, 

o que não elimina a utilização da coerção em momentos de acirramento de conflitos. 

(LIMA, 2005, p. 228). 

                                                           
70

 “Contra o consenso pelo alto que levou À Nova República, Florestan sustentou que, para transformar a sociedade 

brasileira, o movimento político da classe trabalhadora teria de criar uma democracia de participação ampliada para assegurar 

avanços nos direitos sociais e políticos por meio de ações dentro da ordem burguesa, mas, em virtude da particularidade 

estruturalmente autocrática do bloco no poder, sem perder de vista o horizonte estratégico da revolução contra a ordem. Para 

tanto, precisaria criar formas de mobilização e de luta, demandando a identificação e diferenciação de classes, e não a união 

nacional e o consenso em torno da redemocratização pelo alto, como preconizaram os adeptos da teoria do autoritarismo. 

(LEHER, 2018, p. 152). 
71

 “a defesa do interesse público é o único critério legítimo para definir as formas de relacionamento entre governo e 

sociedade (...) [ caberá ao Estado] apoiar e desenvolver formas amplas e criativas de parceria entre o Estado e a sociedade, de 

modo a permitir, por um lado, que diferentes instituições da sociedade como as empresas, os sindicatos, as universidades 

assumam a corresponsabilidade por ações de interesse público; por outro, que a comunidade organizada estabeleça 

prioridades, administre os recursos comunitários que forma honesta, transparente, racional e eficiente e desenvolva a 

capacidade de cuidar de si mesma” (CARDOSO apud LIMA, 2005, p. 212. grifos da autora). 
72

No que se refere à reforma do Estado, no sentido mais amplo da reconfiguração de suas relações com a sociedade civil, o 

documento indica a necessidade de definição de quatro setores estratégicos do Estado (i) o núcleo estratégico, cuja forma de 

propriedade é estatal, que corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e, no Poder Executivo, ao 

Presidente da República, aos ministros e aos auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das 

políticas públicas; (ii) o núcleo de atividades exclusivas, cuja forma de propriedade também é estatal, no qual são prestados 

serviços que só o Estado pode realizar como a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica 

[...], o subsídio à educação básica [...]; (iii) os serviços não exclusivos do Estado, cuja propriedade é pública não-estatal, que 

corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com organizações públicas não-estatais e privadas e (iv) a 

produção de bens e serviços para o mercado, cuja forma de propriedade é privada, correspondente à área das atividades 

econômicas voltadas para o lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado, mas serão transferidas para o setor 

privado.(LIMA, 2005, p. 215).  
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Consideramos importante esse resgate dos governos de FHC, pois toda essa 

reconfiguração realizada nesse período, privatizações e diluições entre o setor público e 

privado estiveram presentes em todas as políticas dos governos seguintes, evidenciando 

elementos fundamentais de continuidades na condução da contrarrevolução neoliberal no 

Brasil. O segundo mandato do governo FHC, principalmente a partir das orientações dos 

Organismos internacionais no seu ajuste tático ao neoliberalismo, as pautas contra a 

“desigualdade social” ganharam maior evidência. A partir do processo de graves crises em 

toda a América Latina
73

, fez-se necessário adotar políticas focalizadas na contenção do 

agravamento da pobreza extrema (“alívio da pobreza”), sendo criadas políticas de 

transferência de renda
74

. Ainda que o social-liberalismo tenha iniciado em governos 

anteriores, é no período dos Governos de Luís Inácio Lula da Silva que essa vertente ganha 

novos contornos, principalmente a partir do seu segundo mandato.  

A polêmica que perpassa os governos petistas sobre uma suposta ruptura com o 

modelo neoliberal, a nosso ver, é fundamentada em análises que tendem a buscar dados 

empíricos sem analisar profundamente a realidade. Os fatores estruturantes da desigualdade 

social e do padrão dependente do Brasil não são questionados, muito menos alterados. Mas, 

como afirmamos também no início deste trabalho os dados não são uma invenção, eles de fato 

apresentam mudanças significativas nos períodos dos governos seguintes, mas quando 

analisamos de forma mais profunda observamos no que diz respeito aos elementos 

estruturantes não houve uma ruptura e sim uma continuidade, com ajustes necessários para a 

manutenção e intensificação das políticas neoliberais e para uma nova fase da 

contrarrevolução “a frio” no Brasil. 

Com a crise do neoliberalismo, a orientação dos organismos internacionais 

(principalmente do BM), passa a ser a busca de consensos que legitimem as “reformas” 

propostas pelo Consenso de Washington e o Pós Consenso de Washington. No Brasil, ainda 

                                                           
73

  A crise do neoliberalismo alcançou os países dependentes antes das regiões centrais, onde apareceu com maior gravidade 

por volta de 2008. Na América Latina, em geral, desde finais dos anos 90 e no início dos anos 2000 as crises econômicas e 

sociais geraram enormes crises políticas se expressando na crise de governabilidade, gerando destituições de poderes de 

quinze presidentes que adotavam políticas neoliberais, com exemplo mais emblemático da Argentina em 2001 que em uma 

semana teve três governos derrubados. (LEHER, 2012, p. 19). 
74

 “[...] o Programa de Governo 1999-2002 indica a ampliação das ações referentes às áreas sociais, especialmente através da 

criação de uma política nacional de geração e transferência de rendas (Programa de Geração de Emprego e Renda, Programa 

“Meu Primeiro Emprego”, Programa Especial de Trabalho Educativo, Programa Jovens Empreendedores, Serviço Civil 

voluntário, seguro-desemprego, entre outros);[...] da cobertura dos serviços sociais básicos e da articulação com estados, 

municípios e a sociedade civil para realização de programas de combate à pobreza, através de ações focalizadas nos 

segmentos populacionais mais pauperizados, pautadas na participação e na responsabilidade social do conjunto de indivíduos 

e grupos sociais”. (LIMA, 2005, p. 220). 
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que os governos de FHC tenham realizados mudanças significativas e profundas a partir das 

contrarreformas neoliberais, a necessidade de um pacto social que garantisse os interesses das 

classes dominantes, mas que conduzissem políticas de contenção do agravamento das 

expressões agudas da questão social na classe trabalhadora trouxe a necessidade de lançar 

uma representação com maior aceitação popular. O PT, que vinha crescendo como oposição 

nos períodos dos governos de FHC, e que também vinha mostrando espaço para a construção 

de um pacto social
75

 a partir de suas direções, foi o partido que conduziu esse processo. 

O esforço de construção de “consensos” e a “estratégia deliberada” de busca de 

consentimento com as “organizações de cúpula” do capital e do trabalho levam 

àquilo que os próprios relatórios do Banco Mundial identificam como 

“governabilidade”. Portanto, mais que um discurso ideológico, estamos diante de 

um efeito prático que exige um pacto social que quebre a resistência dos 

trabalhadores e a autonomia e a independência conquistada ou potencial, que 

marcaram os anos de 1980. (IASI, 2012, p. 64). 

  

As análises sobre o primeiro governo Lula são quase consensuais no que diz respeito à 

manutenção das medidas do governo anterior de FHC. O que não é consenso são as 

justificativas para tal argumentações. Contudo, a que mais imperou nesse período foi a da 

“herança maldita”, que nesse primeiro momento não haveria possibilidade de propor outro 

projeto macroeconômico
76

. O que significou a continuidade das políticas adotadas com a 

justificativa de obter a garantia de credibilidade com as classes dominantes. De fato isto não 

foi uma grande surpresa, visto que a Carta aos Brasileiros redigida em 2002, antes da eleição, 

Lula afirmou o compromisso em garantir tais medidas.  No que diz respeito às análises da 

economia política esse argumento não se sustenta, uma vez que: 

Essas armadilhas estão relacionadas ao processo de abertura externa (comercial e 

financeira) que caracteriza o projeto neoliberal. Esse processo leva, como se viu na 

América Latina nos anos 90, a uma enorme dependência dos fluxos dos capitais 

externos para o fechamento das contas do balanço de pagamentos, dentro de um 

ambiente em que o sistema financeiro internacional é instável. [...] mantidas a 

estratégia e a política, essas armadilhas só podem ser intensificadas, potencializando 

seus possíveis efeitos críticos, assim como elevando o custo de ruptura com essa 

lógica que foi mantida. (CARCANHOLO, 2010, p. 118). 

  

                                                           
75

 Vale a pena ressaltar que a concepção de pacto social pensada para um país de capitalismo dependente não é a mesma que 

houve nos períodos do pacto social democrata, representados nos Estados de bem-estar social europeus. A necessidade de 

estabelecer e aprofundar os ajustes implicava em concessões mínimas e focalizadas e para, além disso, na política de 

apassivamento e cooptação das direções das organizações da classe trabalhadora.  
76“É claramente falacioso, o argumento da credibilidade, assim como falaciosa é a tese de que só há uma macroeconomia. 

Esta última só se sustenta se é a manutenção desse tipo de credibilidade o que está no horizonte. E a 

credibilidade/vulnerabilidade de economias como a brasileira é necessária para a valorização dos capitais especulativos que 

hoje dominam o processo de acumulação, como necessários são as crises, as turbulências, os súbitos movimentos de preços 

das moedas fracas, as elevadas taxas reais de juros etc. É precisamente isso que produz a engorda do capital especulativo no 

mundo e o torna cada vez mais poderoso.” (PAULANI, 2008, p. 21). 
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Conforme a citação acima, a manutenção e aprofundamento da política econômica 

adotada nos governos FHC evidenciava uma continuidade das políticas social-liberais. No 

entanto, é a partir do segundo mandato, mais precisamente a partir da crise de 2008, que 

agravou principalmente nos EUA e nos países imperialistas em sequência, que entrou no 

cenário econômico o discurso do neodesenvolvimentismo
77

. O nome propositalmente remete 

ao período do nacional-desenvolvimentismo, ainda que esse seja apontando como um período 

anacrônico, ultrapassado, ou seja, a partir dele pensa-se em um “novo projeto nacional” que 

precisava se adequar as novas configurações do capitalismo atual.  

Sobre o neodesenvolvimentismo há inúmeras discussões. Não tendo o objetivo de 

esgotar esse tema, apresentaremos algumas posições de intelectuais que discordam que houve 

um período novodesenvolvimentista no país, mesmo antes do golpe de 2016. Para os teóricos 

que verificam nas políticas petistas mudanças profundas, esse período significou uma ruptura 

com o modelo neoliberal e apontou para uma nova etapa do Brasil internacionalmente, 

evidenciando uma fase pós-neoliberal. Sader (2013, p.139), caracteriza diversos países latino-

americanos como pós-neoliberais, colocando como elementos centrais desses governos:  

Os traços que esses governos têm em comum, que permite agrupá-los na mesma 

categoria, são: a) priorizam as políticas sociais e não o ajuste fiscal; b) priorizam os 

processos de integração regional e os intercâmbios Sul-Sul e não os tratados de livre 

comércio com os Estados Unidos; c) priorizam o papel do Estado como indutor do 

crescimento econômico e da distribuição de renda, em vez do Estado mínimo e da 

centralidade do mercado. 

  

O autor segue sua caracterização do governo como pós-neoliberal afirmando que os 

governos do Partido dos Trabalhadores seguem na contramão das tendências mundiais, 

evidenciando uma ruptura com o neoliberalismo, iniciando uma nova fase no Brasil. O que 

significa dizer que o Brasil, um país de capitalismo dependente, conseguiu superar um projeto 

hegemônico de classe, sem revoltas populares, sem reformas estruturais e sem falar em 

processo revolucionário. E ainda, sendo bastante elogiado pelo capital financeiro, os 

organismos internacionais e representantes dos países imperialistas.  

Os governos do Lula e Dilma representam uma ruptura com essas décadas, 

promovendo uma inflexão marcante na evolução da formação social brasileira. Por 

mais que o modelo neoliberal siga dominante em escala mundial e nosso próprio 

país ainda sofra os reflexos das transformações regressivas realizadas pelos 

governos neoliberais, os governos Lula e da Dilma nos colocaram na contramão das 

tendências mundiais. (SADER, 2013, p.142). 
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 Castelo (2010, p. 194) identifica Bresser-Pereira como o principal formulador do que passava a se considerar novo-

desenvolvimentismo, onde desde 2004 a partir de um artigo na Folha de São Paulo ele já passava a produzir e disseminar 

novas estratégias para o desenvolvimento. Contribuindo dessa forma na atualização da ideologia do desenvolvimento.   
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 Entretanto, outros teóricos discordam dessas análises. Entre os que contrapõem essa 

concepção podemos elencar Gonçalves (2012) que caracteriza esse período como o 

“desenvolvimentismo às avessas” e traz diversos elementos para comprovar sua tese de que 

esse período não tem relação (teórico-política) com o nacional-desenvolvimentismo das 

décadas de 50 e 60. Os economistas Filgueiras, Pinheiro e Philigret (2010), na coletânea que 

faz o balanço dos governos Lula, demarcam a existência de uma continuidade, no 

fundamental, do mesmo modelo econômico entre FHC e Lula. Apesar dessa afirmativa e, 

devido à conjuntura internacional favorável reconhecem que houve espaço para algumas 

flexibilizações desta política macroeconômica como: redução das taxas de juros, ampliação 

do crédito, maiores investimentos por parte do Estado, principalmente através das políticas 

sociais focalizadas (a exemplo: O Programa de transferência de renda “Bolsa Família”) e o 

aumento real do salário mínimo. Essas políticas fizeram parte essencialmente do segundo 

mandato do governo Lula. Os autores, não consideram esse período como 

“neodesenvolvimentista” e apontam para a consolidação e fortalecimento que caracterizam o 

modelo liberal-periférico, que foi fundamental para garantir a hegemonia do capital financeiro 

exportador. 

Os autores elencam cinco dimensões fundamentais para compreender a organização 

econômica, social e política do país, fazendo um resgate histórico desde governos anteriores, 

até o segundo mandato de Lula, evidenciando uma política de continuidade e 

aprofundamento. O quadro a seguir foi elaborado com o objetivo de sintetizar os principais 

processos observados no texto que constituem o modelo liberal-periférico: 

 

Quadro 1 - As principais dimensões do modelo liberal-periférico 

1ª Dimensão:  

Relação capital x 

trabalho 

Processo da reestruturação produtiva (favorecimento do capital): 

fragilização das relações de trabalho. Superexploração da força de 

trabalho, enfraquecimento dos instrumentos de lutas da classe 

trabalhadora, como os sindicatos. 

2ª Dimensão: 

Mudanças nas relações 

intercapitalistas 

Aprofundamento da financeirização em todas as esferas 

(produção e reprodução do capital); 

Articulação das frações burguesas (industrial, fundiária, 

financeiro), sob hegemonia das frações rentistas. 
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3ª Dimensão: 

Mudanças na inserção 

internacional (DIT) 

Dois processos simultâneos: reprimarização relativa das 

exportações, agronegócio em especial as commodities; e o 

fortalecimento de segmentos industriais com investimentos em 

tecnologias (setores petroquímicos, aviões, etc.) 

Mercado interno < mercado externo + capital financeiro. 

4ª Dimensão: 

Mudanças na estrutura 

e funcionamento do 

Estado 

A redefinição do papel político do Estado. Abertura para as 

privatizações dos monopólios estatais, parcerias público privadas 

para serviços tido como não exclusivos do Estado.
78

 Reformas 

administrativas, da Previdência, retirando direitos da classe 

trabalhadora em nome do equilíbrio fiscal. 

5ª Dimensão: 

Mudanças nas formas 

de representação 

política 

Fortalecimento da hegemonia e ideologia do pensamento 

neoliberal. 

Consolidação da ideologia neoliberal, como via única, a famosa 

frase “Não há alternativa”, legitimado por muitos setores da 

esquerda no Brasil que viram a única possibilidade de disputa pela 

via da institucionalidade. 

A cooptação das direções historicamente combativas e o 

apassivamento em geral da classe trabalhadora também é um 

importante marco nos governos petistas, mas que mostrou um 

limite a partir dos governos Dilma com o agravamento da crise 

econômica e política. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em Filgueiras, Pinheiro e Philigret (2010). 

 

Sampaio Jr. (2012) também considera que o período chamado neodesenvolvimentismo 

não tem relação com o nacional-desenvolvimentismo. Ele faz uma análise profunda partindo 

de elementos estruturantes e conjunturais da formação social brasileira e apresenta essa 

relação do nacional-desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo como tragédia e farsa. 

Partindo das análises do padrão compósito de hegemonia burguesa e do caráter 

ultraconservador das burguesias locais, Sampaio Jr. apresenta as experiências nacionais 

desenvolvimentistas como um processo que foi impedido pelo golpe empresarial-militar, e o 

neodesenvolvimentismo como uma farsa que na sua essência aprofunda o processo que ele 
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 Nesse ponto inclui-se as políticas sociais, o que abre margem para privatização, terceirizações desses serviços 

e um vasto campo para as organizações não governamentais (ONG´s), acentuando a fluidez na definição entre o 

público e privado. 
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denomia de “reversão neocolonial”, período que conforme Fernandes (1981) representa o 

segundo padrão de dominação externa, quando o país deixava de ser uma colônia 

juridicamente, mas que economicamente e socialmente mantinha sua relação heteronômica. 

Sampaio Jr, argumenta que as políticas econômicas que abordamos no quadro acima 

evidenciam um maior aprofundamento do imperialismo nessa fase neoliberal e 

consequentemente da dependência brasileira, e não um fortalecimento da soberania nacional. 

Conforme a crise estrutural do capital se acentua e a barbárie, principalmente nos países 

dependentes, se torna uma realidade cotidiana a “reversão neocolonial” se faz presente 

transformando o país numa espécie de “megafeitoria moderna” 
79

nas considerações do autor. 

No que diz respeito às políticas sociais, a expansão e aprofundamento da 

financeirização pode ser identificada a partir de diversas legislações e programas que 

evidenciam o papel classista do Estado e do arcabouço jurídico da democracia burguesa. 

Conforme apontamos, é um fato que no segundo governo Lula houve um crescimento 

econômico significativo, embora segundo Carcanholo (2010) aponte que os eventos que 

permitiram esse fenômeno são conjunturais e nada estáveis: 

(i) alta no ciclo de liquidez internacional, o que reduz as taxas internacionais de 

juros, proporcionando um crescimento da economia mundial e uma redução do 

risco-país, que embasa o fluxo de capitais externos; (ii) forte crescimento da 

economia chinesa, que importa os produtos justamente que preponderam na pauta de 

exportações da economia brasileira; (iii) crescimento do preço das commodities, 

predominantes na estrutura exportadora do país. [...] Essa melhora dos indicadores 

de vulnerabilidade externa é meramente conjuntural. (CARCANHOLO, 2010, p. 

122). 

 

Houve um aumento real do salário mínimo, do consumo através da massificação do 

crédito, de pequenos reajustes salariais aos funcionários públicos e para programas sociais 

focalizados. No entanto, discordando das teses de teóricos que afirmam esse período como 

pós-neoliberal, em nenhum momento desses governos houve uma priorização das políticas 

sociais em detrimento da política de ajuste fiscal.  

Ora, o investimento em programas assistenciais pífios, focalizados e recheados de 

condicionalidades, aliado à manutenção do desemprego estrutural e ao não 

investimento em políticas universais, longe de indicar um novo modelo de 

desenvolvimento social, é um estratégia útil ao capitalismo para regular o mercado a 

baixo custo. A forte tendência imperante na América Latina e Caribe de adotar os 
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 “Os efeitos do ajuste ortodoxo sobre a economia e a sociedade são desastrosos. O projeto da burguesia é colocar 

o Brasil no século XIX, olhando para o XVIII. Se a resposta do capital à crise terminal da industrialização for bem-sucedida, 

após longo e penoso sacrifício, a economia brasileira será transformada numa megafeitoria moderna. A burguesia procura 

inculcar na população a noção de que o ajuste neoliberal é inescapável. Mas não estamos predestinados a viver a barbárie da 

reversão neocolonial.” (SAMPAIO JR, 2017) Fonte:  http://carosamigos.com.br/index.php/economia/11074-o-projeto-da-

burguesia-e-transformar-a-economia-brasileira-numa-megafeitoria-moderna 
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programas de transferência de renda nada mais é do que uma forma de minorar a 

pobreza e indigência, absolutamente necessária para reprodução das relações 

capitalistas. Longe está, portanto, de constituir um novo modelo de desenvolvimento 

social. (BOSCHETTI, 2012, p. 55). 

 

 Mesmo nesses períodos de crescimento econômico, o que se pode observar é que 

ainda a maior parte do orçamento da União (em torno de 40 a 43%) foi destinada ao 

pagamento dos juros e amortização da dívida
80

. E ainda assim, as políticas sociais focalizadas 

introduzem os beneficiários no circuito bancário-financeiro, gerando também lucros muito 

significativos para esse setor
81

. Essas políticas também são observadas nas linhas gerais do 

“pós-consenso de Washington”, onde mudou-se alguns eixos para manter o essencial: “[...] 3.  

Uma das grandes descobertas dos últimos 25 anos foi que os pobres podem beneficiar-se 

tomando micro empréstimos, e que eles são capazes e estão dispostos a reembolsar o 

emprestador quando há uma estrutura social apropriada” (WILLIAMSON, 2003, p. 8).  

Lima (2015) destaca o tributo colonial da dívida pública como um dos eixos 

estruturantes do capitalismo dependente brasileiro na inserção à economia mundial. 

Destacando como uma das principais ações contrarrevolucionárias do período neoliberal, 

ressalta que os governos petistas, de coalização de classes, em nenhum momento alterou essa 

relação, atuando no aprofundamento da dependência, reforçando o padrão dual de 

expropriação do excedente econômico, a heteronomia e o padrão compósito de hegemonia 

burguesa na atualidade. Desmentindo a tese da fase pós-neoliberal, a autora evidencia a 

política de privilegiamento do pagamento dos juros e amortizações da dívida pública desses 

governos em detrimento do investimento nas políticas sociais: 

 

Quadro 2 - Percentual do orçamento geral da União gasto com os juros e amortizações 

da dívida pública em comparação com os percentuais do OGU gastos com as áreas da 

saúde, educação e assistência social no período de 2006 a 2017. 

 Percentual do 

orçamento geral 

Percentual do 

orçamento geral 

Percentual do 

orçamento geral 

Percentual do 

orçamento geral 
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 Esses dados podem ser comprovados detalhadamente pela Auditoria cidadã da dívida: 

http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento. 
81

 De acordo com Silva (2012, p.229), do ano de 2006 ao ano de 2010, só na política de assistência social (PBF, BPC e 

RMV) foram destinados 1.763 bilhões de reais ao capital portador de juros. “A monetarização, portanto, consiste no processo 

de repasse de recursos monetários tanto aos beneficiários, em vez de operar com prestação de serviços diretos pelo Estado, 

quanto ao capital para operarem com a prestação dos serviços. Ou seja, não é apenas o repasse direto de recursos aos 

prestadores de serviços, mas sim uma remuneração, extraída do valor total dos recursos repassados, para que operem com os 

benefícios (e que ocorrem nas demais políticas sociais, como no caso da previdência)”. (SILVA, 2012, p. 234). 

http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento
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ANO 

da União gasto 

com os juros e 

amortizações da 

dívida pública 

da União gasto 

com a área da 

saúde 

da União gasto 

com a área da 

educação 

da União gasto 

com a área da 

assistência social 

2006 40% 4,72% 1,96% 2,64% 

2007 32,36% 4,95% 2,14% 3,09% 

2008 30,57% 4,81% 2,57% 3,08% 

2009 35,57% 4,62% 2,88% 3,09% 

2010 44,93% 3,91% 2,89% 2,74% 

2011 45,05% 4,07% 2,99% 2,85% 

2012 43,98% 4,17% 3,34% 3,15% 

2013 40,30% 4,29% 3,70% 3,41% 

2014 45,11% 3,98% 3,73% 3,08% 

2015 42,43% 4,14% 3,91% 3,05% 

2016*  - - - - 

2017 39,70% 4,14% 4,10% 3,35% 

*Os percentuais do ano de 2016 não foram encontrados nos levantamentos realizados pela Auditoria Cidadã da 

Dívida. Fonte: Quadro elaborado por Lima (2015) a partir dos dados disponibilizados pela ACD, e atualizado 

pela autora.  

O agravamento da crise econômica
82

, os ataques aos direitos da classe trabalhadora e a 

diminuição de influência no controle e cooptação em setores organizados da classe, trouxe um 

novo período de efervescência das greves e lutas, a partir principalmente de 2010 com 

explosões de greves por todo o país, em 2012 com a greve do setor público federal, e logo em 

seguida das gigantescas manifestações de junho de 2013, gerando um agravamento da crise 

política e consequentemente rupturas e disputas entre os setores das classes dominantes que 

compunham o poder do pacto social
83.  
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 “[...] a crença cega no mito do crescimento econômico como solução dos problemas sociais não apenas implicou a 

perpetuação das estruturas sociais responsáveis pela extrema desigualdade, como também provocou o aparecimento e novas 

contradições que transformaram a sociedade brasileira num verdadeiro barril de pólvora. A pequena melhoria na distribuição 

pessoal da renda e o aumento do emprego em nada modificaram as estruturas sociais responsáveis pela concentração 

funcional da renda e pela continuidade da pobreza endêmica.” (SAMPAIO JR., 2017 [2013], p. 179). 
83

 “O novo contexto histórico aguçou a guerra fraticida entre as alas esquerda e direita do establishment. Na ausência de 

discrepâncias substantivas entre os projetos políticos – posto estarem ambos perfeitamente enquadrados nos parâmetros mais 

gerais do neoliberalismo - a luta entre os partidos da ordem pelo controle do Estado assumiu a forma de uma acirrada disputa 

para definir quem seria o operador político mais credenciado para administrar o ajuste do Brasil às novas exigências do 



96 
 

 
 

Sampaio Jr., ainda em 2012, escreveu um artigo fazendo um balanço daquele ano do 

governo Dilma, o que mais impressiona é a atualidade nessas análises. Evidenciando um 

projeto de contrarrevolução em curso
84

, que hoje vive uma fase mais aguda, a qual Fernandes 

considerava “a quente”, mas que já sinalizava a intencionalidade das classes dominantes em 

sua busca para responder a essa crise. Esse elemento nos é interessante para tentarmos, ainda 

que inicialmente, apontar alguns elementos que expliquem o porquê do golpe dado através do 

impeachment de Dilma Rousseff em 2016. 

O recrudescimento das tendências recessivas impõe mudanças na estratégia de 

administração da crise, colocando na ordem do dia uma agenda perversa, cujos 

elementos centrais são: nova ofensiva sobre os direitos do trabalhador e, em 

consequência, aprofundamento da criminalização das lutas sociais; maior sangria 

das finanças públicas para aliviar os encargos sobre o capital e, por conseguinte, 

maior penúria nas políticas sociais, ainda maior liberalidade em relação à 

preservação do meio ambiente; coonestação de formas cada vez mais inescrupulosas 

de especulação mercantil e financeira e, logo, aprofundamento do processo de 

corrupção do aparelho do Estado com a cessão para a iniciativa privada de novos 

espaços e atuação em áreas estratégias. (SAMPAIO JR., 2012 [2017], p. 174). 

 

Lima (2017) reforça que os eixos estruturantes do capitalismo dependente, como o 

padrão dual de expropriação econômica e o padrão compósito de hegemonia não são 

elementos datados da formação econômica-social brasileira. São eixos que percorrem todos 

esses processos, apresentando diferentes fases em determinadas conjunturas. Demonstra que o 

caráter ultraconservador e contrarrevolucionário das burguesias locais se expressa de forma 

mais nítida em momentos de crise do capital, e que a nova fase da contrarrevolução 

preventiva e prolongada adquire um caráter mais intenso como consequência de um 

esgotamento da política de conciliação de classes, elemento que na análise da autora foi 

fundamental para manter a condução da contrarrevolução no Brasil. 

 Essa fase “a frio” conduziu as burocracias sindicais e partidárias a um 

aburguesamento e consequentemente uma limitação ao horizonte da luta de classes ao terreno 

                                                                                                                                                                                     
capital, internacional e nacional, em tempos de crise. Para além das paixões cegas que alimentam falsos antagonismos, a 

diferenciação entre as duas facções que polarizam a disputa política girou em torno da forma de combinar “cooptação” e 

“força bruta” como mecanismos de dominação das classes subalternas.” (SAMPAIO JR., 2017 [2016], p.245). 
84

 Sampaio Jr. (2017) ao longo de seus textos faz o esforço do que aqui buscamos também analisar: os elementos 

estruturantes e conjunturais para entender os processos que ocorrem no Brasil, enquanto país de capitalismo dependente.  

Analisa as diferenças entre os governos petistas e o governo golpista de Michel Temer, mas identifica esse processo como 

consequência do esgotamento da política de conciliação de classes e do projeto democrático popular. Para o autor, não 

relacionar o golpe de 2016 com o governo anterior não ajuda para uma análise profunda da conjuntura atual: “Os ministérios 

econômicos foram entregues à sanha do mercado, e aos demais, aos apetites da fisiologia. A altíssima coincidência de nomes-

chaves entre os próceres que compõem o ministério de Temer e os que fizeram parte das administrações petistas evidencia 

que o novo governo não é a negação do anterior, mas sua metástase. Um é consequência do outro. [...] A radicalização do 

ajuste neoliberal requer a ação de um Estado de exceção abertamente autocrático”. (idem, p. 247). 
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institucional, justificando com isso alianças fisiológicas, e abandono da autonomia para 

disputa dos projetos enquanto classe trabalhadora
85

, e para o apassivamento da classe.  

A política de coalizão de classes adquire, portanto, um caráter específico. É a 

manifestação da contrarrevolução preventiva e prolongada na atualidade. Este 

desdobramento do processo contrarrevolucionário foi possível na medida em que a 

burguesia brasileira combinou repressão com ampliação da participação política da 

classe trabalhadora, porém, uma ampliação nos limites de uma igualdade jurídica e 

política formal que conviveu com o aprofundamento das desigualdades 

socioeconômicas. Uma ampliação restrita e conduzida pelas lideranças sindicais e 

partidárias da classe trabalhadora organizadas no Partido dos Trabalhadores e 

convertidas à ordem do capital. (LIMA, 2017, p. 101). 

 

  A partir dos elementos aqui levantados, consideramos fundamental a análise do 

chamado período neoliberal no Brasil e do período “neodesenvolvimentista”, dos últimos 

governos anteriores ao golpe de 2016. Contudo, tão importante quanto analisar as diferenças 

entre esses governos é verificarmos as suas continuidades. Na nossa avaliação, a partir de 

diversos autores, dados e elementos aqui abordados podemos considerar que esses períodos 

apresentam diferenças entre si em determinadas políticas, mas no seu essencial, apresentam 

um processo de continuidade, dando sequência a contrarrevolução preventiva das classes 

dominantes em diferentes fases.  

Prado (2015), conforme vimos no item anterior, evidencia em sua tese o horizonte 

utópico do desenvolvimento presente em diversas análises tanto dos intelectuais orgânicos do 

capital quanto da classe trabalhadora, com diferenças antagônicas, mas que apontam para o 

desenvolvimento como horizonte: “O horizonte utópico do desenvolvimento aparece de forma 

ainda mais recorrente no debate público, nos organismos representativos de classes e frações 

de classe e, talvez ainda mais no âmbito intelectual” (Idem, p. 18).  

Considera, portanto, problemática as análises dos teóricos progressistas e/ou 

socialistas que não conseguem romper com a concepção do “como desenvolver”, muitas 

vezes não explicitando que essa aposta de desenvolvimento foi construída historicamente e 

que se refere ao desenvolvimento capitalista. Políticas que as burguesias locais não toleram 

como as voltadas à soberania nacional, industrialização sob o controle estatal, reformas de 

base, mesmo que nos limites do capital, etc. , são pautas que no período nacional-
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“Consideramos, com base na interlocução com Florestan Fernandes, que a luta da classe trabalhadora pelo alargamento 

democrático dentro da ordem deve ser tática e não estratégica. A democracia representativo-parlamentar, nos marcos da 

“revolução dentro da ordem”, deve estar direcionada para o acúmulo de forças em direção à “revolução contra a ordem” 

burguesa. A ocupação do poder institucionalizado e a execução de um conjunto de reformas políticas não podem ser 

concebidas como o horizonte da luta, sob o risco de  incorporação subordinada da classe trabalhadora ao projeto burguês e, 

em última instância, de seu apoio direto ou indireto às posições substancialmente contrarrevolucionárias.” (LIMA, 2017, p. 

99) 
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desenvolvimentista - anterior ao golpe de 1964-, se apresentavam como muito avançadas, mas 

para além de não romperem com o âmbito das reformas se torna um discurso retórico devido 

as próprias particularidades brasileiras aqui mencionadas. Isso, em sua análise, se torna 

conflituoso, pois grande parte das críticas que apontam o neodesenvolvimentismo dos 

governos petistas como farsa
86

, se limitam também a aposta no desenvolvimento como 

horizonte, para além dos que se referem de forma saudosista ao período nacional-

desenvolvimentista.   

Em suma, a ideia de que na verdade o que existe é um “simulacro do 

desenvolvimento” traz consigo a idealização de um verdadeiro desenvolvimento, 

cuja essência normalmente é identificada a priori com um processo histórico 

específico e com um projeto político determinado, e tanto como processo quanto 

como projeto aparecem enquadrados, implícita ou explicitamente, no bojo do 

sistema interestatal capitalista, que assim tende a ser naturalizado. (PRADO, 2015, p. 

28). 

 

Com esses pontos, podemos avaliar como a ideologia do desenvolvimento logrou êxito 

com o seu objetivo, pois de fato é muito complexo pensar em estratégias alternativas a 

dependência sem recair nos limites do desenvolvimento como horizonte utópico
87

. No 

entanto, é possível a partir da totalidade, chegar ao que é fundamental para essas avaliações. 

Quando recorremos à análise dos eixos estruturantes e conjunturais desses fenômenos, 

buscamos captar o que há de novo no velho capitalismo dependente, a partir dos projetos das 

classes dominantes buscando dar respostas à crise do capital e também na tentativa de conter a 

pressão exercida pela classe trabalhadora em luta. Vale ressaltar que todos esses momentos 

históricos no qual o capital se apresenta numa determinada conjuntura, reflete a disputa entre 

as classes dominantes e sua hegemonia, e, portanto, na defesa e manutenção do Estado 

capitalista. Isso nos leva a uma reflexão por certa angustiante: Se diversas análises cabem 

dentro do que aqui estamos considerando “ideologia do desenvolvimento” que se limita a 

responder como desenvolver o capitalismo, nossa tarefa enquanto classe trabalhadora e 

enquanto intelectuais militantes que tem em seus horizontes uma perspectiva de ruptura com 
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 [...] no plano mais específico do debate político-intelectual recente, pelo menos duas importantes controvérsias que se 

deram no período histórico recente foram funcionais para reforçar o horizonte utópico do desenvolvimento: a controvérsia 

sobre a continuidade ou ruptura entre os governos de Lula e Fernando Henrique Cardoso e a controvérsia sobre o novo-

desenvolvimentismo e o social-desenvolvimentismo. Certamente relacionadas entre si – e tocando em temas que, por sua vez, 

formam outras controvérsias, como os debates referentes à “desindustrialização”, “reprimarização” ou a “reversão 

neocolonial”-, nessas controvérsias é possível encontrar exemplos de posições contrárias que, no entanto, compartilham o 

“desenvolvimento” enquanto horizonte utópico. (PRADO, 2015, p. 22). 
87

 “O desafio é superar a teoria e a prática do Programa Democrático Popular, cuja essência consiste em priorizar as 

conquistas institucionais e a ocupação dos aparelhos de Estado como meio de atenuar a exploração dos trabalhadores e 

conseguir melhorias graduais nas condições de vida da população – uma verdadeira quadratura do círculo. Enquanto a 

esquerda não se desvencilhar das ilusões e das armadilhas de uma democracia restrita, que não contempla a possibilidade de 

mudanças estruturais, não terá condições de se colocar à altura dos desafios históricos e liderar a revolução brasileira” 

(SAMPAIO JR., 2017 [2014], p. 195). 



99 
 

 
 

esse modelo societário se dá primeiramente em compreendermos a crítica negativa do 

desenvolvimento, realizada por Marx, conforme aponta Bonente (2014, p. 285): 

Uma crítica como essa não tem qualquer compromisso a priori com o seu objeto de 

estudo, a sociedade capitalista, pois não o toma por antecipação como uma forma de 

existência insuperável, que, portanto, deve ser reparada ou amparada a qualquer 

custo quando sua linha evolutiva geral demonstra-se desumana (ou ameaçadora em 

termos ecológicos). Ao contrário, justamente por não perder de vista a 

transitoriedade histórica possível dessa formação social, por um lado, e por 

demonstrar o caráter necessário de sua desumanidade, por outro, é que pode 

converter o conhecimento de suas leis de tendência numa proposta de práxis 

orientada em favor da transição concreta para uma sociedade dotada de outra 

dinâmica evolutiva, de outra linha de desenvolvimento interno. 

 

  A partir destes elementos teóricos e políticos é fundamental darmos destaques e 

contribuirmos na construção de projetos próprios elaborados coletivamente pela classe 

trabalhadora. Não nos cabe o papel de reformar o capitalismo. Mesmo no âmbito das 

reformas, as condições conhecidas a partir da categoria do desenvolvimento desigual e 

combinado, pelas condições particulares do capitalismo dependente e pelo momento atual de 

crise estrutural do capital não nos permitem fazer de forma profunda e consequente a defesa 

de um “Estado de bem estar-social” brasileiro.  

Ressaltamos, no entanto, que este trabalho tem o objetivo de levantar discussões e 

suscitar o debate, e não propor alguma alternativa ou pautas às políticas aqui analisadas. O 

momento histórico nos coloca uma tarefa urgente e fundamental de retornarmos a discutir, em 

espaços acadêmicos, mas principalmente em organizações políticas e de movimentos sociais 

da classe, o tema da revolução.  Veremos no próximo capítulo, qual é o papel que a educação 

escolar cumpre nesse processo, e em especial a universidade pública.  
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3 A CRISE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA COMO ELEMENTO 

ESTRUTURANTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

Considerando os estudos realizados ao longo da dissertação, analisaremos neste 

capítulo a crise na universidade pública inserida no contexto da crise estrutural do modo de 

produção capitalista. Entendendo que a concepção de educação tem um sentido mais amplo
88

, 

que não se restringe ao espaço formal das escolas, ressaltamos que nossas reflexões se 

limitarão a esses termos do sentido restrito, buscando compreender o papel da educação 

escolar, no capitalismo e, principalmente, as particularidades dessa no capitalismo dependente 

brasileiro. 

A educação escolar na sociabilidade burguesa cumpre um papel fundamental na 

produção e reprodução do capital a partir da formação da força de trabalho, da difusão da 

concepção burguesa de mundo e como uma área de expansão para a lucratividade do capital, 

conforme veremos nesse capítulo. Partindo dessas considerações, nos debruçaremos de forma 

mais específica no papel das universidades públicas brasileiras e na análise dos elementos que 

geram o que chamamos da crise na universidade pública. Buscamos analisar, portanto, como 

os eixos que estruturam o capitalismo dependente brasileiro se apresentam na educação 

superior desde a consolidação do capitalismo monopolista identificado por Fernandes (1975) 

no período da autocracia burguesa.  

Considerando as reflexões aqui expostas, reconhecemos a importância de discutirmos 

e disputarmos o projeto da política de educação, o fundo público e as bandeiras históricas dos 

sujeitos políticos coletivos por outro modelo de educação, mesmo nos limites do capital. É 

válido ressaltar, contudo, que nenhuma política isolada (arcabouço jurídico, disputas 

institucionais, etc) pode por si só possibilitar uma ruptura com essa sociabilidade
89

. Essa 

reflexão nos leva a questionar algumas leituras da historiografia da educação brasileira (ainda 

bastante eurocêntrica), que limitadas à ideologia do desenvolvimento, apontam para a política 

educacional a principal tarefa para o desenvolvimento nacional, para a construção da 

cidadania e para o fortalecimento da democracia, como valores abstratos, isto é, não 

articulando a área educacional às demais relações sociais produzidas numa sociedade dividida 

em classes. A partir das análises realizadas sobre o Estado capitalista, no primeiro capítulo 

                                                           
88

 Para aprofundar o debate sobre a educação em sentido lato, além das obras acima citadas, vale consultar os textos de Tonet 

(1999; 2003; 2005)  
89

 “A constatação dessa limitação também não significa o menosprezo pelas lutas em prol dos mais diversos direitos. 

Significa, apenas, que não se deve confundir emancipação política com emancipação humana; que não se deve ter a ilusão de 

que a cidadania é um espaço indefinidamente aperfeiçoável; de que ela é simplesmente sinônimo de liberdade; de que a luta 

pela cidadania é o caminho para a construção de uma sociedade autenticamente igualitária, livre e humana.” (TONET, 2016, 

p. 59 ) ref. Educação contra o capital, Maceió, coletivo veredas 
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dessa dissertação, a área da educação também não pode ser pensada de forma isolada, como 

se estivesse à parte das relações de produção e reprodução do capital, e das disputas entre 

projetos antagônicos na sociedade de classes. 

 Nossa tarefa, portanto, tem o objetivo de levantar elementos que nos ajudem a ver o 

que tem de “novo” no “velho” capitalismo, ou seja, como os elementos estruturantes se 

manifestam com novas “roupagens” no tempo e no espaço, tendo como objeto de análise a 

universidade pública. 

 

 

3.1 O papel da educação escolar na sociabilidade burguesa e as particularidades no 

capitalismo dependente brasileiro 

 

Conforme analisamos no primeiro capítulo desta dissertação, o que faz do homem um 

ser social é a sua capacidade de realizar trabalho. Diferente dos outros animais que carregam 

em sua genética as informações necessárias para realizar suas funções, nós necessitamos 

transmitir, através de alguma forma de comunicação, os conhecimentos adquiridos e 

acumulados pela humanidade. As ações coletivas e seus resultados não são transmitidos 

naturalmente, e a esse processo de socialização de saberes e fazer coletivo da humanidade 

chamamos de educação. Podemos observar com isso que a educação tem relação direta com o 

que faz do homem um ser social, que é o trabalho. 

Agindo sobre a natureza, ou seja, trabalhando, o homem vai construindo o mundo 

histórico, vai construindo o mundo da cultura, o mundo humano. E a educação tem 

suas origens nesse processo. No princípio, o homem agia sobre a natureza 

coletivamente e a Educação coincidia com o próprio ato de agir e existir, com o 

trabalho, portanto. O ato de viver era o ato de se formar homem, de se educar  

(SAVIANI, 1997, p. 109).  

 

 Esse debate é muito caro para os teóricos que se dedicam a pensar a relação entre 

trabalho e educação, tendo uma vasta bibliografia
90

 e formação de um campo na área da 

educação que tem essa nomenclatura e que discute principalmente o trabalho como princípio 

educativo. Bertoldo (2015) identifica a concepção de educação em dois processos: a educação 

em sentido restrito – inclui-se aí a educação escolar, mas não somente - e a educação em 

sentido lato: 

                                                           
90

 Essa corrente na área da educação é relativamente nova, desde 1986, quando ocorreu a IV Conferência Brasileira de 

Educação, alguns educadores passaram a ressaltar com maior ênfase essa relação, entre eles: Frigotto (1986), Nosella (1989), 

Saviani (1994), entre outros. 
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A educação em sentido restrito, a exemplo da educação escolar (formal) e de outras 

formas de educação que se dão em espaços informais (igreja, sindicatos, etc.), é 

aquela criada a partir do desenvolvimento social, para responder a determinadas 

necessidades demandadas pelos homens, dentro de um contexto particular da 

história humana. A forma como esta se apresenta vai depender do momento 

histórico específico de produção humana. Neste sentido, a educação na Antiguidade 

se apresenta diferente da Idade Média, da mesma forma que se apresenta na 

Modernidade e assim sucessivamente. [...] Neste sentido, a educação em sentido 

lato, no âmbito da ontologia marxiana, somente poderá ser apreendida a partir da 

estrutura ontológica do trabalho. Isto porque ela tem sua origem no processo de 

autoconstrução humana, sendo isto que explica que enquanto existir homem haverá 

educação, pois esta só cessa com a extinção da humanidade. Trata-se, então, de 

tomar a educação na sua própria essência, para que assim possamos caracterizá-la e 

identificá-la a partir de sua gênese. Isto permitirá fazer a distinção, necessária, entre 

a educação em sentido específico e a educação em sentido lato (BERTOLDO, 2015, 

p. 131).  
 

  Partindo da concepção do trabalho como princípio educativo, Saviani (2003) analisa as 

formas de produzir e socializar conhecimentos em diferentes momentos da história humana. 

Ressalta que antes da sociedade dividida em classes, não existia a separação entre trabalho e 

educação, uma vez que o processo educativo se dava na própria realização do trabalho. Nesse 

sentido, a educação no sentido lato, conforme abordado por Bertoldo (2015), é identificada 

em todo período histórico a partir do momento em que o homem se torna um ser social, 

transformando a natureza, e, a si, evidenciando o caráter ontológico do trabalho.  

 Rodrigues (2016) identifica o surgimento da educação formal, ou educação no sentido 

estrito, associado ao cenário histórico da sociedade de classes. É a partir da apropriação 

privada da terra, principal meio de produção à época, que surge a divisão social do trabalho
91

, 

gerando a separação entre trabalho e educação, uma vez que a classe dos proprietários passa a 

viver do trabalho alheio e a controlar e sistematizar, conforme sua concepção, saberes que 

foram construídos coletivamente nesse processo de trabalho. 

Assim, nas sociedades de classe pré-capitalistas, a educação escolar/formal/escrita 

emerge como privilégio das classes dominantes. A escola passa a cultivar e 

transmitir, agora, um saber-privilégio que diz respeito imediatamente às classes que 

detêm a posse sobre os meios e instrumentos de produção. Em outras palavras, a 

educação de atividade comunitária converte-se em uma educação distintiva de classe 

social, isto é, uma educação de classe (RODRIGUES, 2016, p. 360). 

 

Saviani (2003) analisa que a divisão social em classes, também irá gerar uma divisão 

no processo educativo, criando assim uma separação entre a classe proprietária que tinha uma 

educação centrada nas atividades intelectuais, filosóficas e nos exercícios físicos de caráter 

lúdico ou militar e a classe não proprietária que realizava seu processo educativo na própria 

realização do trabalho. O autor destaca que a origem das escolas se deu a partir da educação 
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 É válido ressaltar que a divisão sexual do trabalho já era presente nesse contexto histórico. 
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ofertada à classe proprietária, o que perpetrou a divisão entre trabalho e educação. É nesse 

contexto que surge a divisão entre os que “pensam”, aqueles que se apropriam dos saberes 

coletivamente adquirido e difundem seus valores como universais, e os que “executam”, a 

grande maioria da população que é expropriada das riquezas coletivamente produzidas através 

de seu próprio trabalho. 

Severino (2006) analisa a importância da construção da subjetividade no processo 

histórico, relacionando a objetividade subjetivada e subjetividade objetivada afirmando que a 

existência do ser social se dá através dessa relação dialética. A construção da subjetividade 

está diretamente ligada às condições concretas na qual o homem está inserido, e não numa 

concepção metafísica, conforme aponta o autor. Na sociedade capitalista, através da divisão 

entre trabalho e educação e da difusão do projeto burguês de sociabilidade, a subjetividade se 

constitui em um lugar “privilegiado de alienação”, uma vez que a consciência subjetiva pode 

projetar em uma objetividade ideada. A educação escolar, apesar de não ser o único, é um 

espaço fundamental para a construção dessa subjetividade, pautada na concepção burguesa de 

mundo. O que faz com que não só o trabalhador naturalize esse projeto, mas também defenda 

como único modo de sociabilidade possível: 

Na verdade, tais conteúdos – idéias, representações, conceitos, valores – são 

ideológicos, ou seja, têm obviamente um sentido, um significado, mas descolado do 

real objetivo, pois referem-se de fato a um outro aspecto da realidade que, no 

entanto, fica oculto e camuflado. Ocorre um falseamento da própria apreensão pela 

consciência, um desvirtuamento de seu proceder, decorrente, sobretudo da pressão 

de interesses sociais que, intervindo na valoração da própria subjetividade, altera a 

relação de significação das representações. Esses interesses/valores que intervêm e 

interferem na atividade cognoscitiva e valorativa da consciência nascem das relações 

sociais de poder, das relações políticas, que tecem a trama da sociedade. É para 

legitimar determinadas relações de poder que a consciência apresenta como 

objetivas, universais e necessárias, portanto supostamente verdadeiras, algumas 

representações que, na realidade social, referem-se de fato a interesses de grupos 

particulares, em geral grupos dominantes, detentores do poder no interior da 

sociedade. (SEVERINO, 2006, p.313) 

A educação formal, e especificamente abordada nessa pesquisa, a educação escolar, 

surge a partir de demandas criadas pelo próprio homem no desenrolar histórico, e em 

determinados períodos apresentam diferenciadas formas, de acordo com a configuração 

histórica e espacial da luta de classes. Ainda que a educação escolar passe por sucessivas 

transformações, a depender das demandas históricas dos modos de produção e reprodução
92

 

                                                           

92
 “Conforme se modifica o modo de produção da existência humana, portanto o modo como o ser humano trabalha, mudam 

as formas pelas quais os homens existem. É possível detectar, ao longo da história, diferentes modos de produção da 

existência humana que passam pelo modo comunitário, o comunismo primitivo; o modo de produção asiático; o modo de 

produção antigo, ou escravista; o modo de produção feudal, com base no trabalho do servo que cultiva a terra, propriedade 

privada do senhor; e o modo de produção capitalista, em que os trabalhadores produzem com meios de produção que não são 
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divididos em classes sociais, uma característica que está presente desde a sua origem é o corte 

de classes, e, portanto, a dualidade educacional se constitui como um eixo estruturante.  

A dualidade não é uma invenção do sistema educacional e nem mesmo do modo de 

produção capitalista. Como nos ensinou o mestre Mario Manacorda, a dualidade 

estrutural da educação atravessa os séculos, desde a constituição das sociedades 

divididas em classe, logo não podemos ingenuamente esperar a superação da 

dualidade estrutural da educação no seio de sociedades classistas. Por conseqüência, 

não é crível que decretos presidenciais eliminem as desigualdades sociais oriundas 

da estrutura de classes. (RODRIGUES, 2005, p.265) 

 

A partir dessa premissa, consideramos fundamental sempre analisarmos a educação 

escolar e sua relação com a totalidade social, e não como política de forma isolada. Bertoldo 

(2015) considera que a articulação do trabalho enquanto princípio educativo não se resume 

aos estudos que analisam o surgimento da educação, mas que é uma relação fundamental para 

entendermos os processos em curso, não devendo deslocar a centralidade do trabalho para a 

centralidade da política recaindo “naquele idealismo pedagógico que atribuiu à educação um 

papel revolucionário quanto no seu oposto, a ideologia conservadora que, fantasiada de 

“progressista”, não reconhece a sua parcela de contribuição no desenvolvimento do ser social” 

(BERTOLDO, 2015 p. 134). 

Rodrigues (2016) considera que a educação escolar no capitalismo não é isenta de 

contradições. E nesse caso especificamente, a contradição que se apresenta é fundamental 

para entendermos o papel das funções econômicas, políticas, sociais e ideo-culturais da 

educação escolar no modo de sociabilidade do capital, uma vez que devido à necessidade de 

expandir e desenvolver suas forças produtivas, as classes dominantes precisam socializar de 

alguma forma parte desses conhecimentos, no entanto, buscando sempre aprimorar formas de 

fragmentar e limitar cada vez mais esse processo. 

Assim, o trabalhador domina algum tipo de conhecimento, mas apenas aquele 

relativo à parcela do trabalho que lhe cabe realizar. Isso também está ligado à 

questão da escola. Todos já ouviram falar naquela famosa frase atribuída a Adam 

Smith, que reconhecia ser necessária a instrução para os trabalhadores: “instrução 

para os trabalhadores sim, porém, em doses homeopáticas”. Significa que os 

trabalhadores têm de dominar aquele mínimo de conhecimentos necessários para 

serem eficientes no processo produtivo, mas não devem ultrapassar este limite. 

Nesse quadro é que se delineia a concepção de profissionalização, do ensino 

profissionalizante. Esta concepção capitalista burguesa tem como pressuposto a 

fragmentação do trabalho em especialidades autônomas. Formam-se trabalhadores 

para executar com eficiência determinadas tarefas requeridas pelo mercado de 

trabalho. Tal concepção também vai implicar a divisão entre os que concebem e 

controlam o processo de trabalho e aqueles que o executam. O ensino profissional é 

destinado àqueles que devem executar, ao passo que o ensino científico-intelectual é 

                                                                                                                                                                                     
deles. Esses diferentes modos de produção revolucionam sucessivamente a forma como os homens existem. E a formação 

dos homens ao longo da História traz a determinação do modo como produzem a sua existência” (SAVIANI, 2003, p.133).  

 



105 
 

 
 

destinado àqueles que devem conceber e controlar o processo. (SAVIANI, 2003, p. 

138). 

 

A educação escolar, refletindo a partir dessa dualidade, própria da sociedade de 

classes, é fundamental para a expansão do capitalismo. Na educação básica, buscando 

socializar conhecimentos estritamente limitados e compartimentados
93

 à classe trabalhadora 

para a produção, e nas universidades produzindo força de trabalho mais especializadas, 

conforme as necessidades do capital, para além da formação de quadros das classes 

dominantes e pesquisas que auxiliem no avanço das ciências para o desenvolvimento 

capitalista, tendo uma preocupação com o desenvolvimento nacional das forças produtivas – 

nos países centrais - que permitisse uma melhor posição na divisão internacional do trabalho. 

Nos países centrais, as revoluções burguesas
94

 pautadas pelos ideais iluministas, 

criticavam e repudiavam a concentração do poder (incluindo aí o conhecimento 

formal/escrito) concentrado nas mãos da Igreja e de grupos aristocráticos minoritários, 

pautando em suas bandeiras a universalização da educação básica. Como os fatos históricos 

estão inseridos numa realidade totalizante, a questão econômica não era menor nesse 

processo, pois a partir da transição da manufatura para a grande indústria passa a haver a 

necessidade de expandir a educação formal
95

, e com isso ocorre uma mudança no mundo 

ocidental de grande envergadura. 

O papel do Estado nesse processo de condução das políticas de educação vinculadas à 

necessidade do capital é fundamental. Minto (2006) discute a relação entre o público e o 

privado numa perspectiva histórica, considerando que essas concepções devem ser analisadas 

a partir de cada realidade concreta, pois se trata de uma ideologia burguesa. No Brasil, por 

exemplo, assumir como categorias analíticas a relação público/privado onde o público se 

refere ao que é diretamente estatal e o privado ao que remete aos setores das classes burguesas 

confunde mais do que auxiliam no entendimento desta dinâmica, não questionando o papel do 
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 Ressaltamos que o processo apresenta contradições. Ainda que a intencionalidade das classes dominantes seja essa, a luta 

da classe trabalhadora tensiona para expandir a concepção de educação para além da formação para o mercado.  
94

 “Na sociedade burguesa [...] onde é proclamada a igualdade natural, supõe-se que a educação deveria propiciar a todos os 

indivíduos aquela formação integral a que acima nos referimos. Quando isso não acontece, as causas desse insucesso não são 

buscadas na matriz da sociabilidade burguesa, que é o capital, mas em inúmeros outros fatores, como má administração, falta 

de recursos, desinteresse, etc.” (TONET, 2016, p. 97) 
95

 Então, diante do papel central da ciência moderna no desenvolvimento das forças produtivas, passou a ser imprescindível a 

sua ampla socialização. Ora, como realizar a socialização desse saber altamente sistematizado que vai paulatinamente sendo 

extraído da prática social coletiva e se autonomizando? A escola foi a resposta à questão, posto que já era o lugar social da 

transmissão do saber sistematizado (formalizado). (RODRIGUES, 2016, p. 361) 
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Estado enquanto condutor das políticas de interesse das classes dominantes, omitindo o 

conflito entre as classes.  

Com a necessidade de expansão da lucratividade do capital, essas fronteiras cada vez 

mais se diluem e ganham novos contornos que necessitam de análises mais profundas
96

. 

Conforme ressalta Minto (2006), o caráter público da educação construído historicamente 

pelos setores progressistas, na luta de classes, a qual também reivindicamos, deve estar 

sempre associada à gratuidade, à autonomia, a laicidade e como dever do Estado. No entanto, 

essa concepção faz parte de um projeto, que é colocado em disputa na sociedade de classes: 

A educação pública, quando pensada em termos de sua abrangência social, de sua 

universalidade, é, portanto, uma questão que extrapola as possibilidades do 

investimento capitalista. Não é à toa que a conduta histórica dos empresários da 

educação tem sido amplamente marcada pela disputa dos recursos públicos, o que 

torna o investimento em educação passível de auferir rendimentos (diga-se: lucro). A 

transferência de dinheiro público para o setor privado não é uma novidade 

contemporânea. No Brasil, essa tendência pode ser identificada do ponto de vista da 

legislação educacional e, em particular, pode ser acompanhada por meio dos debates 

constituintes (parlamentares) que se desenvolveram em torno dessas questões ao 

longo de quase dois séculos (MINTO, 2006, p. 56. grifos nossos). 

 

Por ter relação direta com a produção e reprodução da vida social, a educação escolar 

acompanha o desenvolvimento capitalista de uma determinada região/ nação, e, portanto, 

assume diferentes papeis no desenrolar histórico, que variam de acordo com o tempo e o 

espaço. É um espaço contraditório que também reproduz as tensões e os conflitos que surgem 

na luta de classes.  

 

[...] do solo material composto pelo modo de produção capitalista na particularidade 

não “decorre”, pura e simplesmente, a educação brasileira, como mera 

“superestrutura” que se ergue sobre uma base. Ela é resultado de processos 

históricos complexos, constituídos de lutas e conflitos determinados (MINTO, 2014, 

p. 133). 

 

Portanto, é necessário refletirmos as particularidades brasileiras também nesse sentido. 

A dinâmica desigual e combinada no capitalismo dependente, relação dialética abordada por 

Fernandes também a partir da concepção da “modernização do arcaico” e “ arcaização do 

moderno”, conforme analisamos anteriormente, contou com a força de trabalho escrava, 

                                                           
96 Sobre as reconfigurações da universidade pública estatal a partir das demandas impostas pelo capital, indicamos: 

Sguissardi (2005). 
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realidade vivenciada por quatro séculos, e do padrão compósito de dominação burguesa como 

elementos fundamentais para refletirmos também o papel da educação
97

. 

[...] o Brasil não viveu, nem como colônia nem posteriormente, a experiência 

histórica da universidade ilustrada; e as condições da economia escravista 

contribuíram sensivelmente para reduzir ao mínimo as funções criativas da escola 

superior isolada. De outro lado, a perspectiva política da camada senhorial não 

estabeleceu conexões vitais entre o ensino superior, o desenvolvimento da cultura e 

as potencialidades de uma revolução nacional e democrática. (FERNANDES, 1984, 

p. 32) 

 

 A educação escolar no Brasil tem, portanto, uma marca muito forte da educação 

oligárquica e elitista, eixos esses que também caracterizam o “traço colonial permanente”
98

. 

Ainda que no decorrer do processo histórico tenham ocorrido mudanças significativas, esse 

caráter estruturante se mantém, principalmente pela concepção da educação como privilégio
99

 

e do “privatismo exaltado”
100

, que abordaremos mais adiante. Ou seja, pela condução do 

Estado capitalista na priorização da expansão da educação superior pela via privada, de 

diferenciadas formas. 

O padrão brasileiro de escola superior nunca deitou raízes em concepções, processos 

ou valores educacionais que foram vitais para a revolução do mundo moderno, na 

Europa e nos Estados Unidos. Ao contrário, ele se prendia a uma composição de 

resíduos educacionais ou institucionais arcaicos com interesses estamentais ou de 

classes, que só poderia ter algum sentido dinâmico no contexto histórico da 

formação do capitalismo dependente no Brasil. Não só estava montado para servir às 

relações de dependência; dava suporte a uma orientação tipicamente conservadora, 

                                                           
97 Marini e Speller ressaltam as consequências geradas pela escravidão também na formação da educação superior brasileira. 

Inicialmente não era uma necessidade combinada com o desenvolvimento capitalista brasileiro, mas sim com a relação de 

transplantação do padrão europeu concentrado numa pequena camada da sociedade brasileira, dos filhos dos latifundiários e 

aristocratas que outrora se formavam nas universidades europeias. Essa característica também resvala na concepção da 

educação como privilégio no país: “Que outra coisa esperar num país onde o trabalho produtivo se identificava com a 

condição escrava? A escravidão leva a separação entre o trabalho manual e o intelectual ao seu limite extremo. O trabalho 

manual é considerado não apenas como algo desagradável, mas também degradante, sinal visível do status de sujeição. A 

formação educativa das camadas médias e superiores se distancia, então, até onde é possível, de tudo que tenha relação com a 

produção material. Onde o trabalho produtivo é identificado como sujeição e degradação, a cultura se cristaliza em outro polo 

como refinamento e excelência. Assim, a educação superior não tem como desenvolver as três funções que a caracterizam, no 

marco da sociedade burguesa, e aparece, mutilada e caricaturizada, reduzida à sua função puramente ideológica.” (MARINI; 
SPELLER, 1977, p. 6). 
98 “Florestan Fernandes analisa a acumulação capitalista em países capitalistas dependentes considerando que a ausência de 

uma acumulação originária suficientemente forte para sustentar um desenvolvimento autônomo gerou a transição das 

economias coloniais para o capitalismo pela inclusão subalternizada na economia mundial e pela manutenção das bases 

políticas e socioculturais do sistema colonial associado ao impulso da industrialização e urbanização, caracterizando, assim, o 

traço ou condição colonial permanente em constante processo de revitalização.” (LIMA, 2017b, p.354). 
99

  Os dados do IBGE de 2016 revelam que o número de analfabetismo no país ainda é bastante significativo, em torno de 12 

milhões de brasileiros. Assim como a porcentagem (51%) de jovens com 25 anos ou mais que só possuem o ensino 

fundamental completo. Esses dados ficam ainda mais discrepantes quando consideradas a questão racial e a regionalidade do 

país, evidenciando os traços que formam a particularidade brasileira. Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-

possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo.html 
100

 “[...]o que resulta é uma filosofia educacional privatista, que coloca o ensino superior na órbita da composição 

conservadora entre velhos e novos privilégio, ou seja, na órbita de uma visão oligárquico-plutocrática e tecnocrática das 

funções educacionais de um Estado “republicano”[...] atrás do aparente “caráter técnico” se oculta uma deliberada e forte 

diretriz política, que desemboca num privatismo típico das nações capitalistas dependentes: um “privatismo exaltado”, que 

não pode ser contido e policiado pela ordem social estabelecida, porque é ele que configura e a determina (e não o 

contrário)”. (FERNANDES, 1975, p. 230. grifos do autor). 
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que esvaziava a contribuição das escolas superiores para a transplantação cultural de 

significado histórico mais ou menos perturbador. (FERNANDES, 1975, p. 113).  

 

Diante da necessidade de compreender esses elementos do modo de produção do 

capital, diversos teóricos buscaram e ainda buscam interpretar esse processo na realidade 

brasileira. Fernandes dedicou importantes pesquisas para entender essas particularidades na 

área educacional, a partir da sua análise mais abrangente da formação econômica-social 

brasileira
101

, analisada no primeiro capítulo. Sua caracterização sobre o que chamou de 

heteronomia cultural e padrão dependente de educação são fundamentais para entendermos o 

papel da educação no Brasil diante da divisão internacional do trabalho em todo o mundo, 

assim, destacaremos principalmente o papel da universidade pública. 

Ao longo de suas obras, Fernandes aprimorou a categoria de heteronomia. Limoeiro-

Cardoso (1996) ressalta que desde seus primeiros escritos o autor dá uma centralidade para a 

dimensão cultural na interpretação da formação econômica social-brasileira e seus limites 

enquanto “nação”. A partir do seu aprofundamento teórico no materialismo histórico e 

dialético e do acirramento da luta de classes no país, Fernandes identifica nas suas pesquisas 

que em diferentes países que tinham uma maior “autonomia nacional”, no sentido de 

desenvolver-se culturalmente, ainda assim mantinham seu caráter dependente, o que o levou a 

concluir que a heteronomia cultural não era a principal entrave da ruptura com a dependência, 

sendo ela também uma consequência dessa. 

Se povos com cultura própria, rica e complexa também se encontram em condição 

heteronômica, a dependência cultural não pode ser tão central à condição 

dependente, menos ainda responsável por ela, ainda que possa ser muito importante 

(negativamente) na luta contra ela. Com isso, a cultura não se ausenta das 

preocupações de Florestan. Mas aparece cada vez mais tematizada enquanto 

ideologia e cede espaço a reflexões mais propriamente econômicas e políticas. 

Condizente com essa nova perspectiva, as classes sociais e suas relações passam a 

ganhar destaque e centralidade nas suas análises (LIMOEIRO-CARDOSO, 1996, p. 

108). 

  

 Essa análise, no entanto, não é incomum de ser encontrada ainda nos dias atuais. 

Atribuir ao “atraso” cultural a situação “subdesenvolvida” do Brasil não só faz parte da 

ideologia do desenvolvimento, como constitui um dos seus pilares. Discutir a heteronomia 

cultural, descolada de uma análise que considerem os demais elementos: econômicos, 

                                                           
101

“Essa nova problemática tem importantes repercussões em sua análise da educação pública. Cotejando os dois momentos 

mais marcantes de sua elaboração sobre a educação – o da Campanha em Defesa da Escola Pública (1958-1966) e o de suas 

intervenções na Constituinte e na LDB dos anos de 1990 –, é possível sustentar que a conceituação da formação histórico-

social brasileira como capitalista dependente modifica sua interpretação sobre a natureza dos obstáculos que levam os setores 

dominantes a não realizar a reforma educacional de natureza democrática e republicana: enquanto em Educação e sociedade 

no Brasil o sociólogo confere enorme importância ao problema da "demora cultural", nos embates pela constituinte e pela 

LDB, ele compreende que as reformas educacionais universais são obstaculizadas pelo capitalismo dependente e pela forma 

específica da Revolução Burguesa no Brasil.” (LEHER, 2012, p.1161) 
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políticos e sociais é insuficiente e nos leva a conclusões que contribuem para uma visão 

hegemônica de interpretação do Brasil, que acaba por auxiliar na disseminação da ideologia 

do desenvolvimento
102

.   

 A problemática da heteronomia é uma questão importante para entendermos os limites 

das análises sobre Brasil. Fernandes (1960) reforça que a heteronomia não é apenas a 

absorção de ideias e valores externos, mas sim a internalização e esquematização desses 

valores para a realidade nacional, constituindo uma das faces do projeto burguês de 

sociabilidade no capitalismo dependente. A própria dificuldade de pesquisas que pensem a 

realidade brasileira na sua particularidade, mas relacionada com o modo de sociabilidade do 

capital, evidencia esse traço heteronômico. 

A tendência a procurar na Europa ou nos EUA a satisfação de conjunto de centros de 

interesses e de valores alimenta um processo de alienação intelectual e moral de 

imensas proporções. Ao contrário do que se supõe comumente, o fato crucial não 

está, aqui, na procedência externa de categorias de pensamento e dos modos de agir, 

mas na maneira de interligá-los, que toma como ponto de referência permanente os 

núcleos civilizatórios estrangeiros, em que foram produzidos. Daí resulta um estado 

de dependência fundamental. Com isso, o processo de desenvolvimento interno se 

entrosa com valorizações e disposições subjetivas que concorrem, diretamente, para 

perpetuar e fortalecer a condição heteronômica da sociedade brasileira. 

(FERNANDES, 1974, p. 172). ( Mudanças sociais no Brasil ref)  

 

 Esse tema, apesar de ser uma discussão que muitas vezes se limita na historiografia da 

educação a demarcar o começo dessa política no Brasil, é um traço estruturante. Isso pode ser 

confirmado ao observamos que atualmente essa discussão vem ganhando um grande espaço 

nos debates teórico-políticos. A questão do pensamento descolonial, contudo, ganha novas 

interpretações, principalmente a partir da reivindicação de grupos pós-modernos
103

, mas ainda 

muito secundarizada na teoria marxista no Brasil.  

                                                           
102

 Fernandes evidencia sua crítica ao papel da educação a partir da concepção da ideologia do desenvolvimento, mostrando 

que não é possível uma educação emancipatória, mesmo nos limites da ordem, sem relacionar os fatores econômicos, sociais, 

políticos e culturais: “Podemos imitar os Estados Unidos através de um processo de colonização educacional, mas não 

podemos transferir para cá as condições econômicas, culturais e políticas dos Estados Unidos. [...] Não temos meios para 

atingir os fins. Portanto, precisamos de uma autonomia escolar que esteja relacionada dialeticamente com a independência 

econômica, com a emancipação nacional e com a revolução democrática. Esses elementos são interagentes reiterativos. Não 

podem ser separados.” (FERNANDES, 1989a, p.131). 
103

 Nos referimos aos grupos que renegam as análises e categorias teóricas produzidas nos países centrais, mesmo que na 

perspectiva da classe trabalhadora para pensar a realidade dos países dependentes. Negando, portanto, as categorias que a 

nosso ver são chaves para interpretar o modo de produção capitalista na sua universalidade, entendendo que essa 

universalidade se apresentará de formas particularidades, não podendo ser uma mera transplantação dessas categorias, uma 

vez que são dinâmicas e relacionais. No terreno da luta de classes isso traz implicações sérias, uma vez dividindo essa relação 

dialética da particularidade/universidade, impossibilitando uma maior unidade entre as classes dominadas, e acirrando a 

dicotomização entre as nações/regiões e não entre as classes sociais. Contudo, acreditamos ser fundamental para nós uma 

melhor apropriação desses debates, tendo como método de análise o materialismo histórico e dialético, uma vez que parte 

desses grupos trazem importantes contribuições no que diz respeito ao racismo como um eixo estruturante do capitalismo, 

não podendo, com isso, ser um debate secundarizado, nem se limitar as pautas identitárias.  
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[...] é recolocada sob a forma de alienação intelectual e moral. Uma coisa é 

apreender categorias de pensamento produzidas no exterior e utilizá-las para pensar 

nossa realidade, ainda que esta seja uma realidade diferente daquela onde tais 

categorias se originaram, embora pertençam ao mesmo conjunto civilizatório. Nesse 

caso, a relação com essas categorias pode ser instrumental e esse caráter 

instrumental pode ser nacional. Outra coisa é internalizar valores e disposições 

subjetivas de núcleos civilizatórios que nos dominam. Esta é uma forma de domínio 

(cultural), que é fortalecedora do outro lado desse mesmo domínio (econômico) 

(LIMOEIRO-CARDOSO, 1996, p. 106). 

 

Sobre o padrão dependente de educação, uma primeira observação é fundamental, no 

que diz respeito a própria crítica à ideologia do desenvolvimento sobre o papel da educação 

superior, com destaque para as universidades. As experiências ocorridas nos países centrais 

são vistas como processos naturais, dos quais países menos “desenvolvidos” deveriam vir a 

ter. A atribuição da função social da universidade, como um espaço de construção para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia e “progresso” de uma determinada nação é um 

exemplo desse paradigma. O fato das ideias iluministas no decorrer das revoluções burguesas 

atribuírem esse papel a universidade, não é uma regra ou um esquema onde todos os países 

que cheguem a ter a universidade desenvolverão tal perspectiva, e a particularidade brasileira 

evidencia isso. 

Minto (2014) em sua obra faz uma retomada da história da educação superior no 

Brasil
104

, evidenciando a relação da educação com o desenvolvimento capitalista dependente. 

Destaca também a diferença entre educação superior e universidade. A universidade faz parte 

da educação superior
105

, mas não são equivalentes. São também relações históricas e 

particulares de cada formação econômica social. No Brasil, as universidades derivaram do 

“padrão de escola superior”, onde essas escolas que eram pontuais e isoladas foram 

aglutinadas e transformadas em universidades, as quais Florestan Fernandes identificava 

como “universidade conglomerada”.   

Existe, naturalmente, uma limitação estrutural, ou seja, uma limitação que é 

padronizada e geral, que aparece em todas as escolas superiores brasileiras. Isso nos 

obriga a falar de algo muito complexo para esta discussão: trata-se do padrão 

brasileiro de escola superior. [...] A escola superior brasileira constituiu-se como 

uma escola de elites culturais ralas e que apenas podiam (ou sentiam a necessidade 

de) explorar o ensino superior em direções muito limitadas. Como a massa de 

conhecimentos procedia do exterior e a sociedade só valorizava a formação de 

profissionais liberais, a escola superior tornou-se uma escola de elites, de ensino 

magistral e unifuncional: cabia-lhe ser uma escola de transmissão dogmática de 

conhecimentos nas áreas do saber técnico-profissional, valorizadas econômica, 

                                                           
104

 Para aprofundamento sobre a história da educação superior no Brasil, consultar: Cunha, L.A(2003); Saviani (2006), entre 

outros. 
105

 Atualmente são consideradas Instituições de Educação Superior (IES) no Brasil: as Universidades, os centros 

universitários, as faculdades, os Institutos Federais e os CEFET´s.  
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social e culturalmente pelos extratos dominantes de uma sociedade de castas e 

estamental (FERNANDES, 1975, p.56. grifos do autor). 

A educação superior no Brasil, ainda como uma iniciativa não institucionalizada, tem 

sua origem em 1550 organizada pelos jesuítas. Como não surgiu a partir de uma demanda 

histórica da sociedade de classes brasileira, esse sistema educacional não teve grandes 

influências na dinâmica da colônia. (MINTO, 2014). É na transição do século XVIII para o 

XIX
106

 que começaram a surgir o que consideramos o padrão de escola superior, com o 

objetivo de preparar as elites brasileiras nas formações de profissionais liberais, com foco 

principalmente no direito, medicina e engenharia. Nos primeiros anos da República mais 

instituições foram criadas, mas seguindo os mesmos modelos de escolas isoladas. É no 

período das décadas de 1920 e 1930 que a educação superior no Brasil vira uma “questão 

nacional”, devido às exigências do desenvolvimento capitalista industrializado e de uma 

maior presença das classes médias e trabalhadoras no cenário da luta de classe: 

Na verdade, a situação histórico-social reflete-se sobre o cenário educacional 

segundo tendências contraditórias. A pressão demográfica e as tendências 

econômicas, culturais ou sociais de integração nacional criam tensões críticas, que 

alimentam eclosões intermitentes de crescimento quantitativo do ensino superior. Os 

efeitos qualitativos dessas influências são, no entanto, continuamente anulados ou 

amortecidos pela propensão conservadora das elites culturais. (FERNANDES,1975, 

p. 49) 

 Minto (2014) segue sua análise evidenciando os limites do pensamento liberal dos 

chamados “escola-novistas”, citando principalmente Anísio Teixeira. Esses limites estão 

colocados nas defesas de pautas liberais inspiradas nos processos vividos nos países centrais, 

onde se defendia um papel importante “natural” à educação. Nessa perspectiva as formações 

sócio-históricas e suas particularidades não eram apontados, responsabilizando uma ausência 

de projetos “adequados” as modernizações necessárias para o desenvolvimento nacional, 

atribuídos pela defasagem cultural existente em um país de origem colonial. Fernandes, em 

diversas obras, também cita Teixeira mostrando os avanços relativos de seu pensamento 

liberal, considerando os marcos do padrão dependente, destacando a defesa da educação como 

um direito social e não como privilégio, mas também apontando o horizonte limitado dessa 

corrente: 

                                                           
106 “De 1800 a 1889 foram criados no Brasil 14 estabelecimentos de ensino superior; de 1890 a 1929, isto é, sob a I 

República, foram criados mais de 64 estabelecimentos de ensino superior; de 1930 a 1960 foram criados mais 338 

estabelecimentos de ensino superior. [...] Malgrado as alterações decorrentes da expansão do ensino médico, de Engenharia e 

dos setores de ciências das faculdades de filosofia, praticamente não se fez outra coisa senão expandir o tipo de escola 

superior herdado do passado.” (FERNANDES,1975, p. 51) 
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Esses educadores trouxeram para o Brasil, a nível de consciência social, uma 

perspectiva revolucionária sobre educação. Anteciparam mudanças, que seriam 

potencialmente possíveis e necessárias, numa sociedade capitalista, mas que as 

classes dominantes brecaram, impediram. Ao ler o Manifesto dos educadores, vê-se 

que o grande componente sociológico desse documento está na tentativa de 

transferir para o Brasil os ritmos avançados das sociedades europeias. Era como se a 

Revolução Francesa desabasse sobre nós, no plano educacional, sem ter desabado no 

plano econômico e político. Portanto, uma consciência utópica, mas uma 

consciência articulada (FERNANDES, 1989a, p. 161). 

 

 A variação de modelos propostos para a educação superior no país
107

, principalmente a 

partir das décadas de 1920 e 1930
108

, demarcam as disputas que estavam colocadas entre as 

frações das classes dominantes, e também setores médios progressistas. Mais do que uma 

disputa entre “modelos” de educação superior o que estava colocado eram as disputas entre 

projetos de educação e de sociabilidade que conduziriam o desenvolvimento capitalista 

dependente nessa região. As reformas educacionais a partir da década de 30 foram marcadas 

por uma centralização que expressava a necessidade da expansão capitalista nos limites 

dependentes conduzidas pelas classes dominantes, através do Estado. Nesse período, os 

debates em torno das políticas educacionais ganhavam novos contornos e espaço nas políticas 

públicas, uma vez que passava a existir uma necessidade histórica imposta pelo 

desenvolvimento capitalista industrial que crescia no país
109

. Esse processo não foi isento de 

contradições. A demanda estava posta, mas a forma que ganharia a educação superior 

brasileira, em especial a universidade, estava em disputa. Ainda assim, o caráter conservador 

assumido pelo padrão compósito de dominação burguesa também foi um impeditivo de 

pensar a educação superior assumindo um caráter mais autônomo.   

[...] O surgimento da universidade nas primeiras décadas do século XX e, em 

particular, nos anos 1930, revela dois aspectos fundamentais da relação entre 

desenvolvimento capitalista e educação superior no Brasil: 1) sob as condições da 

particularidade, a universidade não poderia alterar a lógica do desenvolvimento 

heterônomo. Daí o sentido “elitista”, fragmentário e pouco integrado, que a 

universidade adquire ainda enquanto projeto, ao passo que a reação conservadora 

das classes dominantes brasileiras procurou eliminar do cenário político nacional os 

projetos então “alternativos”, porque associados à perspectiva de um 
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 Segundo Sguissard (2006, p. 353) a transplantação baseava-se desde os modelos confessionais até o modelo francês/ 

napoleônico, passando pelos modelos pombalino/coimbrão e depois o alemão/humboldtiano. 
108

  “Muitos embates teóricos, políticos e ideológicos sobre que tipo de instituição era a mais adequada, se o ensino deveria 

ser voltado à formação das elites ou de uma massa de trabalhadores qualificados, se o ensino deveria estar organizado 

conforme o princípio da indissociabilidade com a pesquisa, entre outras questões, povoaram as disputas educacionais do 

período”. (MINTO, 2014, p. 171) Essa citação evidencia o padrão compósito de dominação burguesa, mostrando as disputas 

internas, mas também a capacidade de articular parte de todas essas demandas às políticas educacionais.  
109

 “Com a criação, em 1930, do Ministério de Educação e Saúde (mais tarde, de Educação e Cultura), assiste-se à formação 

de sistema educativo nacional, altamente centralizado. Promove-se a educação primária; reestrutura-se o ensino médio, com 

as reformas de 1931 (que restabelece o religioso nas escolas públicas, com  caráter facultativo)  e de 1942, e  se  estrutura um 

importante  sistema  de formação profissional, que assegura a oferta de mão-de-obra qualificada e semi-qualificada que a 

industrialização requeria.” (MARINI; SPELLER, 1977, p. 9)  
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desenvolvimento nacional autônomo, para além da lógica capitalista dependente; 2) 

esses surgimento não ocorre sem contradições e são elas que vão definir a 

complexidade desse processo. A própria existência de projetos alternativos é uma 

prova disso, bem como a reação conservadora que mobilizaram contra si (MINTO, 

2014, p. 174). 

 

A partir desses elementos, Minto (2014) apresenta e polemiza com duas ideias muito 

correntes no debate historiográfico da educação brasileira, a saber: a) a afirmativa do 

surgimento tardio da educação superior, principalmente as universidades, no país; b) um 

anacronismo ou afastamento da universidade com as necessidades da nação, ou seja, com o 

desenvolvimento sociocultural, político e econômico. Sobre a primeira questão, a polêmica 

para o autor não encontra-se nessa afirmativa, pois esse é um dado real, mas na relação e 

conclusão imediata que essa afirmativa induz ou justifica, de que essa instituição tem por sua 

“natureza” um caráter progressista e avançado, logo se o Brasil criou tardiamente essa 

instituição, isso contribuiu – no mínimo - para o seu “atraso”. 

Noções simplistas como essa diluem a particularidade histórica, dando pouca 

margem para compreender as singularidades reais que elas informam. Neste sentido, 

uma “universidade” podia estar tão bem acomodada a uma sociedade colonial – sem 

alterar suas bases estruturais – quanto a monarquia está para algumas sociedades 

capitalistas centrais na atualidade (Suécia, Japão e Grã- Bretanha, por exemplo). 

Não é portanto, o modelo institucional idealizado que dá vida ao projeto de 

universidade que vai vingar na formação social brasileira, mas a “anatomia” e a 

“fisiologia” desta última que conferirão vida a uma universidade também com traços 

particulares. (MINTO, 2014, p. 149-150) 

 

Sobre a segunda ideia, o autor apresenta duas visões mais comuns: a crítica e a 

conservadora. Sobre a visão crítica, na intenção de defender uma universidade do “deve vir a 

ser”, pautado nas experiências dos países centrais, é atribuída uma defasagem ou um 

isolamento da universidade brasileira às questões importantes correspondentes à maior parte 

da população. Essa visão, apesar de estar limitada a um horizonte utópico de 

desenvolvimento, evidencia a contradição entre a universidade real, e a de um projeto 

desejável numa perspectiva mais progressista. No entanto, desconsidera o papel que a 

Universidade já cumpre nessa particularidade, não estando de forma alguma apartada da 

sociedade. A visão conservadora, entretanto, utiliza o argumento do anacronismo para 

deslegitimar a importância dessa instituição e, principalmente defendendo a “modernização” 

que contempla o não financiamento do Estado, incentivando as privatizações e a redução da 

concepção de educação superior a uma instrumentalização para capacitações técnicas voltadas 

somente às necessidades do capital.   
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As teses que afirmam o distanciamento entre o sistema educacional e as 

necessidades do desenvolvimento brasileiro resvalam, assim, em dois tipos de 

equívocos fundamentais: a) de conceber o desenvolvimento capitalista como sendo, 

ele próprio passível de uma forma única e universal, cujas mais diferentes 

experiências históricas centrais de desenvolvimento capitalista. Neste último, subjaz 

ainda a ideia da educação como pressuposto do desenvolvimento capitalista bem-

sucedido (MINTO, 2014, p. 158).  

 

           A partir dessas reflexões, nada hegemônicas no debate educacional brasileiro, podemos 

analisar o processo de expansão da educação superior brasileira historicamente. A concepção 

de universidade partindo de projetos educacionais vivenciados em outra realidade histórica 

nos leva a enxergar a universidade brasileira como atrasada, e com isso perdemos a 

capacidade de identificar de forma mais cuidadosa o papel que essas instituições vêm 

cumprindo, tanto para as classes dominantes, quanto para a classe trabalhadora, uma vez que 

esse espaço também reproduz processos contraditórios, não sendo um mero aparelho de 

difusão ideológica do capital. Seguiremos no próximo item, abordando o desenrolar histórico 

da expansão do ensino superior brasileiro, mas tendo como nosso eixo condutor a análise da 

crise na universidade pública. 

 

3.2 A crise na universidade pública como elemento estruturante da educação superior 

no Brasil 

A contrarreforma do Estado, conforme discutimos no segundo capítulo dessa 

dissertação, costuma ser demarcada a partir dos anos de consolidação do neoliberalismo (a 

partir dos anos 1990), principalmente nas análises das políticas sociais. No entanto, na nossa 

avaliação essa interpretação é um reflexo teórico-político das análises que não concebem essa 

etapa como continuidade e aprofundamento do processo em curso desde a consolidação do 

capitalismo monopolista no Brasil, conforme identificamos a partir das contribuições de 

Fernandes (2006) do processo da ANC. Parte, portanto, da leitura de que a Constituição 

“Cidadã” de 1988 possibilitaria a efetivação de um “Estado de bem-estar social brasileiro” 

inspirados nas experiências do Welfare State, ressaltando mudanças no campo político 

desatreladas das pautas econômicas conduzidas nesse período. A partir da não efetivação das 

pautas conquistadas na Constituição, atribuem somente ao período neoliberal, pós anos 90, a 

derrota histórica nas políticas sociais. Ressaltamos que, ainda que não tenhamos acordo com 

essa leitura, que não considera as particularidades dos elementos estruturantes do capitalismo 

dependente brasileiro, consideramos que a década de 1990 foi uma nova etapa que 
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intensificou de forma mais orgânica, principalmente a partir da reconfiguração nas políticas 

públicas, o padrão dependente de educação.  Na nossa análise, no entanto, o fundamental é 

concebermos esse debate inserido no processo de reestruturação do capitalismo e, 

particularmente do capitalismo dependente em suas diferentes fases. A crise na educação 

superior, com isso, não pode ser descolada da totalidade social. Analisando textos e 

documentos das décadas de 1960 até o período da redemocratização, principalmente a partir 

dos escritos e pesquisas de Florestan Fernandes, aqui citados, também em diversos momentos 

na mídia, vemos a referência à crise na universidade pública. E em ambos os casos, os 

elementos que são atribuídos apresentam familiaridades, salvaguardando as diferenças 

conjunturais. Por certo, a partir dos anos 1990, surgem novos elementos que aprofundam 

ainda mais a relação de privatização e mercantilização da educação, mas não consideramos 

correto afirmar que esse período tenha dado início a esse processo. Vale ressaltar que a 

divulgação massiva da “crise na universidade” vem ganhando espaço público, mas 

apresentando “soluções” diferenciadas das propostas organizadas pelas entidades que 

representam a classe trabalhadora, principalmente nos três segmentos das universidades, 

evidenciando a luta de classes, e as disputas entre projetos antagônicos para a universidade 

pública brasileira.  Com isso, buscamos entender em que momento histórico surge a crise na 

universidade, e se, a partir dos elementos discutidos no primeiro item, podemos identificar 

que os elementos que a constituem são partes estruturantes da educação superior brasileira 

consolidada no período do capitalismo monopolista.  

[...] a propalada crise da universidade não é outra coisa senão um efeito do caos 

reinante na sociedade, da sua falta de integração nacional em bases democráticas e 

de sua impotência diante das minorias privilegiadas, prepotentes e egoístas, que 

monopolizam o poder e impõem arbitrariamente a sua vontade, como se ela fosse o 

querer coletivo da Nação. O universitário só pode perceber a natureza e o sentido da 

reforma universitária quando ele atenta a esses marcos da realidade e organiza o seu 

comportamento nessa direção política. A reconstrução da universidade é possível e 

necessária. Mas ela não poderá ser alcançada sem que a própria sociedade se 

reconstrua, modificando-se completamente suas relações com a educação 

escolarizada, com a cultura e com a imaginação intelectual criadora (FERNANDES, 

1975, p. 244). 

Cabe sinalizar que ao reconhecermos os elementos que constituem a crise na 

universidade como estruturante não equivale desconsiderar as novas expressões da crise na 

atualidade e nem as propostas que visam à transformação dos modelos de educação vigentes. 

Contudo, não são reflexões fáceis nem imediatas de se pensar em romper. A influência da 

ideologia do desenvolvimento nos leva a colocar no papel da educação e, principalmente da 

universidade, uma preponderância nas lutas sociais. Acreditamos que a maior dificuldade 

nessas reflexões acerca do papel da educação se dá na desconstrução dessa ideologia que 
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aponta uma centralidade essencial na política de educação. Se a educação escolar não é 

“naturalmente” um lugar central na luta de classes, o papel que ela poderá vir a cumprir tão 

pouco é pré-determinado, variando a partir de determinada conjuntura em determinado tempo 

histórico
110

.  

Minto (2015) aborda o papel da educação escolar nas lutas sociais reiterando que a 

educação pública pode vir a cumprir um papel importante, uma vez que a universidade, na 

realidade concreta, não é somente burguesa e sim a síntese do processo histórico da luta de 

classes que abarca contradições e que não tem uma “essência” no sentido de natural, mas que 

é determinada historicamente. Pensar o projeto concreto de autonomia e do papel 

emancipatório da educação requer pensar na ruptura desse modo de sociabilidade 

necessariamente, e tem na classe trabalhadora a tarefa histórica de levar a frente esse 

processo, uma vez que a realidade capitalista dependente demonstrou que não se deve apostar 

numa burguesia autônoma e progressista que tenha em seu horizonte a construção de uma 

revolução nacional e democrática, mesmo nos limites da ordem burguesa. A linha entre a 

crítica e os limites dessa instituição para uma visão paralisante e pessimista pode ser bastante 

tênue, mas acreditamos ser possível discutirmos o papel da universidade a partir de uma visão 

coletiva forjada nos processos de lutas da classe trabalhadora, a partir dos acúmulos que já 

existem, buscando um horizonte de ruptura com o padrão dependente de educação que 

aprofunda a inserção dependente do Brasil na economia mundial. Entender que é um lugar 

permeado pela contradição, e por disputas de interesses inconciliáveis deve ser o começo do 

caminho e não a conclusão. 

[...] chamar a atenção para os elementos de continuidade entre as políticas para o 

ensino superior na ditadura e nos dias atuais não significa pressupor nenhum tipo de 

linearidade histórica, como se tudo fosse determinado desde o princípio. Significa, 

ao contrário, considerar as condições históricas – portanto, os conflitos sociais – que 

lhe tornaram possíveis, bem como os sentidos específicos que as políticas têm no 

contexto em que foram produzidas (MINTO; MINTO, 2012, p. 73). 

A partir das contribuições de Fernandes, principalmente, vimos que o período do golpe 

empresarial-militar foi importante para a consolidação da revolução burguesa no Brasil que 

possibilitou a expansão do capitalismo monopolista. Desde a década de 1930 o país 

vivenciava um processo de industrialização, e com isso diversos setores ganharam uma maior 

dinâmica, mesmo nos limites da ditadura do Estado Novo. Os estudantes, por exemplo, 
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 “É lícito lembrar, entretanto, que a política educacional  não  é  simplesmente  um decalque de opções feitas por governos 

de cada período, tampouco decorre apenas de atos de  vontade  de  forças  dominantes.  Trata-se de  interesses  e  projetos  

que  se  embatem, representando  forças  sociais  com  algum  grau  de  intervenção  organizada .  Assim, os processos  que  

definem  as  políticas  são  conflituosos,  ora  possibilitando  avanços,  ora caracterizando  retrocessos,  qualquer  que  seja  o  

ponto  de  vista  levado  em  consideração.” (MINTO; MINTO, 2012, p. 73). 
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passaram a se organizar pela União Nacional dos Estudantes (1938), tendo essa organização 

um papel fundamental nas lutas que seguiriam no país
111

. Ainda na década de 1950, apesar da 

expansão da educação superior não ser muito significativa nem quantitativamente nem 

qualitativamente, a conjuntura política de toda América Latina era favorável ao crescimento 

das lutas no país. A discussão dos projetos desenvolvimentistas e, a radicalização das pautas 

pelas reformas de base do governo de Jango, ainda que nos limites da ordem, representou uma 

polarização importante no país. As classes dominantes, no entanto, não vivenciaram esse 

processo de forma passiva. Nos anos pós II Guerra, conforme vimos no capítulo anterior, 

foram criadas diversas políticas para os países de capitalismo dependente, incluindo os países 

recém-independentes, onde a ideologia do desenvolvimento ganhou centralidade em 

praticamente todos os meios teórico-políticos. Na área da educação, esse processo não foi 

diferente. Os intensos debates tanto pela discussão da Lei de Diretrizes e Bases
112

 da educação 

em 1961, quanto pelo movimento que se formara em torno da reforma universitária 

(1956/1964)
113

, tinham uma relação muito estreita com essa ideologia.  

[...] o governo vem dando passos decisivos a fim de que, simultaneamente com a 

industrialização do país, se acelere o seu desenvolvimento cultural e científico. A 

preocupação com a produtividade vai aqui até a formulação da questão educacional. 

A luta do desenvolvimento é a luta contra o tempo, “para recuperar o tempo 

perdido”, como diz Juscelino. Sendo assim, o tempo é muito caro e “esperar” é um 

termo que não agrada aos desenvolvimentistas. Por isso principalmente que as 

transformações educacionais são vistas como simultâneas às transformações 

industriais. Uma coloca as necessidades, a outra vai-se modificando para poder 

atendê-las (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978,  p. 219). 

 

Fernandes (1975) também destaca as disputas que existiam dentro desses movimentos 

progressistas em torno das reformas de base. Em suas análises, tanto na LDB de 1961, quanto 
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 “[...] é necessário assinalar o desenvolvimento e a importância política que teve o movimento estudantil, liderado pela 

UNE, no período do pós-guerra, que fizeram desse movimento uma das grandes formas políticas na crise de princípios dos 

anos 1960. Atuando ativamente nas grandes campanhas nacionais, particularmente na luta pela nacionalização do petróleo; 

assumindo as causas mais avançadas, como a defesa da Revolução Cubana; lançando iniciativas ousadas, como a campanha 

de alfabetização, no período presidencial de João Goulart, a UNE desempenhou um papel importante no processo político 

brasileiro daquele período. Este processo, ao arrastar amplas camadas da população urbana e rural ao centro da vida política, 

levou as classes dominantes e o imperialismo estadunidense à solução contra-revolucionária, expressa no golpe militar de 

1964.” (MARINI; SPELLER, 1977 ,p. 11) 
112 “Ao avaliar a aprovação da Lei n. 4.024/1961, Florestan argumentou que seu sentido geral negativo ao ensino público foi 

preservado: “no essencial, o projeto ou ficou como estava ou ficou pior”. Como que antecipando o que estava por vir, 

compreendeu a gravidade das conquistas dos privatistas: “conservaram o Conselho Federal de Educação como um autêntico 

‘cavalo de Tróia’ dos interesses privatistas no seio do Poder Executivo e não trepidaram diante da dilapidação do erário 

público para servir aos interesses ilegítimos dos estabelecimentos particulares de ensino”. (LEHER, 2012, p. 1165). 
113 O “Movimento de reforma Universitária” representou nas Universidades uma polarização e um novo modo de pensar a 

Educação Superior, questionando a própria formação da Universidade conglomerada, elitizada e conservadora em busca de 

uma Universidade integrada, autônoma e popular. Esse movimento foi se fortalecendo em conjunto com o processo de lutas e 

projetos de reformas de base e tinham nos estudantes, através da UNE sua principal representatividade. 
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no movimento em torno da reforma universitária, apesar da composição ser variada desde 

integrantes da extrema-esquerda ao radicalismo democrático, a hegemonia das propostas 

estava calcada em termos liberais. No entanto, sua contribuição nesse processo se deu pela 

defesa da construção da universidade nova, que deveria passar pela organização da 

comunidade acadêmica em criar um novo padrão intelectual de desenvolvimento autônomo, 

que vinculasse necessariamente a ruptura com o padrão dependente de educação e com a 

heteronomia, tornando-se uma universidade integrada e multifuncional (Fernandes, 1975, p. 

165). O autor destaca também a participação dos estudantes nesse processo, inspirados nas 

lutas de Córdoba (1918), que permitiu propostas mais radicalizadas às pautas do movimento, 

articulando a luta pela educação ao processo de mudanças profundas na realidade brasileira. 

Para ele, a concepção de “reformista” dentro da realidade sócio histórica vivenciada tem 

muito mais a ver com o conservadorismo próprio da composição social das classes 

dominantes, do que com algum caráter progressista tipicamente atribuídos aos países 

centrais
114

. 

Após o golpe empresarial-militar de 1964, a área da educação como um todo sofreu 

diversas medidas significativas. Demonstrando total descrença no processo da reforma 

universitária que se foi desenhando após o golpe, Fernandes (1975) entendia que a 

apropriação da concepção da reforma universitária estava sendo ressignificada para 

modernizar-se estritamente no que fosse necessária à realidade do capitalismo monopolista, 

mas inviabilizando o que havia de mais avançado em termos de propostas para a 

reestruturação do ensino superior no país, na perspectiva crítica, resultando numa 

“modernização conservadora”. No que se refere à educação superior, os autores Lalo Minto e 

César Minto (2012) ressaltam quatro elementos principais que fundamentaram as ações desse 

período, que se relacionam entre si, e se mantém vigente ainda hoje: a) a fragmentação da 

educação e a implicação disso no acesso diferenciado em cada modalidade do ensino; b) 

descaracterização da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; c) privatização como 

política oficial para o ensino superior e d) autoritarismo e repressões sistemáticas nas 

instituições de ensino superior.  Esses eixos, portanto, são fundamentais na condução do 

aprofundamento do padrão dependente de educação superior e da heteronomia estruturados na 

formação de força de trabalho cada vez mais fragmentadas e desqualificadas frente a divisão 
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 “Nesse quadro, as linhas convencionais entre reforma e revolução não podem ser levadas a sério. As várias soluções, que 

no panorama do liberalismo ou do socialismo europeus poderiam ser tachadas de “reformistas”, aqui não passam de 

manipulações sutis ou descaradas de preservação do status quo e de revitalização do poder conservador.” (FERNANDES, 

1975, p. 19). 
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internacional do trabalho, na difusão da concepção de mundo burguesa e principalmente, a 

partir da consolidação do capitalismo monopolista, na construção da educação superior como 

uma área de expansão para a lucratividade do capital.  Ou seja, as consequências que as 

universidades públicas vêm vivenciando ao longo desses anos têm na “reforma universitária 

de 1968” um marco fundamental, em termos de densidade e consolidação enquanto um 

projeto de classe conduzido pelo Estado capitalista.  

No que diz respeito à afirmativa da formação de força de trabalho fragmentada e 

desqualificada como tendência no capitalismo dependente, cabe uma observação. Leher 

(2018) polemiza com os argumentos que defendem um processo de modernização no período 

da ditadura empresarial-militar visando um desenvolvimento autônomo por expandir a 

pesquisa, principalmente através da expansão da pós-graduação nas universidades públicas, 

afirmando que na realidade esse processo acentuou a heteronomia
115

 e a dependência do 

Brasil frente aos países imperialistas:  

[...] a transposição desses conceitos elaborados em realidades particulares (países do 

Grupo dos Sete – G7) nunca é um bom procedimento de método [...] É importante 

não confundir o capitalismo acadêmico das universidades dos países centrais (nos 

quais existe uma robusta base produtiva constituída por complexas cadeias 

produtivas com importantes departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento) com a 

influência do capital nas universidades situadas em países cuja economia, de fato, 

incorpora muito debilmente a ciência e a tecnologia, assim como força de trabalho 

de elevada qualificação; igualmente não se deve confundir a pesquisa tecnológica – 

inclusive em interação com o setor produtivo – com o controle empresarial da 

produção do conhecimento. (LEHER, 2018, p. 160). 

 

 Sobre a fragmentação da educação, Minto, L. e Minto, C. reforçam que apesar de ser 

um elemento presente desde os primórdios da educação escolar no Brasil, no período da 

ditadura esse elemento é acentuado, reforçando mais intensamente a dualidade educacional. 

Limoeiro-Cardoso (1978) nos evidencia que esse período consolidou as propostas colocadas 

ainda nos governos anteriores, a exemplo de JK. Diante de uma realidade criada 

historicamente, a opção política desses governos em consonância com as classes dominantes 

foi dar sequência e aprofundamento ao padrão dependente de educação e a heteronomia, 

defendidas como o único caminho para o desenvolvimento do país: 

                                                           
115 [...] O modelo heterônomo não significa que a universidade passa a ser subitamente governada por atores 

extrauniversitários, mas sua prática cotidiana (suas funções, prioridades e organização interna, suas atividades, estrutura etc.) 

estaria cada vez mais subsumida pela lógica do mercado e do Estado. Uma conseqüência imediata disso seria o 

fortalecimento da competitividade econômica, que implicaria em inovação de produtos e processos, ênfase em currículos 

ligados às necessidades do mercado, melhor preparação dos estudantes para o mundo do trabalho a um custo per capita 

menor e efetiva e eficiente gerência do trabalho institucional e docente. (SGUISSARDI, 2009, p. 156) 
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A ideologia supõe que os que chegam até a Universidade são apenas aqueles 

dotados de maior talento. Não tem cabimento formular o ensino médio tendo em 

vista o nível superior. Esta deve ser apenas uma das perspectivas do curso 

secundário, mas a ela se devem juntar outras, e cada vez com maior peso relativo, 

para que a grande massa de estudantes que não vá além do grau médio, nele mesmo 

encontre a preparação para a vida que os espera fora da escola. A ideologia do 

desenvolvimento não se detém um só momento, neste particular, para analisar com 

mais cuidado a situação presente que exclui dos estudos uma parcela enorme da 

juventude (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p. 222). 

 Essa fragmentação, na educação superior, representou um duplo processo no período 

da ditadura, o primeiro era o investimento nas universidades públicas mais consolidadas em 

termos de pesquisas necessárias ao desenvolvimento capitalista nos limites dependentes, não 

em uma perspectiva nacional autônoma, mas associada às corporações transnacionais, 

consolidando as “ilhas de excelência”. Vem desse processo a consolidação também das pós-

graduações no país: “Seu marco central foi o Parecer nº 977/1965, do então Conselho Federal 

de Educação (CFE), que definiu diretrizes gerais para a pós-graduação, antes mesmo da 

reforma universitária, que as incorporou depois.” (MINTO; MINTO, 2012, p. 76) O segundo 

processo se deu para responder às demandas legítimas das lutas organizadas em torno da 

expansão da educação superior, mas de uma forma travestida de democratização do ensino, 

que se deu pela via privada, com o foco nas faculdades isoladas, mantendo o foco no ensino e 

numa formação especializada, o que também propiciou a expansão nesse setor da 

lucratividade do capital, fortalecendo o setor do empresariado brasileiro. 

 Sobre a caracterização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a 

preferência pela expansão via faculdades privadas, conforme vimos acima, já delineia os 

limites da pesquisa na educação superior no Brasil. No entanto, nas universidades públicas 

apesar de ter a expansão de pesquisas, principalmente com a formalização e criação de 

diversos cursos de pós-graduação, ocorreu o deslocamento do financiamento direto dessas 

pesquisas às universidades para instâncias externas, como a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior- Capes e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- CNPQ (ambos criados em 1951), o que implicou num maior controle e perda da 

autonomia já relativa das pesquisas realizadas nessas instituições, contribuindo para um “novo 

ethos” na relação estabelecida entre os próprios intelectuais acadêmicos. Esse processo 

permitiu o fortalecimento de uma relação produtivista, acentuando a competitividade e a 

hierarquização, próprias da lógica mercantil. Fernandes (1975, p. 226-227) analisa as 

propostas do anteprojeto da reforma universitária e denuncia: 



121 
 

 
 

Em resumo, as universidades ou estabelecimentos isolados que já lograram um 

mínimo de expansão não encontrarão fortes obstáculos à implantação de cursos pós-

graduados. Contudo, o anteprojeto de lei não delimita nem ampara o processo, e 

indo mais longe, transfere para “outras instituições” uma função que deveria crescer 

e expandir-se dentro da universidade [...] No momento em que se deveria preparar e 

estimular uma diferenciação fundamental da universidade, engendra-se um processo 

burocrático e tecnocrático, que tolhe o salto para frente. A função é absorvida por 

outros organismos. 

A ideologia do desenvolvimento expressava-se principalmente através das articulações 

com os Organismos Internacionais, a partir da hegemonia estadunidense da “Aliança para o 

Progresso”. Esse período é marcado pela consolidação do imperialismo total, que conforme 

debatemos no primeiro capítulo desta dissertação, elevou e complexificou as interferências 

imperialistas em todas as áreas da vida social, em conjunto com as classes dominantes locais e 

seus aparelhos privados de hegemonia. A participação de empresas estrangeiras financiando 

pesquisas no país também foram significativas
116

. Essas medidas para além da expansão do 

capital monopolista também expressava uma disseminação ideológica forte, considerando a 

conjuntura de Guerra Fria, e pós- revolução Cubana buscando enquadrar à nova ordem 

econômica mundial. Na área da educação, o principal instrumento se deu através da 

disseminação da teoria do capital humano
117

, que conforme analisamos atribui à educação um 

papel essencial na produção de capital, equivalendo o conhecimento adquirido através dessa à 

detenção dos meios de produção, se fortalecendo, portanto, enquanto fundamental pilar da 

ideologia do desenvolvimento. Sob uma pedagogia tecnicista
118

 a educação ganhava uma 

relação cada vez mais orgânica com o capital: 

A tradução dessa lógica no plano mais geral da educação fez-se por meio da busca 

de uma reorientação dos sistemas educacionais – e, em consequência, dos 

investimentos em educação – em prol das necessidades econômicas, determinadas 

agora no âmbito da formação do “capital humano”. A economia da educação e o 

planejamento educacional buscaram imputar ao campo da educação a lógica do 

capital, especialmente no que se refere aos gastos estatais: o investimento em 

educação passou a feito em nome do desenvolvimento da nação – entendido 

sobretudo como crescimento econômico – ,o que, normalmente não significava nada 

além da qualificação mínima dos trabalhadores para incremento do capital variável 

e, portanto, da possibilidade de extração de mais-valia da sua força de trabalho 

(MINTO, 2006, p. 99). 
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 Segundo Leher (2018) entre 1961 e 1964 diversas empresas estrangeiras investiram valores significativos no fomento à 

pesquisa brasileira, inserindo valores políticos e ideológicos, entre elas: Ford Foundation (US$ 3.955.000); Rockefeller 

Foundation (US$ 1.850.00), entre outros; e o próprio governo estadunidense (em torno de US$ 7.000.000 ).  
117 “No contexto da ‘ideologia desenvolvimentista’, a educação, enquanto ‘capital humano’, era compreendida como um 

instrumento de modernização e competitividade, pois podia promover a modernização dos fatores de produção, 

especialmente pela qualificação da mão-de-obra, e um instrumento de equalização entre países e regiões, bem como entre 

classes; um recurso básico de mobilidade e equalização social e de justiça social. “(Motta, 2012). 
118

 “A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, 

essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo 

semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico.” (SAVIANI, 1999, p. 23). 
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No que diz respeito aos intelectuais acadêmicos, Fernandes (1975) também dispende 

algumas análises sobre o papel que determinados professores cumpriram no período da 

ditadura, e como esta agiu articulando a relação entre coerção e consenso dentro desse espaço. 

Atuando também na subjetividade dos intelectuais, a nova lógica impunha um acirramento de 

disputa por poder e prestígio, e mesmo em ganhos reais com as pesquisas desenvolvidas, que 

se distanciava cada vez mais das propostas dos setores progressistas, de pesquisas vinculadas 

às reivindicações da maioria da população. Nesse processo acentuou-se a defesa da 

neutralidade científica, uma vez que através da violenta coerção, os intelectuais 

comprometidos com qualquer projeto que representassem antagonismos ao que estava posto 

foram aposentados compulsoriamente, alguns demitidos, outros exilados
119

.  

Leher (2018) também aponta que na visão de Fernandes, o distanciamento desses 

intelectuais das lutas concretas como classe trabalhadora e seu “status privilegiado” das 

camadas médias contribuem para a afinidade ideológica com um projeto político que objetive 

a manutenção do status quo, não tendo somente uma participação passiva, se justificando pela 

neutralidade, mas atuando também enquanto condutores dessas medidas dentro das 

universidades públicas.  

A militarização do poder encontrou (e vem encontrando) um apoio cada vez mais 

amplo e forte, ao invés de oposição por parte dos intelectuais. Uma grande maioria 

estava (e continua a estar) abertamente a favor da proclamada “revolução para salvar 

a ordem social”. Esse setor aproveitou a situação para expandir a repressão militar e 

a opressão política, de modo aberto ou dissimulado, nas esferas das atividades 

intelectuais. Outros setores mais ou menos largos gostariam de fazer as coisas de 

maneira civilizada, sem violências e injustiças extremas, especialmente no nível da 

“liberdade intelectual”. No entanto, esses setores também encaravam a situação em 

termos de “interesses de classes” e de “lealdade de classe”, encarando as medidas 

excepcionais contra os intelectuais como um preço necessário e aceitando alguns 

papéis repressivos para “preservar as instituições” ou para “proteger aqueles que 

pudessem ser defendidos! (FERNANDES apud LEHER, 2018, p. 169). 

Como já dissemos o movimento estudantil desde os anos de 1950 e 1960 conquistou 

um protagonismo nas lutas pela reforma universitária, articulando também a necessidade da 

incorporação desta as demais pautas das reformas de base. Fernandes (1975) ressalta também 

a participação fundamental do movimento estudantil nas lutas nos períodos da ditadura 
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 “Apenas uma minoria se opôs à militarização do poder em nome de orientações de valor intelectuais especificamente 

abstratas. Uma pequena parte dessa minoria tinha uma autêntica orientação liberal-conservadora [...] e acabaram seguindo os 

radicais, a verdadeira intelligentsia da América Latina, “oponentes do sistema” e, por conseguinte, inimigos conscientes da 

ditadura militar e da florescente tirania de classe. Eles foram (e continuam sendo) esmagados através de várias formas de 

repressão policial, de opressão política e de discriminação intelectual. Não foram, todavia, destruídos ou aniquilados. Ao 

contrário, a crise expurgou esses intelectuais de seus elementos espúrios, aumentou sua solidariedade e amadureceu sua 

percepção política da realidade.” (FERNANDES apud LEHER, 2018, p. 170). 
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militar, tendo um papel preponderante e com isso sofrendo de diversas formas a coerção da 

contrarrevolução “a quente” em curso, nas considerações de Fernandes.  

[...] Tratava-se de lutar fora da universidade. Inclusive eu dizia que a revolução não 

se fazia dentro da universidade, que a universidade de todos os países era uma 

instituição conservadora. Ao mesmo tempo, eu era a favor das várias mudanças 

pretendidas pelo movimento estudantil, que era o único processo que estava 

ocorrendo em desafio aberto à ditadura (FERNANDES, 1989a, p. 114). 

Dando continuidade aos quatro elementos que constituiu a educação superior no 

Brasil, no período da ditadura empresarial-militar, o terceiro elemento é talvez o mais 

emblemático dessa fase. Em grande parte dos trabalhos acadêmicos que analisam a expansão 

da educação superior privada no país, reconhece nesse período a consolidação em larga escala 

dessa política. E é correta essa análise, pois se o “privatismo exaltado”, como analisa 

Fernandes, é uma característica estruturante da educação superior no país, nessa etapa ela 

ganha densidade, em termo jurídico-formal, demarcando a hegemonia do capitalismo 

monopolista
120

. 

 

 

Quadro 3 - Matrículas em cursos de graduação presencial 

 

 
Fonte: MINTO; MINTO (2012, p. 76) 
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 Conhecido como “o milagre educacional” esse período que compreendeu a década de 60 até início da da década de 80: “ 

foi caracterizado pelo ritmo acelerado da expansão do sistema educacional como um todo e, em especial, sua “vocação 

técnica” expressas nas Leis nºs 5.540/68 e 5692/71. Nestes vinte anos, o ensino superior foi multiplicado por um fator de dez 

(principalmente com a expansão da oferta privada, vigorosamente subsidiada pelo Crédito Educativo e por isenções 

tributárias)”. (LEHER, 2018, p. 184).  
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No quadro acima, os autores fizeram um mapeamento da expansão da graduação 

evidenciando como a partir da década de 1970 o setor privado cresceu, superando as 

matrículas nas instituições de ensino superior públicas. Eles seguiram o levantamento até o 

ano de 2010, e mesmo atualizando esses dados em 2015, divulgados pelo INEP
121

, as 

Instituições públicas tem 1.823.752, representando 27,5% e as privadas: 4.809.793, 

representando 72,5%. Ainda que sinalize uma leve queda da expansão privada em relação ao 

ano de 2010, esses números não representam a totalidade das matrículas, uma vez que a 

educação à distância não está contabilizada nesse levantamento. Quando considerada as 

matrículas da educação à distância das instituições privadas sobem para 6.075.152 o que 

representa 75,6%, afirmando a continuidade do crescimento prioritariamente pela via das 

instituições privadas. As ações jurídico-formais, conduzidas pelo Estado, no favorecimento à 

expansão privada da educação superior acentuaram drasticamente esse quadro na atualidade. 

Com isso, a hegemonia das frações rentistas a partir do período neoliberal, faz com que a 

financeirização da educação superior privada se complexifique com a entrada de capital 

estrangeiro no setor, criando novos contornos no debate educacional brasileiro que veremos 

mais adiante. 

O quarto elemento diz respeito ao autoritarismo e as repressões sistemáticas nas 

instituições de ensino superior, principalmente, nas universidades públicas. Vale ressaltar que 

as formas de opressões podem ocorrer de diversas maneiras, tendo um caráter mais 

escancarado ou mais velado, em diferentes momentos ou conciliando essas formas em um 

mesmo período. Na ditadura, houve uma intensificação nas repressões violentas, mas também 

combinou elementos sutis que visavam a “neutralização” da universidade. Minto; Minto 

(2012) consideram que a perseguição aos docentes
122

, ao movimento estudantil e dos técnicos 

administrativos críticos ao golpe foram fundamentais para prevalecer às forças da 

“modernização conservadora” na universidade pública: 

Tratadas como “casos de polícia”, as organizações estudantis, sindicais e docentes 

foram alvo e  medidas  como  a  Lei  nº  4.464/1964  (“Lei  Suplicy”),  que  

extinguiu  a  União Nacional  dos  Estudantes  (UNE),  o  Decreto-Lei  nº  228/1967  

(“Decreto  Aragão”),  que substituiu  a  Lei  Suplicy  impondo  ainda  mais  

restrições  ao  movimento  estudantil,  e sobretudo, o Decreto-Lei nº 477/1969, 
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 Fonte: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/censo_superior_tabelas.pdf  
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 “No que se refere à pesquisa e produção de conhecimento, uma medida em  especial foi  muito  restritiva.  Trata-se  do  

Ato  complementar  nº  75,  de  21  de  outubro  de  1969,  que buscou  eliminar permanentemente  do  serviço  público  

pesquisadores  que  tivessem  sido atingidos  pelos  Atos  Institucionais  do  regime.  Ou  seja,  grande  parte  dos  en volvidos  

em atividades consideradas “subversivas”  –  em geral, todos os que foram críticos ao regime, independente  de  suas  

posições  políticas  –  teriam  sido  excluídos  para  sempre  da possibilidade de trabalhar nas IES públicas.” (MINTO; 

MINTO, 2012, p. 84). 
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espécie de AI-5 da educação, que impôs um “código disciplinar”  que  previa  

punições  a  estudantes,  professores  e  funcionários  de estabelecimentos públicos 

ou  privados de ensino que realizassem atividades consideradas subversivas  

(chamadas “infrações  disciplinares‟)  ofensivas  ao  regime. Parece-nos que pouco 

mudou (MINTO; MINTO, 2012, p. 84). 

 

De fato, salvaguardando as proporções do processo histórico, o autoritarismo e as 

repressões sistemáticas dentro e fora dos espaços universitários continuam ocorrendo de 

forma intensa. A criminalização dos três segmentos das universidades, através da 

judicialização e uso de força policial, a falta de democracia interna nos espaços deliberativos 

das universidades, a crescente militarização dos espaços físicos dos campi, como 

monitoramento por câmeras, o uso de cancelas e catracas que evidenciam a articulação entre 

coerção e consenso na condução da contrarrevolução preventiva e prolongada. 

Para Fernandes (1989a) a reforma (anti-reforma ou reforma universitária consentida) 

de 1968
123

 significou uma colonização direta que consolidou essencialmente três elementos 

negativos para a Educação superior brasileira: o primeiro foi a própria reforma, pensada 

estrategicamente para impedir espaços democráticos e ascensão de lutas que vinham 

crescendo na universidade, o segundo elemento diz respeito à expansão da universidade de 

forma precarizada e com o foco  da expansão via instituições privadas, simulando através de 

um discurso da democratização do ensino, o aprofundamento do padrão dependente de 

educação brasileiro e o terceiro elemento: a concepção de educação como mercadoria, 

proposta da educação como um serviço articulada entre os países imperialistas, em especial os 

Estados Unidos e as burguesias locais, através do governo, simbolizados no acordo MEC-

USAID.  

Ainda na intenção de identificar os elementos que constituem a crise, sintetizamos em 

forma de quadro para melhor visualização, a análise de Minto (2006) que organizou os 

principais eixos presentes nas políticas e legislações que conduziram a “reforma universitária 

de 1968”. Vale ressaltar que esse processo não se resume meramente em um mecanismo 

jurídico-formal que conduziram, ou buscaram conduzir. Mas, principalmente em um projeto 

que representa o padrão compósito de dominação burguesa, combinando articulações externas 

                                                           
123 “A primeira foi preparar uma reforma universitária que era uma antireforma, na qual um dos elementos atacados foram os 

estudantes, os jovens, os professores críticos e militantes. (...) Além disso, a ditadura usou um outro truque: o de inundar a 

universidade. Simulando democratizar as oportunidades educacionais no nível do ensino de terceiro graus, ela ampliou as 

vagas no ensino superior, para sufocar a rebeldia dos jovens, e expandir a rede do ensino particular (...) Por fim, um terceiro 

elemento negativo foi introduzido na universidade: a concepção de que o ensino é uma mercadoria. O estudante não saberia o 

valor do ensino se ele não pagasse pelo curso. Essa idéia germinou com os acordos MEC-USAID, com os quais se pretendia 

estrangular a escola pública e permitir a expansão do ensino comercializado”. (FERNANDES, 1989a, p.106). 
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e internas, cabendo a “modernização” necessária ao seu lugar de associado capitalista 

dependente.  

A contrarreforma da educação superior no Brasil não é apenas um conjunto de leis e 

políticas implantadas pelos governos da Ditadura. É representativa da reação que 

mobilizou as forças interessadas na manutenção – a todo custo – do capitalismo 

brasileiro nos moldes da dependência. Assim, conjugaram-se, de um lado, as forças 

externas, por meio de um instrumento específico, o da intervenção via “ajuda 

externa” à educação; e, de outro lado, as forças internas que se mobilizaram para 

elaborar a apresentar propostas para a reforma (MINTO, 2014, p. 228). 

 

O projeto se expressa nessas políticas, mas como intencionalidade, que a depender da 

correlação de forças pode vir a se concretizar, ou na sua totalidade ou parcialmente, ou não se 

concretizar. Nesse caso especificamente, veremos que diversas propostas não foram 

consolidadas nesse período, mas em governos democráticos seguintes e outras ainda estão em 

disputa. O que talvez mais chame nossa atenção é a atualidade dessas medidas, que muitas 

vezes aparecem como novidades conjunturais, mas que estão presentes enquanto projeto para 

as instituições de ensino superior desde, pelo menos, a reforma universitária de 1968. A partir 

das leituras e análises, realizadas por Minto (2006), dos acordos MEC-USAID; os 

empréstimos e cooperação técnica do BM; o “Relatório Meira Mattos”, o documento “Rumos 

à reformulação estrutural da universidade brasileira”, Equipe de Assessoria e Planejamento do 

Ensino Superior (EAPES) e o Instituto de Pesquisas e Estudos Socias (IPES), representação 

do empresariado brasileiro, além do Grupo de Trabalho para a Reforma Universitária 

(GTRU)- os quais participaram diversos intelectuais da área da educação -, o autor sintetiza os 

eixos condutores da reforma universitária de 1968 da seguinte forma: 

Quadro 4 - As principais propostas da “reforma universitária de 1968” para educação 

superior : 

EIXOS PROPOSTAS 

 

 

 

 

Sobre a 

“racionalização” da 

gestão e 

“independência” 

- A necessidade de “agilizar a burocracia” e os processos 

administrativos das universidades, tidos lentos e ineficientes; 

-A contenção de despesas: o Estado deve ser apenas um dos 

financiadores das universidades, uma espécie de “parceiros” destas; 

- A ampliação da relação entre ensino e setor produtivo, 

aproximando-o cada vez mais; 

-A administração e a gestão dos recursos nas universidades devem 

seguir os parâmetros das empresas; 
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das universidades 

em relação ao 

Estado: 

- A gestão não deve ser feita, exclusivamente, pelos membros das 

universidades: criação de um “Conselho de Curadores”  - contando 

com “bem-sucedidos” representantes do meio empresarial -, de forma 

a interferir na gestão e a contrabalancear o poder dos conselhos 

universitários; 

- a existência de um “clima de falência da autoridade” dentro das 

universidades devido à LDB/1961 e à incapacidade do Conselho 

Federal de Educação (CFE), resultando na proposta de supressão de 

todos os órgãos deliberativos das universidades, em prol da 

manutenção dos cargos de reitores e diretores, a serem direta e 

livremente escolhidos pelo presidente. 

 

 

 

 

 

 

Sobre o 

financiamento da 

educação superior: 

- O fim da gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais, com a 

cobrança de mensalidade ou anuidades, geralmente contemplando as 

ideias de que “alguns podem pagar” e/ou criação de um sistema de 

cobrança proporcional à renda das famílias dos estudantes; 

- A obtenção de fontes “alternativas” de recursos, como a prestação 

de serviços, a venda de produtos, pesquisas e livros e as doações de 

pessoas físicas e/ou de empresas (pessoas jurídicas); 

- a criação de um Banco Nacional de Educação, com vistas a captar 

recursos no setor privado, nacional e estrangeiro; 

- a possibilidade de transferir recursos públicos para o setor privado, 

cuja “função social” seria a de complementar a oferta de vagas do 

setor público; 

- A transferência de recursos para as universidades de forma global, 

sem dotações específicas. 

 

 

 

 

 

 

Sobre o tipo de 

formação e 

- O ensino deve ter um caráter utilitarista, voltado mais para a 

certificação – que permita o ingresso no mercado de trabalho – do 

que, propriamente, a formação intelectual dos estudantes; 

- a redução do tempo de formação; 

- a criação de formas diferenciadas de ensino para atender à ideia de 

um ensino de 2º grau (hoje, ensino médio) com caráter terminal, 

profissionalizante, ao invés de preparatório para o 3º grau (hoje, 

ensino superior) – cujo padrão seria o modelo organizacional norte-

americano;  
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currículo: - a substituição do regime seriado pelo regime de créditos. 

 

 

Sobre a carreira 

docente e do 

pessoal 

administrativo: 

- O fim da estabilidade dos docentes em seus cargos, o que seria um 

dos fatores decisivos para as suas supostas baixa produtividade e 

ineficiência, que também agravavam o problema da ociosidade da 

capacidade instalada; 

-A desvinculação do pessoal docente e pessoal administrativo dos 

cânones do serviço público. 

Fonte: MINTO (2006, p. 123-125). 

Os anos de 1970 e 1980, como vimos, foi mais um período da crise do capital que se 

reconfigurou, colocando “a nova ordem mundial” em ação. O neoliberalismo consolidou, nos 

países centrais, a hegemonia das frações rentistas. No Brasil, o neoliberalismo começa a 

ganhar forças no período da redemocratização, conforme apontou Fernandes (2006), nos 

debates colocados na ANC. Por esse fator, o autor demarca que a condução do processo de 

redemocratização no Brasil deu sequência às políticas em curso da ditadura, e 

consequentemente na educação superior: 

A Nova República tentou levar até as últimas consequências aquilo que a ditadura 

pretendeu realizar e não conseguiu. De modo que o papel do atual regime é o de 

manter todas as políticas preexistentes e buscar, por meio de vários subterfúgios, 

concretizá-las, na medida do possível. Ela solapa as resistências por meios 

fisiológicos ou pela sonegação de recursos às universidades públicas 

(FERNANDES, 1989a, p. 108).  

Apesar de ter sido uma década onde houve uma maior participação popular com 

diversas forças sociais da classe trabalhadora atuando para uma mudança real, a disputa 

colocada nesse espaço foi vencida pelas classes dominantes. Entendendo as contradições do 

processo, quando conseguiram, através da Constituição de 1988, garantir avanços legais que 

faziam parte das demandas populares, essas medidas não vieram em conjunto com o debate 

econômico, mantendo a cisão entre a economia e a política. A exemplo disso, podemos citar o 

favorecimento da “reciclagem” da dívida externa, herança da ditadura, e a derrota da pauta de 

verbas públicas exclusivas para a educação pública, políticas estas que foram fundamentais 

para novas reorganizações do capital na lógica neoliberal nos anos de 1990. Veremos em 

sequência, como esse processo ocorreu e vem ocorrendo na educação superior ao longo dos 

anos de neoliberalismo no Brasil e, na atual conjuntura, com o acirramento da crise do capital 

e do processo da contrarrevolução preventiva e prolongada. 
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3.3 A contrarrevolução na fase neoliberal expressa na Universidade: elementos 

conjunturais e aprofundamento do padrão dependente de educação 

O processo da mundialização do capital
124

 representa um aprofundamento do 

capitalismo na sua fase superior, analisada por Lênin (s/a), como imperialismo. Fontes 

(2010a) em sua densa obra resgata essa categoria buscando apreender sua complexificação no 

decorrer do processo histórico. Em crítica as análises que entendem o imperialismo apenas 

como uma dominação de monopólios e da partilha do mundo, busca compreender como esse 

processo estabelece também a formação de consensos a partir de estratégias ideológicas, 

culturais e políticas na intenção de cooptar a classe trabalhadora a defender a “única 

sociabilidade possível” que se expressa no projeto burguês de sociabilidade. 

Insisto sobre a importância do capital-imperialismo com a pretensão de sublinhar 

que não se trata apenas de uma “política”, mas de uma totalidade que somente pode 

existir em processo permanente de expansão, e que, tendo ultrapassado um 

determinado patamar de concentração, se converte em forma de extração de mais-

valor dentro e fora de fronteiras nacionais. Inaugura-se um novo espaço para a 

historicidade, correspondente à socialização efetiva das forças produtivas e à 

circulação de capitais, ao mesmo tempo que se aperfeiçoam mecanismos para sua 

contração, com o enrijecimento da forma Estado e sua contenção das lutas 

populares. Essa contração estatal foi obrigada a incorporar uma contrapartida, a 

generalização de regimes políticos formalmente democráticos, o que representa uma 

conquista. Limitada, porém, ao interior das fronteiras estatais, exasperam-se suas 

contradições. (FONTES, 2010, p.152) 

 Nesse trecho percebemos que a autora considera o capital-imperialismo como um 

aprofundamento da categoria do imperialismo, que necessita articular mecanismos de coerção 

e consenso. Essa concepção a nosso ver, dialoga com a categoria de contrarrevolução 

preventiva “a frio” que garante nas fases “seguras e construtivas” da democracia restrita a 

combinação de repressão com ampliação da participação política da classe trabalhadora, 

analisada por Fernandes. (LIMA, 2017). Essas estratégias sob a aparência de um 

desenvolvimento em bases democráticas em prol da “modernização”, “internacionalização”, 

“globalização” e tantas outras noções conformam o arcabouço teórico para a difusão da 

ideologia das classes dominantes em valores universais. O que essas noções ocultam é a busca 

dessas classes, com destaque às frações rentistas, em garantir a consolidação da sua 

hegemonia e responder à crise estrutural do capital, visando a partir de constantes 

                                                           
124 A concepção de mundialização do capital foi cunhada principalmente por Chesnais (1996), que contrapunha à noção de 

“globalização” e “internacionalização” demarcando o caráter classista que possibilita uma ampliação no padrão de 

acumulação do capital, em termos mundiais. Fontes (2010a), contudo, polemiza com esses conceitos e defende que as 

análises da dinâmica contemporânea do capital devem partir da categoria do imperialismo, observando os elementos novos e 

aprofundamentos que ocorrem no contexto do capitalismo mundial.  
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reestruturações produtivas e reconfiguração dos Estados nacionais restabelecerem o 

crescimento das suas taxas de lucro, buscando subsumir cada vez a totalidade da vida social 

ao capital
125

.  

Considerando esses fatores, a área educacional mantém um papel determinante na 

lógica capitalista. Já abordamos que historicamente a educação escolar na perspectiva das 

classes dominantes tem principalmente dois objetivos, que Rodrigues (2016) sintetizou em 

“(con)formação do cidadão produtivo”, que representa a formação do indivíduo como força 

de trabalho e a adequação ideológica na perspectiva da cidadania burguesa. Lima (2005) 

ressalta, no entanto, que para além desses dois elementos, a área da educação mostra-se cada 

vez mais como um grande campo de exploração para lucratividade do capital. 

Vimos com Fernandes (1989a) que a “reforma universitária de 1968”, realizada no 

período de consolidação do capital monopolista no Brasil propiciou de forma mais 

organizada, enquanto política de classe conduzida pelo Estado, a concepção da oferta da 

educação enquanto serviço. No entanto, foi nos períodos seguintes, a partir da reconfiguração 

do Estado, através de sucessivas contrarreformas, que esse projeto ganhou maior densidade e 

aprofundamento, principalmente a partir das políticas do tripé econômico consolidado no 

“Consenso de Washington”, do Plano Diretor e da difusão dos aparelhos privados de 

hegemonia na sociedade civil burguesa. 

Nessa conjuntura do neoliberalismo, há uma necessidade de reorganização das classes 

dominantes que ao aprofundar as contradições inerentes ao modo de produção capitalista, 

acirram as expressões da questão social e com isso, a luta de classes. É nesse sentido que 

passa a ser difundido o que NEVES (2005), e outros autores do Coletivo de Estudos de 

Política Educacional, consideram de “nova pedagogia da hegemonia” na perspectiva de 

educação no sentido amplo, onde a área educacional ganha uma importante centralidade. Tal 

perspectiva tem como objetivo utilizar a educação como estratégia de consenso dentro do 

ajuste tático às políticas neoliberais. E no Brasil, busca um papel bastante significativo de 

                                                           
125 “Derivada do imperialismo, no capital-imperialismo a dominação interna do capital necessita e se complementa por sua 

expansão externa, não apenas de forma mercantil, ou através de exportações de bens ou de capitais, mas também 

impulsionando expropriações de populações inteiras das suas condições de produção (terra), de direitos e de suas próprias 

condições de existência ambiental e biológica.[...] À extensão do espaço de movimentação do capital corresponde uma 

tentativa de bloquear essa historicidade expandida, pelo encapsulamento nacional das massas trabalhadoras, lança 

praticamente toda a humanidade na socialização do processo produtivo e/ou de circulação de mercadorias, somando às 

desigualdades precedentes novas modalidades. Mantém o formato representativo-eleitoral, mas reduz a democracia a um 

modelo censitário autocrático, similar a assembleias de acionistas, compondo um padrão bifurcado de atuação política, 

altamente internacionalizado para o capital e fortemente fragmentado para o trabalho. (FONTES, 2010, p.149) 
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tornar as classes dominantes em classes dirigentes, afirmando o padrão compósito de 

hegemonia burguesa
126

.  

De modo geral, pode-se afirmar que a história política do Brasil a partir dos anos de 

1990 tem sido a história de recomposição, consolidação e aprofundamento da 

hegemonia da burguesa brasileira nesse momento de mudanças qualitativas na 

organização do trabalho e da produção e da reestruturação do Estado no capitalismo 

monopolista internacional e nacional. Essa história tem sido também a história de 

tentativas de segmentos minoritários das forças políticas de esquerda de manterem 

viva a utopia socialista, em face da adesão cada vez mais significativa de segmentos 

da classe trabalhadora a postulados e ações neoliberais da Terceira Via, que 

fundamentam a nova pedagogia da hegemonia” (Neves, 2005, p. 89) 

No bojo desse processo a teoria do capital humano é congregada a teoria do capital 

social
127

 postulada principalmente a partir dos documentos dos Organismos Internacionais 

(ONU, BM, UNESCO etc) que defende a articulação de grupo ou segmentos a darem 

respostas às expressões mais imediatas da questão social em suas comunidades, reforçando 

com isso a fragmentação enquanto classe social e a naturalização das desigualdades sociais, 

posto que não questiona a produção e distribuição de riqueza produzida socialmente. Surgem 

com isso as noções de “capitalismo sustentável” ou “capitalismo humanizado”. Lima; Martins 

(2005, p.61-62) destacam a intencionalidade dessa estratégia, que defende a participação 

política dos indivíduos através de organizações sociais, mas que tem como objetivos: a 

construção de uma consciência política desvinculada da posição ocupada nas relações de 

produção, ou seja, a negação da luta de classes; a concepção de “liberdade” proporcionada na 

sociedade capitalista que só tem seu limite no que concerne ao esforço individual, através da 

realização de objetivos e metas, seguindo a lógica meritocrática, independente das condições 

concretas envolvidas.  

No que diz respeito à área da educação, em especial a superior, os eixos propostos 

pelas classes dominantes no período ditatorial sintetizados no quadro 4 são intensificados, a 

                                                           
126 Coutinho (2005) no prefácio do livro que organizou as principais estratégias na Terceira Via conduzidas principalmente 

pela nova pedagogia da hegemonia ressalta que: “Partindo da constatação de que nosso país já é uma sociedade de tipo 

“ocidental”, ainda que orientada para uma ocidentalidade de tipo “americano”, eles afirmam que a burguesia brasileira tem 

agora de se empenhar para não ser apenas classe dominante, como já o é há mais de um século, mas também classe dirigente, 

educadora do consenso, tal como é exigido nas sociedades mais complexas, nas quais o Estado se ampliou graças à 

incorporação dos aparelhos da sociedade civil.” (2005, p. 13) 
127 “[...] Para o Banco Mundial, a sociedade (não só a local ou nacional, mas também a sociedade global) deve ajudar o pobre 

a superar os obstáculos que impedem sua participação no mercado de forma livre e eqüitativa e a promover o 

desenvolvimento social. Nesse sentido, a sociedade civil, como um todo, deve, de forma solidária e civicamente consciente, 

estimular a participação dos pobres nos ativos sociais disponíveis na sociedade, necessários ao ‘desenvolvimento humano’, e 

capacitá-los ao ingresso no mercado, tornando-os produtivos. Assim, à dimensão econômica devem ser agregadas as 

dimensões cultural e social e à estabilidade econômica deve-se somar a estabilidade política criando, dessa forma, condições 

favoráveis à manutenção das políticas neoliberais no novo milênio. Para superar os obstáculos políticos e culturais e 

‘combater’ a pobreza no contexto da globalização, não basta investir em capital humano, mas fundamentalmente em capital 

social.” (Motta, 2012, p. 247). 
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partir da reestruturação das bases materiais da acumulação do capital, na sua hegemonia 

financeira. Nosso objetivo nesse item não é descrever as legislações que conduziram e que 

vem conduzindo o processo de reconfiguração do Estado brasileiro frente às políticas 

educacionais
128

, mas buscar analisar a partir do processo histórico, as principais medidas que 

nortearam as contrarreformas em curso, nos baseando na luta entre as classes e nos projetos 

que estão colocados em disputa para a Educação Superior nessa conjuntura, em especial para 

a Universidade pública. Cientes que são muitos os elementos a serem considerados, 

ressaltamos que essa pesquisa não tem a pretensão de esgotar o debate, ou de analisar todos 

esses fatores que cada vez mais se complexificam. Ele necessita de sucessivas aproximações 

que seguiremos realizando em futuras pesquisas, de forma coletiva. No entanto, a partir dos 

elementos já trabalhados, é válido recuperarmos as questões norteadoras da nossa pesquisa 1) 

Quais são os projetos que estão em disputa na política de educação superior na atual 

conjuntura?  2) Considerando as análises realizadas ao longo da pesquisa sobre os elementos 

da crise como parte estruturante do padrão dependente de educação, o que de fato aparece 

como novidade na educação superior no período neoliberal e como isso impacta na crise na 

Universidade pública?  

Ao analisarmos a educação superior brasileira na sua particularidade, percebemos que 

muitos fenômenos que são apresentados como novos elementos, são constitutivos do padrão 

dependente de educação. Isso não implica em negarmos que há novos processos em curso, 

porém muito mais relacionados ao aprofundamento de tais elementos do que como novidade, 

muito menos ruptura, no processo histórico. Partindo disso, buscamos apresentar as principais 

transformações que ocorreram na educação superior nos anos de neoliberalismo, e em 

especial nas universidades públicas, analisando a partir do movimento de “continuidades e 

aprofundamento” (LIMA, 2015). 

O período da contrarreforma do Estado a partir dos governos de Cardoso foi um 

fundamental marco para a efetivação das propostas do capital que vimos no quadro 4. A partir 

do MARE/Plano Diretor, principalmente, a educação superior passou a ser um “serviço não-

exclusivo do Estado” operando cada vez mais a concepção de educação enquanto mercadoria, 

por meio de dois movimentos principais: Priorização da expansão da educação superior pela 

via privada, aprimorando os mecanismos jurídicos que favorecem a indução estatal à lógica 

                                                           
128 Esse esforço de analisar o projeto de classe contido nos mecanismos jurídicos-formais (legislações, decretos, medidas 

provisórias etc) já foi realizado por diversos autores, entre esses destaco para consulta a pesquisa de Lima (2005;2007) e 

Minto (2006). 
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privada-mercantil, e reduzindo o financiamento público às universidades públicas, e 

privatização das instituições públicas por dentro através de parcerias público-privadas. Nesse 

processo também crescem os aparelhos privados de hegemonia, que representam 

principalmente os empresários da educação superior na sociedade civil burguesa, destacando: 

CRUB, ABMES, ABRUC, ANUP e ANACEU (LIMA, 2005, p. 341).  

 Dando sequência aos eixos identificados por Minto (2006) que fundamentaram a 

política de Educação Superior brasileira na consolidação do capitalismo monopolista 

conduzidos no período ditatorial, veremos a partir das análises, principalmente de Lima 

(2005)
129

 e Minto (2006), como esses eixos foram tratados ao longo dos governos do PSDB 

(1995-2002), e dos governos do PT (Lula 2003-2010 e Dilma 2011-2016). 

Quadro 5 - Das principais medidas da contrarreforma da Educação Superior dos 

governos Cardoso (PSDB) – 1995-2002 

EIXOS MEDIDAS ADOTADAS 

 

 

 

 

Sobre a 

“racionalização” 

da gestão e 

“independência” 

das universidades 

em relação ao 

Estado/ 

Diversificação 

das Instituições 

de Ensino 

Superior: 

Estímulo às parcerias entre o setor público e o setor privado para 

financiamento, oferta e gestão da educação;  

 

Reduz a participação democrática dos servidores técnicos e 

administrativos e dos estudantes das IFES na escolha dos dirigentes; 

 

Decreto que estabelece o Sistema Federal de Ensino composto por 

universidades, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades, institutos superiores ou escolas superiores. Agrava a 

diversificação das IES e desmonta, na prática, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, na medida em que esta é exigida 

apenas para as universidades. Institui a partir da justificativa de 

“modernização” estratégia da diversificação a partir das novas 

tecnologias, via educação superior à distância.  

 

A política de C&T ratifica o incentivo à inovação tecnológica, 

concebida como absorção e adaptação de tecnologias produzidas nos 

países centrais, integração universidades-empresas e financiamento 

público para investimento do setor privado em pesquisa e 

desenvolvimento. 

 

Com a aprovação do PNE, em completa oposição ao PNE da 

Sociedade Brasileira, elaborado por um amplo conjunto de entidades 

ligadas à educação, reafirma a transferência de responsabilidades do 

poder público para a sociedade no financiamento da educação e sua 

concepção de gestão educacional com ênfase na informatização, 

                                                           
129 A análise da autora foi realizada a partir de documentos elaborados pelas instâncias governamentais, bem como as 

legislações, decretos e medidas provisórias que aprofundaram diversas propostas que observamos no quadro 2, do item 

anterior. 
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controle e gerenciamento profissional, reafirmando novamente a 

política de diversificação das IES e de suas fontes de financiamento. 

 

 

 

 

Sobre o 

financiamento da 

educação 

superior: 

Estabelecimento do co-financiamento público e privado para a política 

de C&T, estrutura a inovação tecnológica e estimula a parceria das 

universidades públicas e centros de pesquisa com o setor privado. 

 

 

Regulamenta o financiamento público ao estudante do ensino superior 

privado e dispõe sobre a renegociação de dívidas no âmbito do 

Programa de Crédito Educativo.  

 

Recuperação das IES públicas e seus hospitais universitários e as IES 

privadas, tratadas em um mesmo nível. Através deste Programa, o 

governo financia a recuperação e ampliação da infraestrutura física das 

instituições privadas, através do BNDES. 

 

Amplia a privatização interna da universidade e naturaliza o 

financiamento privado das atividades desenvolvidas nestas 

universidades, além de submeter a formação profissional à lógica 

empresarial.  

 

Financiamento da C&T realizando por fontes não orçamentárias, 

formadas por diversas contribuições como royalties, parte das receitas 

das empresas beneficiadas com isenções fiscais, doações, entre outros. 

70% dos fundos destinados para pesquisa aplicada e 30% para pesquisa 

científica. 

 

Criação do FIES, com as mesmas fontes orçamentárias do MEC. 

Aprofunda a alocação indireta de verbas públicas para as instituições 

privadas, ao invés de uma política de ampliação de verbas e vagas para 

as universidades públicas. Indicação do estímulo à diversificação das 

IES e de suas fontes de financiamento, bem como o aperfeiçoamento 

do sistema produtivista de avaliação e do FIES, mantendo o subsídio 

público às instituições privadas de ensino superior. 

 

 

 

 

 

Sobre o tipo de 

formação e 

currículo: 

Extingue o Conselho Federal de Educação e retira a autonomia do 

CNE, que passa a caracterizar-se como órgão consultor do MEC e 

institui o Exame Nacional de Cursos que tem como objetivo avaliar as 

instituições e os cursos de nível superior. Realizado obrigatoriamente 

pelos alunos concluintes como condicionalidade de receber o diploma, 

reforçando a lógica meritocrática e subsidiando o ranking das IES. 

 

Discrimina os procedimentos do processo de avaliação dos cursos e 

instituições de ensino superior, através de indicadores de desempenho 

global do sistema nacional de ensino superior, bem como a avaliação 

individual das instituições de ensino superior, conduzida por comissão 
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externa à instituição especialmente designada pela Secretaria de 

Educação Superior/ MEC. 

 

Criação de institutos superiores de educação como instância de 

formação e qualificação de professores, retirando da universidade o 

papel de instância, por excelência, de formação e capacitação de 

professores e dissociando ensino, pesquisa e extensão como elementos 

constitutivos desta forma/capacitação. 

 

Instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 

 

Sobre a carreira 

docente e do 

pessoal 

administrativo: 

 

Dentro do processo de expansão da educação superior via privadas 

houve uma alteração significativa no quadro de servidores (docentes e 

técnico-administrativos) das IES, em especial das universidades 

federais, sobretudo no sentido de reduzir a proporção de servidores por 

estudantes
130

.  

 

Os valores da gratificação correspondem à pontuação atribuída ao 

servidor docente em exercício efetivo, fortalecendo a lógica 

produtivista e meritocrática da política do MEC na avaliação no 

trabalho docente. Intensificação na exigência de resultados vinculados 

ao produtivismo acadêmico; Estímulo à participação de professores-

pesquisadores das universidades públicas em projetos desenvolvidos 

pelo setor privado dentro dessas instituições.  

 

Flexibilização do regime de trabalho, desregulamentação das relações 

de trabalho, com a progressiva eliminação dos direitos constantes do 

Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos civis e federais e 

a tendência de terceirização do pessoal ténico-administrativo, 

introduzindo a possibilidade de contratação de servidores públicos via 

Consolidação das leis do trabalho (CLT) e a criação do chamado 

“emprego público”.  

 

A partir da LDB criou-se a possibilidade de um RJU especial para as 

Ifes, abrindo caminho para uma supressão do príncipio da unidade de 

carreira, da isonomia salarial e, em última instância, para o fim do 

estatuto dos servidores públicos e transformação de seu regime de 

trabalho de acordo com a CLT. 
Fonte:  Quadro elaborado pela autora a partir da pesquisa realizada por Lima (2005) e Minto (2006). 

  

 Essas medidas, em conjunto com todo o processo de contrarreforma do Estado 

brasileiro na busca de adequação às exigências da “nova ordem econômica mundial”, 

representaram um grande ataque à classe trabalhadora e ,principalmente, aos setores classistas 

                                                           
130 “A ampliação da relação estudantes/docentes e estudantes/funcionários nas IES públicas está atrelada às políticas de 

pretensa ampliação da eficiência e produtividade do trabalho dos servidores públicos, premissas do Banco Mundial e do 

MEC/Mare para a gestão do ensino superior.” (MINTO, 2006, p.203) 
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e combativos mais atuantes. A conjuntura internacional, que analisamos no segundo capítulo, 

da extinção da URSS, e o proclamado “fim da história” na estratégia de convencimento dos 

sujeitos políticos à concepção e valores de mundo das classes dominantes, e os crescentes 

ataques aos sujeitos políticos coletivos da esquerda, geram um refluxo no terreno da luta de 

classes. Conforme vimos acima, a partir da leitura da “nova pedagogia da hegemonia”, a 

proposta de uma terceira via ganhou terrenos fecundos cooptando diversos setores da classe 

trabalhadora a esse projeto
131

. Fernandes, ainda em 1991 elabora uma tese como contribuição 

ao I Congresso do Partido dos Trabalhadores chamada “O PT em movimento” que ficou 

conhecida por já apontar os limites e os problemas do Partido no processo de burocratizações 

da sua direção, tendo como horizonte a disputa das eleições burguesas. 

A coesão institucional, ideológico-utópica e política do PT será, pois, forçada a 

respeitar certos contrapesos, que acentuarão o caráter aberto dos órgãos de direção – 

centrais e intermediários – e restringirão o monopólio do micropoder partidário a 

proporções mínimas. Se isso não suceder, o PT perderá não apenas o seu encanto e 

poesia. Ele deixará de ser o fulcro do aprofundamento da revolução democrática e a 

alternativa para a superação do passado e do presente. Repetirá malogros que 

arruinaram a difusão do socialismo e expuseram os assalariados às armadilhas do 

aburguesamento e da submissão à rodem social imperante. Por essas razões, é vital 

que se atribua maior atenção a dilemas dessa natureza. Não lutamos por vitória de 

alcance restrito no aqui e agora, mas por um padrão de socialismo e de civilização 

que definirá o futuro da Humanidade (em particular do Brasil e da América Latina). 

O partido não realizará suas tarefas se sucumbir a semelhantes desvios. Cumpre 

fixar com firmeza as linhas de resistência a uma deterioração previsível. 

(FERNANDES, 1991, s/p). 

 Partindo desses elementos, Miranda (2011) analisa como esse processo ocorreu na 

organização do movimento docente nos governos Cardoso. Os ataques sofridos pelos 

servidores públicos federais desde a brutal repressão à greve dos petroleiros em 1995, 

ameaçando punições, buscando desestimular futuras lutas, foi um elemento crucial para 

garantir a condução da contrarreforma do Estado. Frente à essas medidas, mesmo sob essa 

conjuntura, o setor das federais do ANDES-SN deflagrou greve em meados de 1996, em 

conjunto com a Fasubra, Sinasefe entre outras representações sindicais sinalizando uma nova 

greve dos SPF´s. Com o governo irredutível nas propostas de negociação, diversas categorias 

decidiram por sair da greve, o que foi gerando em enfraquecimento. Outro ponto ressaltado 

pela autora foi a crítica desses sindicatos, em especial do ANDES, ao posicionamento das 

direções da CUT, que haviam optado por negociar com o governo a contrarreforma da 

                                                           
131 “Não estará ele (o PT) marchando a favor da corrente interna e mundial que favorece os partidos “neoliberais” 

(eufemismo para designar partidos reacionários e conservadores) e os partidos social-democráticos, que se identificam com 

um “socialismo de coabitação”, instrumental para a reforma capitalista do capitalismo? As controvérsias entre as figuras mais 

expressivas das várias tendências que dividem o partido revelam que, no tope, existe uma propensão arraigada para restringir 

o campo de ação política à transformação da ordem ou à revolução dentro da ordem (nos dois sentidos contrastes indicados).” 

(FERNANDES, 1991,s/p). 



137 
 

 
 

previdência. Também destaca os debates colocados dentro do movimento docente a respeito 

da concepção teórico-político à lógica do trabalho intelectual
132

, justificada como 

especificidades que culminavam numa política corporativista e conservadora enquanto ação 

sindical. 

Certamente, ao tratarmos do trabalho docente, temos que destacar a inegável 

predominância do que ficou social e culturalmente demarcado como trabalho 

intelectual. Contudo o seu caráter intelectual, tomado como fetiche, 

hegemonicamente trabalhado na produção científica, desde os estudos transversais 

sobre o trabalho imaterial até aqueles que analisam o sindicalismo docente, 

contribuíram para justificar e propor um caráter reformista aos trabalhadores da 

educação (MIRANDA, 2011, p. 285) 

 A conjuntura de acirramento das expressões da questão social no Brasil e do 

crescimento das lutas latino americanas contra as medidas neoliberais geraram a necessidade 

das classes dominantes realizarem um ajuste tático, numa estratégia de “pacto social”, que no 

Brasil ficou representado nos governos petistas. Partindo das avaliações políticas desses 

governos, realizadas ao longo do trabalho, organizamos também na forma de quadro as 

principais medidas conduzidas nos anos de 2003-2016. Ressaltamos que este quadro não 

contempla todo o arcabouço jurídico e ações conduzidas nesses períodos
133

, mas busca 

sintetizar as principais alterações, nesse caso, aprofundamentos das políticas de 

contrarreforma na educação superior.  

Quadro 6 - Das principais medidas da contrarreforma da Educação Superior dos 

governos Lula e Dilma (PT) – 2003-2010/2011-2016
134

 

EIXOS MEDIDAS ADOTADAS 

Sobre a “racionalização” 

da gestão e 

“independência” das 

universidades em relação 

ao Estado / Diversificação 

Regulamentação das parcerias entre as Universidades federais e 

as fundações de direito privado; Estabelecimento de parcerias 

entre Universidades públicas e empresas, instituindo normas 

gerais para licitação e contratação de parceria  público-

privada
135

  no  âmbito  da administração pública; 

 

Regulamentação do EAD e da criação da UAB – consórcio de 

instituições para oferta de cursos à distância.  

                                                           
132 O tema do trabalho intelectual é fundamental para apreensão do trabalho docente, e dos debates em torno do trabalho 

produtivo e improdutivo, assim como do trabalho imaterial. Para aprofundamento dessa temática conferir: Miranda (2011), 

Cotrim (2009).  
133 Ressaltamos também que apesar de estarmos aglutinando as principais medidas conduzidas ao longo dos 13 anos de 

governos petistas, que existem diferenças entre os governos Lula e Dilma importantes também de serem analisadas, pois 

auxilia na leitura das disputas intraclasse no acirramento da crise do capital. No entanto, na nossa análise, essas diferenças 

não correspondem a uma mudança dos eixos condutores do projeto em curso.  
134 A análise de Lima (2011; 2015) foi realizada a partir de documentos elaborados pelas instâncias governamentais, bem 

como as legislações (com destaque ao PNE), decretos e medidas provisórias que mantiveram e aprofundaram as políticas em 

curso nos governos Cardoso. Também utilizados como fonte os dados coletados pelas pesquisadoras que também compõem o 

GEPESS-UFF, como PINTO (2016), assim como dados coletados pelo grupo de forma coletiva.  
135 Para aprofundamento desse tema consultar a pesquisa “As parcerias público-privadas na Educação Superior Brasileira: 

FIES, PROUNI e BNDES” de Queiroz (2014). 
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das Instituições de Ensino 

Superior: 

 

Autoriza a criação da Empresa Brasileira  de Serviços 

Hospitalares. Embora estatal e vinculada ao MEC (Ministério 

da Educação), a nova entidade tem personalidade jurídica de 

direito privado. 

 

Ampliação da ação das fundações de direito privado nas 

universidades federais;  retirando das  universidades  a  

definição  dos  projetos acadêmicos a serem financiados, 

transferindo essa prerrogativa para as fundações de direito 

privado. 

 

 

 

Sobre o financiamento da 

educação superior: 

Instituição do Programa Universidade  para Todos – ProUni 

que trata de “generosa” ampliação de isenção  fiscal  para  as  

instituições  privadas  de ensino superior ; 

 

Criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES, sem deixar claro de onde sairão os recursos 

financeiros para realização do Programa;  

 

Realização de alteração no FIES, que passa a incluir a 

possibilidade de financiamento a estudantes da educação 

profissional e tecnológica, em caráter individual ou coletivo, 

através das empresas. O FIES também é ampliado para 

graduação à distância e para pós-graduação stricto sensu, 

consolidando a exploração do setor privado também nesse nível 

de ensino. 

 

 

Sobre o tipo de formação e 

currículo: 

Instituição do Sistema Nacional de  Avaliação  e Progresso do 

Ensino Superior – SINAPES 

 

Instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES 

 

Estabelecimento de diretrizes para o  processo  de integração  

de  instituições  federais  de  educação tecnológica, para fins de 

constituição dos Institutos Federais  de  Educação,  Ciência  e  

Tecnologia  - IFET,  no  âmbito  da  Rede  Federal  de  

Educação Tecnológica.  

 

Criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das  

Universidades Federais/REUNI 

Sobre a carreira docente e 

do pessoal administrativo: 

Criação de um Banco de Professor Equivalente, inscritos no 

Plano de Desenvolvimento da Educação; 

Legalização da quebra do regime de trabalho  de Dedicação 

Exclusiva/DE; 
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Não resolve a falta de técnicos administrativos, criando 

somente um mecanismo de realocação de vagas entre as 

instituições federais de ensino  superior/IFES; 

 

Criação das condições para a diferenciação dos orçamentos das 

IFES, de acordo com índices de produtividade, intensificando 

ainda mais o trabalho docente;  

 

Intensificação da flexibilização de contratação de trabalhadores 

dos hospitais universitários a partir da EBSERH. 

 

 Cria a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal
136

 que 

traz  uma  visão  de  desenvolvimento  de  

Competências institucionais
137

, destacando a importância da 

capacitação gerencial e da qualificação para ocupação de cargos 

comissionados.   
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das pesquisas referenciadas neste trabalho. 

  Ao analisarmos esses três quadros, partindo dos elementos identificados por Minto; 

Minto (2012) - a fragmentação da educação e a implicação disso no acesso diferenciado em 

cada modalidade do ensino; descaracterização da indissociabilidade ensino, pesquisa e 

extensão; privatização como política oficial para o ensino superior; autoritarismo e repressões 

sistemáticas - que consolidaram a Educação Superior no período da ditadura empresarial-

militar podemos concluir que, os eixos condutores do projeto conduzido pelas classes 

dominantes locais, a partir do seu padrão compósito de hegemonia burguesa, não foi alterado.  

Consideramos que os elementos que aparecem como novidades nessa conjuntura, 

como a criação e expansão da educação superior pela educação à distância; a precarização e 

intensificação dos trabalhadores da área da educação, tanto docentes como técnicos-

administrativos; a flexibilização das relações de trabalho; a intensificação da lógica 

produtivista na disputa por recursos das agências de fomento; o aligeiramento da formação; a 

intensificação da privatização interna na universidade pública e o aprofundamento da 

financeirização da educação superior através dos fundos de investimento, representam ajustes 

táticos que evidenciam as disputas da hegemonia intraclasses na condução do projeto burguês 

                                                           
136 “Prioriza o fortalecimento do sistema de gestão de pessoas e reconhece o papel das escolas de governo136 nesse processo. 

A Política também institui um Comitê Gestor responsável por: verificar o cumprimento das diretrizes; orientar os órgãos e 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional na definição sobre a alocação de recursos para 

fins de capacitação de seus servidores [...] A Rede Nacional de Escola de Governo reúne instituições federais,  estaduais  e  

municipais  dedicadas  à formação  e  à  capacitação  de  servidores  públicos. Seus  membros  são  escolas  federais,  

estaduais, municipais  e  outras  instituições,  incluindo universidades  e  Organizações  Não-Governamentais (ONGs).” 

(PINTO, 2016, 125). 
137 Para aprofundar a leitura sobre as políticas de contrarreforma nos governos petistas na reconfiguração do trabalho dos 

técnico-administrativos em Educação das Ifes, indicamos :PINTO (2016) 
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de sociabilidade, hoje concentrado nas frações rentistas, que aprofundam o padrão dependente 

de educação superior. 

 Devido ao agravamento da crise estrutural do capital, essas disputas ficam mais 

evidentes e acirradas, levando ao aprofundamento das crises políticas e institucionais da 

democracia burguesa, ainda mais acentuada na democracia restrita do capitalismo dependente 

brasileiro. A contrarrevolução “a frio” conduzidas pelos governos petistas, a partir da 

cooptação de lideranças representativas da organização da classe e da ampliação de espaços 

institucionais limitados a democracia restrita, resultaram no apassivamento das lutas e numa 

regressão da consciência de classe, combinando também medidas autoritárias e repressoras, 

com os grupos que mantinham uma posição crítica à condução das contrarreformas. Nesse 

sentido, muitas organizações combativas que atuaram na oposição aos governos do PSDB não 

só não denunciaram o aprofundamento dessas políticas nos governos petistas, como muitas 

passaram a auxiliar na condução e na defesa dessas ações ressignificando-as como medidas 

“democratizantes” e avançadas. Na área educacional, em especial nas Universidades públicas 

esse processo não foi diferente. Ainda que o ANDES-SN tenha rompido com a CUT em 

2004, diversos docentes, técnicos-administrativos e estudantes apoiaram de forma entusiasta 

as principais políticas conduzidas nos períodos petistas como a aprovação do PROUNI
138

 e do 

REUNI
139

, e a expansão do FIES que defendidos sob a bandeira da “democratização do 

ensino” aprofundaram as propostas inscritas desde a “reforma universitária de 1968”.  

                                                           
138 O PROUNI criado em 2004, como Medida Provisória e em 2005 instituído na lei nº 11.096 em 13 de janeiro de 2005, foi 

apresentado pelo governo Lula como umas das principais ações para o acesso ao ensino superior com foco em estudantes 

com renda per capita de até um salário mínimo (com cota para indígenas, negros e deficientes físicos) e aos professores da 

rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da 

educação básica, independentemente da renda. O programa tem como objetivo a compra de vagas do Estado em forma de 

bolsas integrais e parciais nas instituições privadas de ensino superior e em contrapartida o governo garante diversas isenções 

fiscais. “Em relação à propalada democratização do acesso à educação superior promovida pelo ProUni, são perceptíveis os 

seus limites. O aspecto mais relevante é que os cursos, via de regra, são de muito baixa qualidade, não configurando, de fato, 

educação superior [...]São conhecidas as graves deficiências da avaliação de caráter mercantil feita pelo Enade. A rigor, este 

instrumento não pode ser utilizado como uma referência para a análise de qualidade da educação superior, tal qual a sua 

precariedade. Entretanto, mesmo este péssimo indicador corrobora que é o mercado que comanda a oferta das vagas do 

ProUni (LEHER, 2010, p. 386 - 387). Para maiores aprofundamentos sobre o Prouni consultar: Leher (2004) e Queiroz 

(2014); 
139

O REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, representou um programa que seguindo a lógica 

empresarial-gerencial da gestão pública, vinculava o repasse de recursos orçamentários ao cumprimento de metas por etapas, 

dentro dos prazos estipulados pelo MEC. Os dois principais eixos desse programa para as Instituições Federais de Ensino 

Superior (Ifes) foram a elevação da taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90% e o aumento do número de alunos 

por professor na proporção de 1 docente para 18 estudantes. Esses dois eixos deveriam ser cumpridos num prazo de cinco 

anos, terminando em 2012. Propunha também a reestruturação dos currículos dos cursos do ensino superior, reconfigurando a 

própria concepção da educação universitária através de um maior número de estudantes por turma, da criação de cursos de 

curta duração e/ou ciclos (básico e profissionalizante), representando uma formação aligeirada e desvinculada da pesquisa, 

além de precarização e intensificação dos trabalhos docentes e técnico-administrativos. Lima (2015) considera, no entanto, 

que o PNE aprovado em 2014 transformou o REUNI em uma política de Estado a medida que incorporou as metas do 
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 A UNE, entidade representativa dos estudantes que, conforme vimos no item anterior, 

cumpriu um papel determinante que pautou a reforma universitária no contexto das reformas 

de base da década de 60; no enfrentamento direto à ditadura empresarial-militar e a “reforma 

universitária de 1968”; às políticas contrarreformistas dos governos Collor e FHC 

denunciando a mercantilização da educação pautada pelos “tubarões do ensino”. No entanto, a 

partir dos governos petistas, passam a defender e exaltar abertamente, como um avanço na 

política de democratização do ensino, a expansão da educação superior através do PROUNI e 

do FIES, omitindo o quanto esse processo intensifica a mercantilização da educação superior, 

e consequentemente, a crise na universidade pública. Também ressaltam a expansão via 

REUNI, sem nenhuma crítica à condução desse programa que foi sistematicamente 

denunciado pelo ANDES-SN, pela oposição de esquerda da UNE, pela ANEL, e pelos demais 

sindicatos classes combativos das IFE´s. A posição da entidade é evidenciada neste relatório 

final do 65º Congresso Nacional de Entidades Gerais, ocorrido no ano de 2017: 

Entre 1995 e 2002, o quadro de acesso à educação superior era de 2,4 milhões de 

estudantes que concluíram o ensino superior. Já de 2003 à 2014 esse número salta 

para 9,2 milhões, e percentualmente houve cerca de 80% de aumento no acesso ao 

Ensino Superior. [...] O REUNI, nas universidades federais; a expansão dos 

Institutos Federais; o PROUNI e o FIES nas instituições privadas são os grandes 

responsáveis pela democratização do acesso ao ensino superior, quando milhões de 

jovens brasileiros tiveram, pela primeira vez, oportunidade de realizar seus sonhos e 

de contribuir com o desenvolvimento do nosso país.. (UNE, 2017, s.p.) 

 

          Nesse contexto entendemos que analisar determinada legislação ou programa 

implementado por esses governos, de forma isolada, sem considerar os elementos 

estruturantes que forjaram a universidade pública na particularidade brasileira e suas 

expressões nas diferentes conjunturas, não nos permite identificar a intencionalidade do 

projeto das classes dominantes, e portanto, não auxilia na organização da classe trabalhadora 

na luta contra esse projeto em curso e nem na elaboração de um outro projeto de educação que 

tenha como horizonte a ruptura com o padrão dependente.  

 A dimensão sistêmica, da mundialização do capital ou do capital-imperialismo na 

definição de Fontes (2010), subsume cada vez mais a totalidade da vida social ao capital. 

Dessa forma, a questão que está colocada na atualidade, a nosso ver, é que enquanto projeto 

de classe, a universidade pública nos seus moldes que ainda resistem às reconfigurações 

                                                                                                                                                                                     
programa às metas do plano nacional de educação. Para aprofundamento nas análises do Reuni e dos impactos gerados pelo 

programa nas universidades federais consultar: Cislaghi (2010), Rodrigues (2011) e Silva (2015). 
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político-pedagógicas e ao corte de verbas constantes torna-se cada vez mais “desnecessária”. 

Não consideramos, contudo, que essas medidas apontem para o fim das universidades 

públicas brasileiras, mas (reforçamos que enquanto intencionalidade do projeto) para uma 

total reconfiguração que descaracteriza o que aqui entendemos por universidade pública.  

 Essas considerações se respaldam na concepção não idealizada do que deve ou deveria 

vir a ser a Universidade pública, mas sim como ela concretamente foi e é construída nesse 

chão histórico, conforme nos apontou Minto (2014). As medidas conduzidas pelo governo 

ilegítimo de Michel Temer demonstram que essa intencionalidade está em curso enquanto 

projeto, aprofundando
140

 de forma bastante significativa o ajuste fiscal, o pagamento dos juros 

e amortizações da dívida pública e a redução do financiamento público das políticas públicas, 

entre elas a educação. Lima (2017a) analisa a os três documentos que dão o tom do governo 

do PMDB: Uma ponte para o Futuro, documento elaborado em 2015, pela Fundação Ulysses 

Guimarães do PMDB, a Emenda Constitucional nº 95, promulgada em 2016 e a Travessia 

Social. A autora ressalta que esses eixos que conduzem o ajuste fiscal não são novidades 

dessa fase da contrarrevolução, mas representam nas disputas intraclasses, o esgotamento da 

política de coalização que pactuava: 

[...] entre as diferentes frações da burguesia e as lideranças  sindicais  e  partidárias  

da  classe  trabalhadora  convertidas  à  ordem  burguesa, o novo bloco no poder  

busca restaurar, de forma mais profunda e ágil, a sua pauta  de  ação  política  e, 

assim, garantir  o  enfrentamento  da queda  das taxas  de  lucro  e manter  a  política  

de  autoprivilegiamento  historicamente  vigente  no  país.  Não se tratava, como 

ainda não se trata, de uma disputa entre projetos antagônicos de sociabilidade, mas 

das  disputas  entre frações  da  classe  burguesa pela  ocupação  do  poder  para 

garantia  de seus interesses econômicos e políticos. (LIMA, 2017a, p. 8) 

Como uma constante nos documentos políticos partidários de diversas organizações, o 

PMDB recorre à ideologia do desenvolvimento no documento Uma ponte para o futuro, num 

discurso que defende a política de ajuste fiscal como uma alternativa para retomar o 

desenvolvimento do país. Uma das considerações fundamentais do documento é a afirmação 

da importância do Estado na condução desse ajuste, criando um ambiente econômico 

favorável para o setor privado, destacando o agronegócio e o setor industrial. Reafirmando 

que no neoliberalismo não existe o Estado mínimo, mas sim um Estado que é central na 

condução desses processos garantindo cada vez mais a expansão da lucratividade do capital. 

                                                           
140 “No tempo em que Florestan escreveu seus estudos sobre o capitalismo dependente, nos anos 1970, as frações burguesas 

locais dominantes não concebiam a universidade autônoma como parte de suas estratégias para o futuro, situação que 

somente se agravou nas primeiras décadas do século XXI. Outrora, no processo de constituição do Estado tecnocrático, a 

infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento do capitalismo monopolista era um objetivo do bloco no poder. Nas 

últimas décadas, a palavra de ordem é a privatização das empresas públicas. O extremo a que chegou o governo Temer é um 

desdobramento dessa lógica e dessa correlação de forças” (LEHER, 2018, p. 201)  
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Após o impeachment, a proposta do documento foi colocada em tramitação através da PEC 

241, PEC 55 sendo promulgada a EC 95/2016, apesar das diversas lutas que ocorreram contra 

a aprovação dessas medidas, sendo brutalmente reprimidas. A EC 95 institui a política de 

ajuste fiscal através do congelamento dos investimentos públicos nas políticas públicas por 20 

anos, desvinculando os investimentos em saúde e educação da receita líquida da União. Para 

além, a emenda congela também os ajustes salariais dos servidores públicos e a realização de 

concurso. (LIMA, 2017). O documento da Travessia social , seguindo a mesma linha do 

documento de 2015, foca nos programas sociais. Com o objetivo de fortalecer o 

empresariamento nas áreas sociais através de parcerias público-privadas, reforça também o 

aprofundamento da dependência brasileira a partir da: 

 [...] manutenção do padrão dependente de desenvolvimento associado ao padrão 

dual de expropriação do excedente econômico e ao padrão compósito de hegemonia  

burguesa expressa  na  concepção  do  papel  do  Brasil  na  economia mundial  

como  exportador  de  commodities  minerais  e  agrícolas  e  pelo  papel  do  Estado, 

reconfigurando  o  arcabouço  jurídico,  pela  contrarreforma  trabalhista  e  pela  

revisão  do sistema  tributário,  de  forma  a  estimular  o  setor  industrial,  

atendendo,  assim,  parceiros internacionais e locais. (LIMA, 2017a, p. 10). 

 No que diz respeito à área educacional, o governo Temer afirma uma ampliação do 

PRONATEC
141

, para além o governo deve centrar nos níveis de ensino básico, fundamental e 

médio, via sistema S, correspondendo a uma demanda do empresariado brasileiro. Foca com 

isso numa força de trabalho menos qualificada devido à simplificação das cadeias produtivas. 

Diante do agravamento da crise, a ideologia do capital humano e do capital social são 

fortalecidas, através do impulsionamento do empreendedorismo popular. Leher (2018) analisa 

que desde as jornadas de junho de 2013, onde milhares de jovens saíram às ruas reivindicando 

melhores condições de vida a partir de variadas pautas, vem se fortalecendo a lógica do 

empreendedorismo, pois com as altas taxas de desemprego e as políticas de ajuste cada mais 

impactantes na vida da juventude e da classe trabalhadora em geral, essa é a opção 

apresentada.  

A área educacional, principalmente nos últimos anos, tem se mostrando um 

interessante objeto para apreender a luta de classes e interclasses, especialmente quando nos 

                                                           
141 “A opção pela oferta privada-mercantil de serviços educacionais e a prioridade conferida ao PRONATEC – embora 

aparentemente contraditórias com a chamada sociedade do conhecimento – possuem forte aderência com a situação concreta 

da força de trabalho no país. A recente reforma da legislação trabalhista [...] que estabelece mudanças estruturais na 

Consolidação das Leis de Trabalho. Permite que prevaleça o negociado frente ao legislado, estabelece a terceirização de 

atividade-fim, possibilita o trabalho intermitente e o teletrabalho, a remuneração por produtividade, a prorrogação de jornada 

em ambientes insalubres, o banco de horas individual, permite que os acordos coletivos por empresa prevaleçam sobre as 

convenções coletivas (por categoria), entre outros retrocessos [...] neste sentido, é operatória, pois forçará, ainda mais a 

vulnerabilidade dos trabalhadores.” (LEHER, 2018, P.27-28). 
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deparamos com projetos das classes dominantes frente na busca de uma nova etapa da 

reestruturação produtiva do capital. Lembrando que na nossa concepção, a reestruturação 

produtiva não é entendida como um período datado nas décadas de 1970/80, mas sim um 

processo constante dentro do MPC na busca de dar respostas as suas crises cíclicas.  As 

teorias do capital humano e do capital social não estão mais sendo suficientes para responder 

a conjuntura de crise estrutural do capital, principalmente em um país de capitalismo 

dependente como o Brasil. Com isso, novas “noções” são difundidas com o objetivo de 

conter, a partir de um viés ideológico, possíveis revoltas populares. Nesse contexto, 

observamos o conceito das competências crescendo nos discursos dos organismos 

internacionais, com destaque ao BM, e em termos que substituem outras defasadas “noções” 

como a troca de “empregabilidade” por “trabalhabilidade”
142

. Não representando apenas uma 

alteração semântica essa mudança contém uma nova forma de organização social do trabalho, 

que visa principalmente ,a nosso ver, responder as crises geradas pelo crescente desemprego e 

faltas de perspectivas mesmo para quem possui uma alta qualificação. Notícias que informam 

que novos doutores, MBA etc não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho vem 

crescendo nos noticiários e por conta disso a noção de “trabalhabilidade” ganha destaque, 

conforme aponta Rui Fava um intelectual orgânico do capital, vice presidente acadêmico da 

Kroton e diretor da Unopar:  

As preocupações das escolas sempre foram melhorar a empregabilidade de seus 

egressos. Isso foi suficiente enquanto o emprego era abundante. Com o advento das 

tecnologias, que provocaram a substituição do trabalho físico, repetitivo e preditivo, 

as escolas deverão se preocupar com a trabalhabilidade, formar empreendedores de 

suas próprias carreiras. Fonte: https://desafiosdaeducacao.com.br/rui-fava-educacao-

trabalho-tecnologia/ 

  

O agravamento da crise estrutural do capital faz com que cada vez mais as respostas 

sejam dadas de formas individualizadas, acirrando a lógica meritocrática. E, salvaguardando, 

o papel diferenciado dos países na economia mundial, essa é uma tendência que se apresenta 

globalmente, entendendo, é claro, o papel das burguesias locais em adaptar essas medidas 

conforme as possibilidades e também suas necessidades. Não esquecendo que os conflitos 

sociais internos e a conjuntura de cada país é que determinam em último caso se essas 

medidas irão ou não se consolidar em determinados lugares. Dessa forma, continuamos vendo 

as análises marxianas e marxistas como pertinentes e atuais. Luta de classes, trabalho, capital, 

                                                           
142 Fontes (2017) aborda um interessante debate sobre as complexificações no mundo do trabalho na atualidade a partir da 

análise da empresa Uber. 

https://desafiosdaeducacao.com.br/rui-fava-educacao-trabalho-tecnologia/
https://desafiosdaeducacao.com.br/rui-fava-educacao-trabalho-tecnologia/
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imperialismo, dependência, reestruturação produtiva são fundamentais categorias para 

entendermos o processo estruturante do capital e sua movimentação em diferentes 

conjunturas.  

O controle do capital financeiro da educação no Brasil, segundo Leher (2018) não tem 

paralelo com nenhum outro país. O financiamento do Estado via FIES que alcançou um custo 

global de R$32,2 bilhões, no último ano, enquanto aprovou a EC 95 de congelamento dos 

investimentos na educação pública. O autor ressalta que somente a Kroton-Anhanguera possui 

a mesma ordem de grandeza de estudantes, incluindo o EAD, de todas as federais brasileiras 

reunidas, e que se fosse autorizada a fusão com o grupo Estácio essa única corporação teria no 

mínimo 400.000 matrículas a mais que as federais
143

. Ressalta também o setor editorial que 

promove uma concentração monopólica, apoiado pelo Estado através de programas que 

autorizam esses grupos econômicos a definirem o material didático a ser utilizado nas escolas. 

(LEHER, 2018). Buscando mapear os sujeitos políticos através de seus aparelhos privados de 

hegemonia na área da educação, o autor elaborou um quadro que evidencia a área prioritária 

de atuação das principais frações das classes dominantes, articulando o setor financeiro, 

através de grandes corporações e fundos de investimentos
144

, e setores produtivos que atrelam 

educação, ciência e tecnologia como grandes áreas a serem exploradas como fonte de lucro do 

capital. 

Quadro 7: Aparelhos Privados de Hegemonia – APH vinculados à educação 

APH Área de atuação 

prioritária 

Frações burguesas mais 

proeminentes (posição no 

ranking das 200 maiores 

empresas Valor) 

Todos pela Educação Educação básica, logrou 

importante influência no 

DPaschoal (193); Gerdau (21); 

Instituto Natura (72); Suzano 

                                                           
143  O processo de financeirização é um elemento importante e que vem mostrando rápidas alterações em todas as dimensões 

da sociabilidade capitalista, a educação por sua vez não fica fora desses processos. A necessidade de moldar a formação dos 

indivíduos e de explorar esse campo como fonte lucrativa, corresponde às necessidades das classes dominantes na hegemonia 

das frações rentistas em responder à crise do capital e aumentar as taxas de sua fonte de lucro. Esse processo se deu 

primeiramente na educação superior, mas atualmente mostrando que seu projeto incorpora todos os níveis de ensino: 

https://www.valor.com.br/empresas/5477097/kroton-vira-lider-tambem-na-educacao-fundamental 
144

“Os fundos de investimentos são fundos constituído por vários investidores, grande parte estrangeiro, como fundos de 

pensão, trabalhadores da GM, bancos, etc, que apostam num determinado fundo[...]Em geral, os fundos fazem fusões, como é 

o caso da Sadia e Perdigão no Brasil. Mas é o mesmo grupo que também adquiri faculdades e organizações educacionais com 

o objetivo de constituir monopólios. A racionalidade com que é organizada as universidades sob controle dos fundos é uma 

racionalidade das finanças. São gestores de finanças, não são administrados educacionais. São operadores do mercado 

financeiro que estão controlando as organizações educacionais.Toda parte educacional responde uma lógica dos grupos 

econômicos, e por isso eles fazem articulações com editoras, com softwares, hardwares, computadores, tablets; é um 

conglomerado que vai redefinindo a formação de milhões de jovens.” (LEHER,2015, s/p). 
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texto final do Plano 

Nacional de Educação e, 

anteriormente, no Plano de 

Desenvolvimento da 

Educação 

Papel e Celulose (70); Instituto 

Votorantim (26); Fundação 

Bradesco (02); Fundação Itaú 

Social (03); Ambev (12); 

Instituto Unibanco (03); Itaú 

BBA (03); Gol Linha Aéreas 

(78); Fundação Telefônica (14); 

Instituto Península (Carrefour, 

17) 

Fundação Lemann Educação Básica 

Educação Superior 

Ambev (12); Google; Itaú BBA 

(03); Instituto Credit Suisse 

(113); Heding-Griffo; 

Fundação Telefônica (14); 

Vivo/Telefônica (14); Instituto 

Natura (72); Instituto Sonho 

Grande; Instituto Arapyaú; 

Rede de Ação Política pela 

Sustentabilidade (RAPS); Vetor 

Brasil; Associação de 

Jornalistas de Educação 

(Jeduca); Instituto ProA; MGov 

Brasil. 

Fundação Educar 

DPaschoal 

Educação Básica, 

Assistência Social, 

Alimentação, formação de 

professores 

Associação Paulista de 

Fundações; Compromisso 

Campinas pela Educação; 

Fundação FEAC; Rede GIFE; 

ISA (Instituto solidariedade 

para programas de 

alimentação); Instituto Padre 

Haroldo; JASP (Junior 

Achievement São Paulo); Mesa 

Brasil SESC; TPE; Instituto 

Rubem Alves. 

Fundação Estudar Educação Superior Fundação Lemann (12); Ambev 

(12); Itaú (03); Stone (Grupo 

Safra, 35). 

Instituto Inspirare “Educação integral na 

prática”/ “Escola Digital”/ 

Educação Integral Inovadora 

Fundação Lemann (12); 

Fundação Telefônica (14); 

Instituto Natura (72); Instituto 

Península (17); Instituto 

Unibanco (03); Prefeitura 

Municipal de São Miguel dos 

Campos; Secretaria da 

Educação do Estado de São 

Paulo; Secretaria de Educação 

do Estado de Alagoas; 

Faculdade Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia 

– UFBA; Parceiros da 

Educação; WISE – World 
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Innovation Summit for 

Education (Dopha,Catar); 

Associação Cidade Escola 

Aprendiz; Inketa Serviços de 

Design; Instituto Tellus; Rede 

Conhecimento Social; Centro 

de Inovação para Educação 

Brasileira – CIEB; Centro de 

Referências em Educação 

Integral; Movimento pela Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Unibanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Médio, 

profissionalizante 

 

 

 

 

Fundação Itaú Social (03); Itaú 

BBA (03); Lemann (12); 

Instituto Península (17); Folha 

de São Paulo; Fundação Carlos 

Chagas; Insper; Fundação 

Getúlio Vargas, TPE-Todos 

pela Educação, Consed – 

Conselho Nacional de 

Secretários da Educação, Gife – 

Grupo de Investidores Sociais 

do Brasil, Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação, 

Estados do Ceará, do Rio 

Grande do Norte e do Piauí, 

Instituto Inspirare, 

Observatório do Plano 

Nacional de Educação, 

Fundação Carlos Chagas, 

Baobá – Fundo para a Equidade 

Racial; ENEM no Futura; 

Rádio CBN- Central Brasileira 

de Notícias; Abave – 

Associação Brasileira de 

Avaliação Educacional; Ceert – 

Centro de Estudos das Relações 

de Trabalho e Desigualdades; 

FIPE- Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas; 

INSPER. 

Instituto Natura Ensino Médio integral Principal parceiro: Instituto de 

Corresponsabilidade pela 

Educação (ICE). 

 

 

Instituto de 

Corresponsabilidade pela 

 

 

Ensino Médio integral 

Instituto Natura (72); Itaú BBA 

(03); Fiat- Chrysler (24); Jeep; 

Sonho Grande Instituto; IQE 

(Instituto Qualidade no 
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Educação (ICE) Ensino); STEM- Brasil (World 

Fund); Secretarias estaduais e 

municipais de Educação. 

Movimento pela Base 

Nacional Comum 

Educação Infantil/ Ensino 

Fundamental 

Fundação Lemann (12); 

Fundação Roberto Marinho 

(Grupo Globo, 42); Instituto 

Unibanco (03); Instituto Ayrton 

Senna. 

Fundação Itaú Gestores Escola Básica 

(secretários de educação e 

diretores) e Ensino Médio 

Instituto bancaria/financeira. 

Itaú-Unibanco (03). 

Centro de Liderança 

Pública (CLP) 

Empoderar líderes/Cursos, 

Pós-graduação/WS 

BM&F Bovespa – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros 

– Bolsa de Valores de São 

Paulo, Agência de Publicidade 

DPZ&T, Visagio Consultoria 

de Gestão; Itaú Unibanco (03); 

BTG Pactual (45); Credit 

Suisse (113); Iguatemi; 

Instituto Semeia; Casa do 

Saber; Escola de Coaches; 

Moreau Advogados; Ecosocial; 

DPZ&T; Visagio. 

Iniciativa Porvir Comunicação e mobilização 

social; mapeia, produz, 

difunde e compartilha 

referências sobre inovações 

educacionais e qualidade da 

educação; incentiva a mídia 

e a sociedade a compreender 

e demandar inovações 

educacionais. Atua no 

ensino fundamental e na 

formação de professores. 

Fundação Itaú Social (03); 

Fundação Lemann (12); 

Instituto Natura (72); Fundação 

Telefônica (14); Antenas: 

Artemísia; Associação Cidade 

Escola Aprendiz; Catarse; 

Centro de Referências em 

Educação Integral; C.e.s.a.r 

Edu; Cipó Comunicação 

Interativa; Endeavor; Fundação 

Tide Setúbal; Geekie; Instituto 

Educadigital; Instituto Rodrigo 

Mendes; TIC Educa; WISE; 

Iniciativa Inspirare. 

 

Ensina Brasil 

 

Recrutamento e seleção de 

jovens talentosos; Formação 

docente inicial e contínua; 

Educação Básica; membro 

da Rede Teach for All. 

 

Fundação Lemann (12); 

Fundação Itaú Social (03); 

Energisa (44); Instituto 

Península (17); Brain 

Company; Haddad Foundation; 

Sonho Grande; Garcia Family 

Foundation; AIESEC Brasil 

(Association Internationale des 

Etudiants em Sciences 

Economiques et Commerciales; 

Movimento de liderança jovem; 

Paz mundial; Potencialidades 
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humanas); Brasil Jr; Mobile 

Government; Omydiar 

Network; Brasil Cursinhos; 

FEJESP – Federação das 

empresas Juniores do Estado de 

São Paulo; Instituto Samuel 

Klein. Fundação Arymax. 

CNI – Confederação 

Nacional da Indústria – 

FIESP – Federação das 

Indústrias do Estado de 

São Paulo 

Sistema S (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial, 

Serviço Social do Comércio, 

Serviço Social da Indústria e 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem do 

Comércio); Educação 

Básica; Educação Técnica e 

Tecnológica; e Educação 

Superior. Logrou importante 

influência em todo o 

capítulo da educação 

profissional do Plano 

Nacional de Educação. 

 

Compreende as entidades 

patronais da Indústria no Brasil, 

abrangendo a Confederação e a 

Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo constituída 

por mais de 133 sindicatos 

patronais. 

Confederação Nacional 

da Agricultura, Sociedade 

Nacional da Agricultura, 

Associação Brasileira do 

Agronegócio 

Educação básica, 

profissional e superior. 

Ênfases na formação e no 

trabalho docente. 

Abrangem o agronegócio – 

inclusive os setores mais 

tradicionais e os mais modernos 

e internacionalizados.  

Movimento Brasil 

Competitivo 

Educação profissional, 

Educação Superior  

Ciência, Tecnologia, 

Inovação (competitividade) 

Gerdau (21); Petrobras (1); 

Odebrecht (9); COSAN (16); 

Camargo Corrêa (62); Natura 

(72); Riograndense (165); 

Embraer (36); Grupo Globo 

(42); Fiat (24); Unimed 

Seguros (180); Suzano (70); 

Motorola Solutions; General 

Electric; Microsoft Brasil; 

Grupo Farma Brasil; Celulose 

3M; Acciona; Biolab 

Farmaceutica; SPFL Energia; 

Ericsson; Eurofarma; IBM; 

Infraero; Qualcomm; Paypal; 

Souza Cruz; CNI; Organização 

das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO); Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico – CNPq; 

Governo Federal; Central 

Única dos Trabalhadores; Força 

Sindical. 
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Think Tanks (Casa das 

Garças, Millenium, FGV 

– Fundação Getúlio 

Vargas, NEV – Núcleo de 

Estudos da Violência, 

Fórum da Liberdade) 

 

 

 

Política educacional. Atuam 

na disputa pelas concepções 

de educação, em prol do dito 

livre mercado. 

 

 

 

São financiados por Bancos ou 

possuem dirigentes que são 

diretamente banqueiros (Casa 

das Garças). Outros são 

auspiciados por fundações 

congêneres estrangeiras. 

Diálogo 

interamericano/Programa 

de Reforma da Educação 

da América Latina e 

Caribe 

Educação básica, trabalho 

docente (remuneração por 

tarefa e desempenho), 

sindicalismo, difusão da 

língua inglesa na América 

Latina, qualidade da 

educação, difusão de boas 

práticas, elaboram relatórios 

gerais por país. Em geral, 

difundem livre mercado na 

educação. 

BMW Group; Chevron; Ford 

Foundation; BID; USAID, 

Fundación Vidanta; World 

Bank Group; Televisa, Sempra 

Internacional; Pearson; Bernard 

van Leer Foundation; Henry 

Luce Foundation. No Brasil 

realiza trabalhos com a 

Fundação Ayrton Senna. 

Associação Internacional para 

Avaliação de Rendimento 

Educacional (IEA), indicam a 

influência de agências 

governamentais estrangeiras 

sobre os rumos da educação no 

Brasil. 

Meios de Comunicação 

(Organizações Globo, 

FSP – Folha de São 

Paulo, OESP – O Estado 

de São Paulo, Grupo 

Cívita/Abril) 

Atuam em todas as frentes 

da educação, produzem 

material didático, sistemas 

de ensino, em defesa de 

agenda congruente com a do 

Todos pela Educação. 

Alguns já atuam diretamente 

no fornecimento de serviços 

educacionais. 

Articulam diversos segmentos: 

jornais, revistas, editoras, TV 

aberta, TV a cabo, rede de 

internet, agronegócio, bancos, 

seguros, previdência privada, 

variando conforme o grupo. 

Grupos de interesse 

(ABMES, ABRAES, 

FENEP, ANACEU, 

ANUP, Fórum das 

Entidades 

Representativas do 

Ensino Particular) 

Representam as entidades 

corporativas patronais, 

podendo ser gerais ou 

específicas de segmentos 

que podem competir entre si, 

como Centros 

Universitários, 

Universidades Particulares e 

organizações com ações 

negociadas na bolsa etc. 

Todas atuaram em conjunto 

em prol do FIES e do 

ProUni, arrancando 

concessões diversas do 

governo federal, o que 

possibilitou extraordinário 

Em geral, comportam alianças 

com o setor financeiro, por 

meio de fundos de 

investimentos (private equity), 

organizadas pela ABRAES. 

Kroton (102), Estácio 

Participações (121). 
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aumento das despesas do 

FIES e a redução drástica 

das contrapartidas do 

ProUni. A influência no 

Plano Nacional de Educação 

foi extremamente 

importante. 

 

 

 

Igrejas (CNBB – 

Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – 

Confissões Pentecostais e 

Neopentecostais) 

 

Atuam em todas as frentes, 

muitas possuem redes 

próprias de escolas e 

universidades; outras atuam 

predominante na defesa dos 

valores de suas confissões. 

Em 2017 lograram 

importante vitória no STF 

em defesa do fim da 

laicidade da escola pública, 

por meio do ensino 

confessional. 

 

 

 

Em geral, estão vinculadas 

diretamente às suas 

congregações religiosas, a 

forças partidárias e também 

podem possuir associações com 

fundos de investimento. 

Fonte: LEHER (2018, p. 35-41). 

Observando as estratégias das classes dominantes em suas diversas frações, podemos 

refletir também a importância de uma articulação enquanto projeto antagônico de todos os 

níveis da educação. Para além, conforme aponta Fernandes (1989a) é necessário um novo 

ponto de partida que relacione as lutas da educação de forma unitária, respeitando é claro, as 

particularidades de cada nível de ensino, e as demais lutas em curso, buscando romper não só 

com o padrão dependente de educação, mas com os pilares de estruturam o capitalismo 

dependente brasileiro. A Universidade pública não reflete apenas as medidas da 

contrarreforma, mas pela síntese dos processos históricos de disputa, e com isso apresenta 

contradições que possibilitam ainda que de forma limitada espaços que questionem o projeto 

das classes dominantes. Isso ocorre porque as resistências dos setores combativos da 

comunidade acadêmica conseguiram impedir que a intencionalidade dos principais eixos da 

contrarreforma se concretizassem em totalidade.  

 As análises aqui realizadas sobre os limites da democracia burguesa, da concepção de 

cidadania, do papel histórico cumprido pelas classes dominantes locais, no seu padrão 

compósito de hegemonia, dos eixos que estruturam o capitalismo dependente, a heteronomia e 

o padrão dependente de educação não nos permitem manter o horizonte utópico de 

desenvolvimento, idealizando o papel das universidades públicas inspiradas nos exemplos 

europeus das revoluções burguesas “clássicas”. Com isso apontamos que é urgente uma 
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retomada do debate: qual educação que queremos? Ou seja, qual é o papel que a educação 

deverá vir a cumprir na perspectiva da classe trabalhadora, tendo que articular propostas 

“dentro da ordem”, mas com o horizonte de “ruptura com a ordem”.  

É um imperativo histórico: um novo ponto de partida terá de ser edificado para que 

todos possam ter acesso a essa instituição que melhor pode sistematizar, criar e 

difundir saberes que humanizam o homem pela arte, pela cultura e pela ciência. 

Como destacado, por compreender que as frações burguesas locais não levariam 

adianta reformas sociais democráticas como parte de seu projeto de classe, Florestan 

Fernandes defendeu a necessidade de um “novo ponto de partida” para as lutas em 

prol da educação pública. Em sua apreciação, a agenda educacional não poderia 

estar guiada pela cidadania ( não realizável no padrão de acumulação do capital, em 

especial pelo que se afirmou no Brasil, especialmente após a ditadura, realidade que 

não foi alterada pelas políticas neoliberais a partir dos anos 1990), mas, antes, por 

uma educação para e (no) socialismo. (LEHER, 2018,p. 202). 

 Nesse sentido também afirmamos que a discussão do financiamento público das 

universidades públicas deve ser realizada a partir de uma perspectiva de projeto de classe. De 

forma que a crise nas universidades públicas não pode ser apontada apenas como uma crise de 

financiamento, tendo em vista que os projetos político-pedagógicos conduzidos hoje nessas 

instituições buscam reconfigurar a própria concepção de universidade. O eixo de 

financiamento não deve estar desatrelado do debate de qual projeto de educação superior e 

para que serve determinado conhecimento. O corte do financiamento público nas 

universidades, ainda que seja um fator fundamental, não é a causa da crise, mas sim uma 

consequência do projeto de Educação Superior no padrão dependente de educação. 

A análise da crise na universidade pública brasileira deve estar sempre relacionada à 

totalidade da vida social, e, portanto, como uma expressão da própria tendência do capital em 

subsumir essa totalidade à lógica mercantil. É valido ressaltar que essa tendência é universal 

desse modo de produção, e que na busca de respostas à crise estrutural do capital vem se 

intensificando, a exemplo da crise na universidade nos EUA e Europa. Nessa atual fase, a 

mercantilização da educação superior vem crescendo de forma exponencial, dados oficiais
145

 

indicam que a dívida estudantil no país alcançou US$ 1,3 trilhão no ano de 2016 - o 

equivalente a 70% do PIB brasileiro em 2015. Esse montante, segundo o Federal Reserve, o 

Banco Central Americano, é devido por 43,3 milhões de pessoas, gerando um crescimento 

muito alto de endividamento da juventude, ultrapassando as dívidas com cartões de crédito.  

Esses dados evidenciam os limites da concepção de educação pública e universal das 

pautas liberais à época das “Revoluções clássicas” ocorridas nesses países. Se esse processo 

                                                           
145 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-37090687. Sobre a crise na universidade estadunidense vale assistir o 

documentário “Torre de Marfim: a crise universitária americana” lançado em 2014.  

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37090687
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sinaliza um esgotamento dessas pautas liberais burguesas, outrora revolucionárias, para o 

Brasil, enquanto país de capitalismo dependente sinaliza ainda mais a impossibilidade da 

defesa desse projeto liberal de educação
146

 na atual conjuntura. 

Esperar da sociedade mercantilizada a promulgação ativa – ou mesmo a mera 

tolerância- de um mandato às suas instituições de educação formal que as 

convidasse a abraçar plenamente a grande defesa histórica do nosso tempo: ou seja, 

a tarefa de romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana, 

seria um milagre monumental. É por isso que, também no domínio educacional, os 

remédios ´não podem ser formais; eles devem ser essenciais´. Por outras palavras, 

eles devem buscar a totalidade das práticas educacionais na sociedade estabelecida. 

(MÉZSÁROS, s/d). 

 

Compreendendo os limites estruturais da universidade pública no contexto de 

produção e reprodução do capital, reforçamos a concepção de que “a revolução não se faz na 

universidade” conforme afirma Fernandes (1975). No entanto, não podemos deixar de 

considerar que a universidade pública brasileira na sua realidade concreta, através das 

resistências dos sujeitos políticos coletivos cumpre um papel importante e estratégico no 

fortalecimento das lutas em curso, a exemplos dos últimos anos com as greves das 

Universidades Federais em 2012, que fortaleceu para a grande greve dos SPF, e a greve de 

2015, a participação das representações sindicais e estudantis classistas e combativas nas 

jornadas de junho de 2013, da educação básica no ano de 2014, as ocupações das escolas em 

São Paulo e Rio de Janeiro em 2015, e as ocupações por todo o país contra a PEC241, 

atualmente a EC95, das escolas e dos campi em 2016, reforçando a necessidade de articulação 

em todos os níveis de ensino para debater o projeto de educação pública.    

É necessário, contudo, amadurecer um projeto autônomo pautado na ação coletiva da 

classe trabalhadora que poderá construir uma nova educação pública, de caráter universal, 

socialmente referenciada nas necessidades da classe trabalhadora e com a unidade entre 

trabalho-educação
147

 “com a finalidade de contribuir para a formação ominilateral dos jovens, 

tornando-os disponíveis para alternar sua atividade, de modo a satisfazer tanto as exigências 

da sociedade quanto as suas inclinações pessoais” (Manacorda apud Rodrigues, 2016, p.373-

374). Com isso, é fundamental o fortalecimento dos espaços internos e externos contra 

                                                           
146 Marx (2012, p.46-55), na crítica ao programa de Gotha reforça os limites das pautas organizadas pelo Partido Operário 

Alemão ao defender ideais liberais: “Apesar de toda sua estridência democrática, o programa está totalmente infestado da 

credulidade servil no Estado que caracteriza a seita lassalliana, ou, o que não é melhor, da superstição democrática, ou, antes, 

consiste num arranjo entre esses dois tipos de superstição, ambos igualmente distantes do socialismo “[...] E nem é preciso 

mencionar o fato de que “liberdade da ciência”, “liberdade de consciência” são reivindicações que figuram em todo programa 

liberal-burguês e, portanto, aparecem aqui fora de lugar.” 
147 “A defesa, hoje, de uma educação que tenha por horizonte a politecnia passa necessariamente pela negação do avanço do 

Capital sobre o Trabalho; passa necessariamente pela negação de uma pedagogia societária, baseada no cinismo; passa 

necessariamente pela negação de uma educação escolar fragmentada e direcionada para a competitividade e a 

empregabilidade; passa, enfim, pela afirmação da solidariedade e da liberdade humanas” (RODRIGUES, 2005 p. 278) 
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hegemônicos permanentemente. A partir de pesquisas comprometidas com outro projeto de 

universidade pública que, vinculadas às organizações sindicais e estudantis, auxiliem na 

construção de estratégias de resistências à contrarrevolução neoliberal em curso, contribuindo 

nos avanços da consciência e na organização da classe trabalhadora. É, portanto, 

imprescindível a discussão sobre o projeto de universidade relacionado às demais lutas, que 

rompam as barreiras da institucionalidade, e que tenham em seu horizonte a ruptura com o 

padrão dependente de educação, e consequentemente com o capitalismo dependente. Se a 

universidade pública não é por “natureza” um espaço privilegiado da luta de classes, ela 

poderá, a depender da correção de forças, cumprir um papel fundamental na construção da 

ruptura contra a ordem. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa teve como objetivo apresentar a crise na universidade pública, a partir dos 

elementos estruturantes e de suas manifestações em determinado espaço e tempo, 

representando o processo dinâmico. Partido do método de análise materialista histórico e 

dialético, buscamos captar a relação entre a universalidade, enquanto tendência do modo de 

produção capitalista, e a particularidade, a expressão dessa tendência na realidade histórica 

concreta. Essa concepção nos auxiliou na ruptura com uma leitura heterônoma do 

desenvolvimento capitalista no Brasil, entendendo que cada processo histórico vivenciado em 

um determinado lugar e em um determinado período, irá apresentar particularidades, dentro 

de um contexto universalmente articulado. A teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado articulada com a teoria do imperialismo, foram fundamentais para a compreensão 

desse processo, nos auxiliando também na ruptura com a ideologia do desenvolvimento.  

O estudo realizado no primeiro capítulo, ainda que introdutório, buscou captar a 

análise da crise do capital, enquanto processo estruturante e constante desse modo de 

produção, a partir das leituras marxistas. Também analisamos as classes sociais e como elas 

se relacionam na luta de classes na sociabilidade capitalista, e o papel do Estado capitalista, 

seu caráter estruturante e o processo histórico refletindo contradições próprias da sociedade de 

classes. O importante, contudo é não perdermos a dimensão do caráter classista e opressor do 

Estado. Após o amadurecimento teórico, consideramos rever a estrutura do primeiro capítulo, 

visto que a partir da leitura dialética entre particularidade e universalidade, a análise poderia 
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partir da relação dessas categorias inseridas na realidade capitalista dependente latino 

americana, em especial a brasileira. No entanto, reconhecemos também que essa compreensão 

foi sendo consolidada no processo da pesquisa, sendo válido apontar os limites aqui 

apresentados.  

A análise do processo ocorrido no Brasil pós II Guerra, realizada no segundo capítulo, 

ajudaram a amadurecer as reflexões sobre o papel que cumpriu e ainda cumpre historicamente 

a ideologia do desenvolvimento, recorrente nas análises teórico-políticas das teorias sociais 

críticas, e com as leituras heteronômicas que concentram as análises dos períodos de 1950 a 

1970 às políticas do Estado de bem-estar social implementadas em determinados países 

imperialistas, sem vinculação à outra face que possibilitou esse processo, a partir da 

expropriação dual do excedente econômico, conforme vimos no capítulo. Acreditamos que 

este capítulo tenha contribuído no avanço à apropriação teórica do processo histórico ocorrido 

na particularidade brasileira, inserida na universalidade do modo de produção capitalista.  

Possibilitando a análise da inserção dependente do Brasil na economia mundial, a partir das 

leituras de Florestan e dos autores que reivindicam a TMD, apontando a necessidade de uma 

ruptura com a ordem capitalista para a ruptura do padrão dependente.  Pautando uma análise 

dialética dos processos ocorridos, entendendo as suas contradições e os limites colocados a 

partir das disputas institucionais das democracias burguesias, e especialmente da democracia 

restrita na realidade brasileira. 

No terceiro e último capítulo, articulando os acúmulos realizados ao longo da 

pesquisa, analisamos a nossa hipótese de que os elementos que aprofundam a crise na 

universidade pública se constituíram historicamente como estruturantes da educação superior 

no Brasil. Essa reflexão parte da necessária articulação entre produção e reprodução social. 

Uma vez que o país tem uma inserção dependente na economia mundial, o papel designado à 

área educacional, e principalmente para a universidade pública terão seus limites estruturais 

pautados nessa dependência. O padrão compósito de hegemonia burguesa e a expropriação 

dual do excedente econômico fez com que no Brasil, a educação superior também não 

cumprisse o papel atribuído a essas instituições, nem mesmo nos limites das pautas liberais 

burguesas. 

Partindo das contribuições de Fernandes (1975, 1989a), estabelecemos como eixos 

condutores, desse momento do estudo, o padrão dependente de educação e a heteronomia, 

resultados do capitalismo dependente brasileiro. A origem da crise na universidade pública 
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brasileira é imposta pela crise constante do capital, e na busca de dar respostas à essa crise, as 

classes dominantes aprofundam o padrão dependente de  educação e a heteronomia. A 

tendência da mercantilização da totalidade da vida social, na educação superior brasileira, 

aprofunda dois elementos que representam as duas faces do mesmo processo: a priorização da 

expansão da educação superior pela via privada e a privatização da universidade pública por 

dentro, através de parcerias público-privadas que tem como objetivo expandir a lucratividade 

e reconfigurar a universidade pública conforme às necessidade do capital, hegemonizado nas 

frações rentistas.  

Os cortes constantes do financiamento da universidade pública, e os altos 

investimentos nas políticas que priorizam o setor privado como o FIES, evidencia o projeto 

das classes dominantes, conduzidas pelo Estado capitalista, na área da educação. Nossa 

pesquisa buscou analisar a origem da educação superior no país, que conforme Fernandes 

(1975) se deu nos limites estruturais do padrão brasileiro de escola superior. Identificamos 

que, desde a consolidação do capitalismo monopolista no Brasil, conduzido pela autocracia 

burguesa, a universidade pública vivencia sistemáticas contrarreformas que intensificam esse 

projeto, mais relacionadas ao aprofundamento de tais procedimentos do que como novidades 

históricas. Isso não significa dizer que esses aprofundamentos não necessitam ser analisados 

em sua particularidade histórica. Nesse sentido, os elementos conjunturais que também nos 

propusemos analisar representam as manifestações dos eixos estruturantes em determinado 

tempo e espaço. 

Para a apreensão desse objeto, partindo da relação dialética entre o universal e o 

particular, analisamos a função da educação escolar no modo de produção do capital, 

entendendo como um espaço que articula três principais eixos: a formação da força de 

trabalho, a difusão da concepção de mundo burguesa como valor universal e a expansão desse 

campo como fonte de lucratividade. Considerando esses eixos, organizamos em forma de 

quadros as principais medidas, conduzidas pelo Estado capitalista, que expressam a 

intencionalidade do projeto em curso para a educação superior, desde a “Reforma 

Universitária de 1968” até a Emenda Constitucional nº 95/2016. Reforçamos, contudo, que 

nosso objetivo não foi a análise dos mecanismos jurídicos que implementaram tais políticas, 

mas os principais eixos identificados enquanto projeto de classe. 

A pesquisa apresentou os projetos antagônicos em disputa na educação superior, 

compreendendo que a configuração da universidade pública não se dá somente a partir da 
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intencionalidade e das medidas efetivas das classes dominantes, mas a partir do processo 

histórico construído na luta de classes. O título desta pesquisa sugere mencionarmos alguns 

apontamos no sentido de identificar a intencionalidade e aprofundamento do projeto burguês 

em curso, o que buscamos fazer no terceiro capítulo. No que se refere ao projeto de educação 

na perspectiva da classe trabalhadora, é válido fazermos algumas referências.  

Reconhecemos o esforço coletivo dos profissionais da educação e estudantes, das 

organizações classistas e combativas em articular um novo espaço que debata um projeto 

antagônico de educação, em todos os níveis de ensino, vinculando os movimentos sociais e 

partidos políticos.  

Nesse movimento, foi criada a Coordenação Nacional de Entidades em Defesa da 

Educação Pública e Gratuita que propõe como uma de suas tarefas a organização de encontros 

que pautem a “construção de um projeto classista e democrático de educação, bem como, 

encaminhar calendário de ações unificadas nacionalmente em defesa da educação pública e 

gratuita.” (Relatório do Encontro Nacional de Educação, 2016). O Encontro Nacional de 

Educação teve início em 2014, a partir da aprovação do novo PNE e do acirramento das lutas 

na educação básica e nas IFE´s, como uma proposta de fortalecer esse novo projeto. O 

Encontro divide em cinco eixos principais as pautas debatidas: 1) acesso e permanência; 2) 

avaliação ; 3) gestão; 4) trabalho e formação dos trabalhadores da educação; 5) gênero, 

sexualidade, orientação sexual e questões étnico-raciais. 

 Considerando positiva a iniciativa, não localizamos no Relatório final do Encontro 

que é extenso uma análise mais aprofundada das relações sociais na qual a educação brasileira 

está inserida. Como analisamos nesse estudo o aprofundamento teórico sobre as 

particularidades do Brasil, enquanto país de capitalismo dependente, possibilitou uma análise, 

para além da aparência fenomênica, dos limites colocados à área educacional, que nos levam 

a defender que a luta pela educação, e pela universidade pública, particularmente analisada 

nessa pesquisa, deve estar atrelada à luta pela ruptura com o padrão dependente de educação e 

com esse modo de sociabilidade, visto que um projeto pautado na emancipação humana, pela 

relação omnilaterial entre trabalho e educação, é inviável nessa sociabilidade. Logo, os 

desafios estão em articular as lutas dentro desse modo de produção, mas com o horizonte de 

ruptura com essa ordem.  
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