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Introdução 

 

I – Objeto 

 

De reforma em reforma, passo a passo, o Ensino Superior brasileiro, a exemplo da 

sociedade que o cerca, vem percorrendo um roteiro adaptado desprovido de uma orientação 

cultural mais consistente, mantendo inalterados no seu horizonte princípios tidos por 

meritocráticos, além de suas diretrizes atreladas a políticas econômicas excludentes, 

acabando por se constituir, no início do século XXI, num dos grandes desafios a serem 

enfrentados pela coletividade se se tem em vista a melhoria da qualidade de vida de todos e, 

portanto, a adoção de ações sociais fundadas na ética.  

De um modo geral, até pela ausência de um efetivo Sistema Nacional de Educação, 

a apresentação do itinerário traçado pelas políticas que delineiam o cenário educacional 

brasileiro na atualidade pode, a princípio, ser dividida em planos superpostos e 

descontínuos como resultado de um conjunto de políticas adotadas notadamente ao longo 

do século XX por sucessivos governos. O panorama hierarquizado decorrente é focalizado 

por meio do cruzamento de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – “Anísio Teixeira” (INEP) e do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE).  

Na intersecção das informações obtidas pelo INEP e pelo IBGE observamos que, 

em 2005, por exemplo, a parcela da população brasileira classificada na faixa etária dos 7 

aos 14 anos que freqüentava o Ensino Fundamental correspondia a cerca de 95%; da faixa 

etária dos 15 aos 17 anos apenas cerca de 47% freqüentava o Ensino Médio; e, somente 

cerca de 10% dos jovens da faixa etária dos 18 aos 24 anos freqüentava o Ensino Superior, 

incluindo os do mestrado e do doutorado. Dos que freqüentavam o Ensino Superior, apenas 

uma média de 64,9% dos estudantes, desde 1998, conseguia concluir seus estudos, segundo 

a contabilidade do INEP. A relação dos concluintes / ingressantes era de 60,8% em 1990.  

O que poderia ser “esperado” – uma exclusão gradual dos estudantes ao longo dos 

diversos níveis de ensino –, corrobora, todavia, enquanto evidência (ou hipótese) científica, 

um processo societário responsável por restringir o acesso da maioria das pessoas aos 

saberes já existentes e, sobretudo, por limitar as possibilidades de criação de conhecimentos 
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novos.  

Ou seja, não são alentadores os desafios para os mais de 23.990.956 brasileiros 

compreendidos entre os 18 e 24 anos (só no ano de 2005), nem para os que pretendem 

continuar os seus estudos e menos ainda para aqueles que nem sequer tiveram garantido o 

direito à Educação Básica. Para a maioria dos estudantes nessa faixa etária (mais de 90%), 

sem uma modificação profunda da situação vigente – caracterizada pela proeminência 

política e econômica (neo)liberal, que sobreleva princípios individualistas e condiciona 

perspectivas sociais em prol de uma ordem econômica financista –, a desistência dos 

estudos ou o impedimento de prossegui-los é uma das poucas certezas que esses jovens tem 

na vida.  

Assim sendo, julgamos conveniente enfatizar logo de início que as evidências 

apreendidas por esta pesquisa reafirmam uma exclusão generalizada operada no e pelo 

“Sistema de Ensino”. Indubitavelmente o destaque ocorre no nível superior, cujos dados, 

que complementarão os aqui apresentados a título introdutório, estão distribuídos ao longo 

das páginas que se seguem, devidamente acompanhados por relatos de obstáculos 

encontrados na sua discussão, assim como de análises sobre a definição, a implementação e 

a (re)avaliação das políticas públicas destinadas ao Ensino Superior. 

 

II – Hipóteses e Objetivos  

 

Podemos dizer que a expressão “Sistema de Ensino”, utilizada com freqüência pelas 

autoridades públicas, corresponde na verdade a etapas de ensino burocraticamente 

escalonadas, partindo da educação infantil, passando pelos ensinos fundamental e médio 

(essas três fases formam, conjuntamente, a “educação básica”), pela educação técnica e 

tecnológica, até chegar ao ensino superior. O atendimento dessas etapas se dá por meio de 

sistemas justapostos, que não chegam a formar um efetivo Sistema Nacional de Educação 

ou sequer de Ensino, assim responsabilizados: a União, responsável pelo Ensino Superior e 

por todos os níveis, em se tratando de seu próprio “sistema” de ensino; os “sistemas” 

estaduais e do Distrito Federal, responsáveis pelo Ensino Médio e pelo Ensino 

Fundamental, em colaboração com os municípios; e os municipais, responsáveis pela 

Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental.  
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O Ensino Superior, nosso objeto de estudo, além de se manter isolado dos demais 

“níveis de ensino”, por sua vez, é categorizado numa diversidade de modalidades 

organizacionais: em 2005, de um total de 2165 instituições, 1574 (72,7%) eram 

qualificadas como faculdades, escolas e institutos; 184 (8,4%) como centros de educação 

tecnológica e faculdades tecnológicas; 176 (8,1%) como universidades; 117 (5,4%) como 

faculdades integradas; e 114 (5,2%) como centros universitários. A partir dessas 

instituições expedem-se categorias personalizadas de diplomas, seja de tecnólogo, de 

bacharel, de licenciado, de pós-graduação lato ou stricto sensu, de pós-doutorado etc.  

Hierarquizado e justaposto, o atual “Sistema de Ensino” brasileiro fomenta uma 

gradação de dificuldades e uma “seleção natural”, na verdade, uma contenção daqueles 

estudantes cujos perfis não são adaptáveis ao ordenamento escolar nem à ordem social 

vigente, resultando na não garantia de educação escolar de boa qualidade para todos, em 

todos os níveis, em especial quanto mais se avança na estrutura do “sistema”. E mesmo 

para os “persistentes” são “reservadas” aquelas modalidades organizacionais de Ensino 

Superior com menor qualidade e legitimidade social.1 O embuste de uma lógica assim 

excludente se oculta sob uma falaciosa liberdade de escolha e uma responsabilização 

individual pela situação à qual cada um está submetido. Na prática, como observaremos 

mais adiante, notadamente no que diz respeito ao Ensino Superior, historicamente restrito a 

pequena parcela da população, verifica-se que as dificuldades impostas pelo “sistema” ao 

acesso e permanência da maioria dos estudantes, acompanha, de fato, uma exclusão mais 

ampla que resulta da organização geral da sociedade, hierarquizada, rígida e desigual. 

Com relação às matrículas escolares, um panorama bastante amplo vem reforçar a 

relação estabelecida entre o sistema de ensino e a dinâmica social brasileira. Tomando 

como exemplo os dados divulgados pelo INEP com base no ano de 2005, constatamos um 

total de 33.534.561 matrículas no Ensino Fundamental (EF), o número de 9.031.302 

matrículas no Ensino Médio (EM) e 4.453.156 matrículas no Ensino Superior (ES) sendo 

que apenas 119.141 estudantes estavam matriculados na pós-graduação, no início de 2005, 

                                                 
1  As universidade como unidades mais complexas, representam apenas 8,4% das instituições. Possuem 
maior legitimidade social devido à integração ensino / pesquisa / extensão, responsável por inúmeras 
contribuições ao desenvolvimento da sociedade. Faculdades, escolas e institutos, instituições somente de 
ensino, têm sido responsáveis pela expedição de diplomas considerados menos valorizados.  
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segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)2.  

Reafirmada insistentemente, a contenção dos estudantes que não se submetem (com 

razão) às atuais exigências dos sistemas escolares, cumpre o seu papel na legitimação da 

desigualdade social, apesar de ser uma garantia constitucional o direito de todos à 

educação. Subentende-se que o “não aproveitamento” do direito à escolarização deve-se a 

atributos essencialmente individuais. Como construto humano, toda desigualdade, inclusive 

de acesso e de permanência na educação escolar, seja em qual nível for, corresponde, do 

nosso ponto de vista, ao desrespeito incessante às diferenças individuais, sociais e culturais.  

A responsabilização individual dos “desajustados” cumpre o papel de tentar 

atribuir-lhes a escolha de padrões de vida incompatíveis com a dignidade da pessoa 

humana. Condutas não conformistas, contestadoras ou mesmo desinteressadas dos 

estudantes, no atual âmbito escolar, são consideradas como causas explicativas do passado, 

presente e futuro “fracasso” pessoal, escolar, profissional e social desses “indivíduos”. Os 

reflexos dessa responsabilização podem prolongar-se ao longo de gerações, convertendo-se 

num estágio de intolerância para com os diferentes, considerados não iguais e, tão somente, 

não cidadãos. A marginalização dessas pessoas e a possível exclusão dela resultante podem 

emergir assim como espectros constituintes de uma nação. A “naturalidade” dessa situação, 

quando tudo aponta para o contrário, advém de uma sacralização do egoísmo na defesa de 

interesses particulares, sobre o qual repousa o ideário liberal. 

O surgimento do liberalismo e o grau de hegemonia3 por ele conquistado em suas 

diferentes formas, também no Brasil, com a persistência de alguns de seus aspectos mais 

essencialmente conservadores, ocorreram num período definidor dos limites da 

interferência estatal na vida particular dos cidadãos. Uma grande dificuldade para se 

                                                 
2  A Capes foi criada a partir da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
pelo Decreto nº 29.741, de 11 julho de 1951. Foram criados, neste mesmo momento, o Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq), Lei 1.310, de 15 de janeiro de 1951 e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), Lei n° 1.628, de 20 de junho de 1952, depois Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 
3  A hegemonia pode ser considerada como direção, intelectual e moral, a partir do qual a classe 
dominante, ou aspirante ao domínio, consegue ser aceita como guia legítima, constitui-se em classe dirigente 
e obtém o consenso ou a passividade da maioria da população. Para Gramsci uma conjugação de força e de 
consenso, de ditadura e de Hegemonia é fundamental em todo o Estado; o que varia é a proporção entre 
ambos os elementos, em razão do grau de desenvolvimento da sociedade civil, que, como sede da ação 
ideologicamente orientada, é o lócus de formação e difusão da Hegemonia, o centro nevrálgico de toda a 
estratégia política, segundo Bobbio (HEGEMONIA. Dicionário de Política / Noberto Bobbio, Nicola 
Matteuci e Gianfranco Pasquino, 2000).  
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compreender os limites contra os quais o liberalismo realmente intervinha, se constituiu 

(que não devem ser confundidos com as conquistas políticas alcançadas pela coletividade) 

e, assim, vencer essa construção ideológica, encontra-se, sem dúvida, na consideração do 

fator econômico em adição aos demais “valores” liberais propagados. 

Em relação à “bandeira” liberal contrária a uma interferência (estatal) na vida 

particular de cada um entenda-se uma luta contra os entraves à fruição quase irrestrita da 

propriedade privada e uma defesa das “vantagens” da livre circulação das mercadorias, 

consideradas por eles, sem registro algum, inclusive histórico, a fonte natural da paz e da 

liberdade humana. Por meio do seu expoente mais conhecido, Adam Smith, a luta começa a 

se configurar como a defesa dos ricos contras os pobres: 

 

O primeiro e principal desígnio... [do governo] é manter a justiça; evitar 
que os membros da sociedade se apropriem da propriedade alheia, ou 
desejem o que não é seu. O propósito aqui é proporcionar a cada um a 
segura e pacífica posse de sua propriedade... Quando este objetivo, que 
podemos chamar de paz interna, é assegurado, o governo em seqüência 
desejará promover a opulência do Estado (SMITH, 1978, p. 333 apud 
COUTINHO, 1993, p. 104)4. 

 

Uma luta que poderia parecer empenhada na defesa da “liberdade”, tendo como 

pano de fundo as dificuldades relativas à adoção internacional do padrão ouro, os 

impedimentos proporcionados pelo protecionismo alfandegário e as instabilidades causadas 

pelos conflitos entre e dentro das nações, não significa da parte dos liberais qualquer 

preocupação com a sociedade, mas sim com os potenciais impedimentos ao 

desenvolvimento do comércio e de um mercado auto-regulado, uma novidade histórica que 

surge junto com uma corrente de teorias conectadas a um período de imperialismos, de um 

“evolucionismo” fundado na “seleção natural” das “espécies mais fortes”. Talvez a 

proximidade semântica entre liberalismo e liberdade torne mais penoso o desafio de 

distinguir uma coisa da outra, mas, em compensação, tal desafio acaba sendo 

profundamente revelador. As discussões realizadas pelo menos no Brasil a respeito da 

educação são bastante profícuas nesse sentido, inclusive na demonstração dos reais 

interesses liberais em contraposição as lutas deflagradas mundo afora em defesa da 

liberdade. 

                                                 
4  SMITH, Adam. Lectures on Jurisprudence. Oxford, Clarendon Press, p. 333, 1978. 
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Sob a perspectiva histórica do liberalismo, a definição do papel do Estado na área 

educacional, sucumbiu, no Brasil, ao desenvolvimento de um modo de ver construído 

paulatinamente que acabou por considerar necessário apenas a garantia de uma educação 

escolar mínima e, para além dessa, nada mais do que o incentivo da sua “oferta” àqueles 

que estivessem dispostos a arcar com o preço da omissão do Estado na área, em especial no 

que se refere ao Ensino Superior, como uma delegação à iniciativa privada que só não foi 

total haja vista a pressão de parcelas organizadas da sociedade, inclusive em defesa da 

constituição de uma universidade verdadeiramente pública, como sendo crucial para a 

construção de um país moderno, democrático e soberano.  

Com efeito, passos importantes foram dados no Brasil na defesa da ampliação das 

oportunidades educacionais ao longo do século XX, a partir dos seus resultados potenciais 

postos em marcha por meio da mobilização e da organização dos trabalhadores e dos 

estudantes, em associações, sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais, inclusive, 

em contraposição às exigências do capital para a sua própria reprodução e expansão.  

A pressão pela ampliação das oportunidades educacionais constituiu-se, de certa 

forma, por duas vertentes de força, impulsionadas pelas transformações ocorridas a partir 

da década de 1930 em especial. Por um lado, a educação escolar que tinha sido considerada 

como uma prerrogativa de determinados setores da sociedade foi transformada numa das 

metas centrais no âmbito do processo de conquista de direitos sociais e na organização das 

classes trabalhadoras; e, por outro lado, a transformação rápida e profunda do capital desde 

as condições impostas pela divisão do trabalho, com o aumento da produção, a ampliação 

das técnicas e a informatização das informações, induziu nos trabalhadores uma demanda 

pela existência de determinadas estruturas educacionais mais especializadas e técnicas, 

denotando aparente não preocupação com uma formação escolar mais ampla.  

Desde então, como veremos mais adiante, uma complexa teia de políticas, seguindo 

o sentido das transformações ocorridas com o capital, delineou com mais intensidade um 

panorama estratégico para o país, com reflexos para o setor educacional, reiteradamente 

polarizado entre a constituição de uma nação soberana – com garantia de direitos aos seus 

cidadãos, sem discriminação – e uma adaptação da sociedade à divisão internacional do 

trabalho – na produção de insumos agropecuários e commodities, constituindo-se num 

enclave local para as transnacionais interessadas no subcontinente, em troca de tecnologia 
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defasada, garantido a ordem estabelecida pelas superpotências. A primeira opção exige a 

elaboração, a implementação e a defesa de um projeto próprio de país, com base em suas 

capacidades reais e próprias, enquanto que a segunda resulta na imposição de um modelo 

de país fundamental à circulação de mercadorias, submisso ao papel a ele atribuído no 

cenário internacional, com algum reflexo apenas para pequena parcela da sociedade.   

O modelo de educação escolar implantado no Brasil garante apenas o Ensino 

Fundamental, como público, gratuito e obrigatório, ou seja, uma escolaridade mínima, tanto 

do ponto de vista quantitativo como qualitativo, refletindo, de certo modo, a opção do país 

por adaptar-se, em grande medida, às demandas do mercado de trabalho capitalista e à 

ordem vigente em nível internacional. Vale dizer, o Brasil adotou um modelo de educação 

escolar sem qualquer garantia de que ela pudesse resultar em melhoria da qualidade de vida 

da população, cumprindo sua função acessória e operacional na produção mundial. Por 

conseguinte, o arcabouço legal montado no país exige transformações profundas que 

considerem a importância da educação e sua relação com as outras áreas sociais igualmente 

importantes. Isto significa que, concretamente, há necessidade de uma nova sistematização 

do conjunto de políticas adotadas na área educacional, tendo como perspectiva vencer o 

enorme atraso educacional brasileiro, enfaticamente reafirmado pelas “avaliações” oficiais, 

nacionais e internacionais.  

 

III – Metodologia  

 

Numa tentativa de explorar um pouco mais o terreno mencionado, a metodologia 

adotada neste trabalho focaliza leis, decretos, normas, etc. voltados para o Ensino Superior, 

indo desde o marco histórico do “Manifesto dos Pioneiros” de 1932, a Reforma 

Universitária de 1968 – a partir da qual operou-se grande transformação desse ensino –, 

passando pelas determinações da Constituição de 1988, a mobilização durante a elaboração 

do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, chegando às mais recentes “reformas” e 

seus possíveis desdobramentos, que sugerem a busca de “novas” relações entre sociedade, 

economia e política, e a educação.  

Dessa forma, pretendemos compreender melhor e discutir o papel assumido pelo 

Estado na garantia do funcionamento e da regulação do setor educacional; verificar quais 
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são as funções (social, política, econômica) atribuídas à Educação Superior; compreender a 

influência de instituições internacionais na definição de políticas públicas para este nível 

educacional; avaliar o “modelo” de Ensino Superior vigente no país; e as implicações da 

participação ou não dos setores organizados da sociedade civil nesse processo.  

Para cumprir tal objetivo, realizamos pesquisas documentais5 e bibliográficas6 sobre 

a ampliação – em grande medida privada – das vagas e das Instituições de Ensino Superior 

(IES) no Brasil. Além disso, em auxílio ao enfrentamento dos efeitos desastrosos 

ocasionados por tal situação, trabalhamos com um conjunto de informações divulgadas 

oficialmente pelo INEP que tem sido responsável, em termos de políticas educacionais, 

pela produção de indicadores e estatísticas indispensáveis à compreensão da realidade 

vivida por estudantes e por trabalhadores na área da educação. O aspecto quantitativo, 

ainda que limitado e determinado, traz informações surpreendentes.  

No mais, cabe dizer que o presente trabalho pôde ser viabilizado por meio do apoio 

do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e foi realizado no âmbito de uma instituição 

pública, a Universidade de São Paulo (USP), atualmente alvo de constantes incursões 

particularistas de agentes internos e externos, alternados e até simultâneos, desde o 

contingenciamento de recursos para a pesquisa no âmbito federal ao impacto das fundações 

e dos cursos pagos nas universidades públicas.  

                                                 
5  Tais como: os Anais da Conferência “Tendências do Ensino Superior para o Século XXI” da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, à Ciência e a Cultura (UNESCO); a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/1996 (LDB); o Plano Nacional de Educação – Lei n° 
10.172/2001 (PNE); os arquivos do Núcleo de Pesquisa sobre Ensino Superior (NUPES) da Universidade de 
São Paulo (USP) entre outros. 
6  Abrangendo as áreas de contato da sociologia, ciência política, filosofia, economia etc. 
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1. Capítulo I 

1.1. Da exclusão escolar brasileira  

 

A presente Dissertação de Mestrado tem o objetivo de analisar as diretivas políticas 

empreendidas pelo Governo Federal Brasileiro para o setor educacional, especificamente as 

destinadas ao Ensino Superior, verificar os mais importantes fatores que têm influenciado 

as políticas adotadas e o que se pode esperar delas diante dos desafios que se apresentam 

como os limites de acesso e de permanência nas instituições, evasão, qualidade do ensino, 

as dificuldades impostas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, entre outros.  

Uma observação mais atenta dos indicadores e das estatísticas produzidas pelo 

INEP aponta a ocorrência entre nós de um aumento expressivo da procura por cursos, 

instituições e das matrículas dos estudos de nível superior no Brasil, principalmente nas 

últimas duas décadas (1990-2000)7. Análises e dados obtidos vêm demonstrando, ao 

mesmo tempo, que a oferta pública e gratuita de vagas, a contrapartida estatal, não tem 

atendido a contento as necessidades que constituem tal demanda.  

Em 2005, por exemplo, das 2.165 instituições de educação superior brasileiras, 

apenas 231 eram públicas e 1.934, a grande maioria, particulares. Enquanto apenas 331.365 

estudantes ingressaram nas instituições públicas, no mesmo ano, 1.347.723 estudantes 

ingressaram nas instituições privadas; naquele ano somente 195.544 estudantes de 

instituições públicas concluíram os seus estudos, sendo 522.304 o número destes nas 

instituições privadas, segundo o Ministério da Educação (MEC) com base nos estudos do 

INEP.  

Distante da obrigatoriedade corretamente atribuída ao ensino fundamental e da 

extensão da obrigatoriedade ao ensino médio, o ensino superior tem sido tratado de forma 

muito aquém daquela que lhe é devida, ou seja, como um direito social. Assim, admitido 

como serviço e até mesmo como mercadoria, o ensino superior é delegado em boa parte à 

iniciativa privada, que é responsável atualmente pela “oferta” de mais de 80% das vagas. 

Tal preponderância deve-se em parte à maneira pela qual a educação superior foi 

                                                 
7  Segundo dados do MEC/INEP, no ano de 1980 o número de matrículas registradas no ensino 
superior brasileiro era de 1.377.286 sendo que 492.232 estavam localizadas nas instituições públicas e 
885.054 nas privadas. No ano de 1990 eram 1.540.080 as matrículas totais sendo que 578.625 nas instituições 
públicas e 961.455 nas privadas. Em 2001 o aprofundamento das diretrizes políticas (re)atualizaria o perfil 
das matrículas. De um total de 3.030.754 matrículas, 939.225 eram públicas e 2.091.529 privadas. 
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tratada ao longo do tempo, como prerrogativa de uma pequena parcela da sociedade 

ajustada aos valores difundidos no interior das escolas pelas classes economicamente 

dominantes desde os anos iniciais, ou seja, àquela que na sua maioria pertencia a esses 

mesmos estratos.  

A “relação” da estrutura social convergia na organização do “sistema” educacional e 

depois do Ensino Superior como uma etapa de formação escolar voltada a uma pequena 

parcela da população, em muitos casos “destinada” a monopolizar as carreiras mais 

tradicionais como engenharia, medicina e direito – pré-requisitos para ocupar postos de 

direção, o que quase sempre ocorria a partir da ostentação do prenome Doutor, não 

necessariamente como outorga de alguma capacidade trabalhada, mas como uma suposta 

superioridade tida como algo natural, comprovada “tecnicamente” por um título concedido 

por uma instituição correspondente. Para Pierre Bourdieu,  

 

A hierarquia das estruturas de ensino, simples e claramente identificável 
[...] estabelecia uma relação estreita de homologia com a hierarquia 
social; e isso contribuía muito para persuadir aqueles que não se sentiam 
feitos para a Escola de que não eram feitos para as posições que podem se 
alcançadas (ou não) pela Escola, ou seja, as profissões não manuais e, 
muito especialmente, as posições dirigentes no interior dessas profissões 
(BOURDIEU, 1999, p. 219). 

 

Destarte, os esforços empreendidos por parte da sociedade – sem acesso a iguais 

oportunidades educacionais, culturais, econômicas, e que ainda assim superou valores, 

técnicas, informações, modos de agir distantes ou sem conexão alguma com a realidade 

social e nem com as condições de vida experimentada pela maioria da população – acabam 

muitas vezes frustrados diante das sempre atualizadas estratégias empregadas na 

manutenção da “ordem social”, como o monopólio de acesso e prosseguimento profissional 

nas carreiras mais promissoras, através do corte operado por vestibulares, exames de órgãos 

de classe, dinâmicas de seleção de empresas, cujas exigências são totalmente excludentes. 

A rigidez estrutural da sociedade brasileira por certo não deve ser entendida como 

algo definitivo e imutável. A instabilidade geral promovida pela expansão organizacional 

do aparato público das políticas nas décadas de 1950 e início da década de 1960, por 



 26 

exemplo, sinaliza um importante momento em que a definição do dilema8 reiterado do país, 

soberano / subserviente, esteve presente no cotidiano de uma boa parte da população. Tal 

instabilidade resultou de mudanças – a partir do rápido crescimento da população, do 

processo de urbanização, da indução da industrialização através do tripé capital estatal, 

privado, nacional e internacional – que influíram e pressionaram o modelo escolar 

brasileiro, tanto quantitativamente no sentido da sua expansão, quanto qualitativamente ao 

(re)direcionar seu foco para o atendimento de demandas exigidas pelas ocupações técnicas, 

tecnológicas e administrativas. 

Todavia, com o golpe militar de 1964 uma nova articulação preocupada em 

“recolocar nos eixos” a manutenção da ordem, herdeira de um autoritarismo secular, 

submeteu as políticas à lógica da acumulação financeira (inalterada até os dias de hoje), 

contribuindo para que a expansão do Ensino Superior passasse a ser crescentemente 

operada pelo setor privado – com destaque para os empreendimentos que incorporaram a 

busca de lucros como uma de suas prioridades centrais.  

Sucessivos governos, ao invés de contribuírem para enfrentar os desafios a que a 

população brasileira tem sido submetida – desemprego sazonal (agora também estrutural), 

alto custo de vida, elevados índices de violência etc. –, têm sido coniventes com inúmeras 

distorções cometidas desde a cartelização de mantenedoras, a manutenção de mensalidades 

em patamares elevados, a fusão de estabelecimentos e de turmas, que têm servido para 

gerar uma retenção e uma evasão surpreendentes. Bastante ilustrativo é o caso da “maior” 

“universidade” na atualidade, em número de estudantes, a Estácio de Sá, que foi a terceira 

Instituição de Ensino Superior do país a colocar ações à venda na Bolsa de Valores em 

2007, ao mesmo tempo em que entrou num processo de compra do Centro Universitário 

Radial (UniRadial), na capital paulista, que tem mais de 10 mil estudantes.9  

Assim, a real democratização do Ensino Superior tem se constituído num grande 

desafio para a sociedade. Na contramão da garantia do acesso e permanência dos estudantes 

a um Ensino Superior de boa qualidade, o poder público continua delegando a “oferta” de 

                                                 
8  Para Florestan Fernandes (1962, p. 38), “Os sociólogos entendem por ‘dilema’ um tipo de 
inconsistência estrutural e dinâmica que nasce da oposição entre o comportamento social concreto e os 
valores morais básicos de determinada ordem social”. 
9  Segundo o InformANDES. Novembro de 2007. p. 3. A primeira a abrir seu capital foi a Anhangüera 
Educacional, e a segunda foi o grupo Pitágoras. Tudo indica que muitas outras instituições seguirão esse 
mesmo caminho.  
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vagas à iniciativa privada, permitindo que esta aufira lucros através de atividades escolares 

restritas a um exíguo grupo pagante ou beneficiário de alguma medida assistencialista dos 

indistinguíveis governos. Não fosse por isso, ao mesmo tempo, a expansão de vagas que se 

vem operando é alardeada como se fosse democratizante, ainda que superlote as salas de 

aula com: 1) desrespeito à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 2) 

precariedade de bibliotecas e laboratórios, quando existentes; e 3) não contratação, em 

número suficiente, de funcionários técnico-administrativos e de professores, sobretudo em 

regime de dedicação integral. Por certo, existem exceções a essa regra, mas elas constituem 

iniciativas isoladas, que dependem mais da dedicação de professores, funcionários técnico-

administrativos e estudantes, do que propriamente de condições propiciadas por essas 

instituições particulares.  

Corroboram tal exame dos fatos os dados do MEC/INEP (2005). Neles observamos 

que, dos 104.119 professores das instituições públicas de Ensino Superior, 77.678 

trabalhavam em regime integral, 18.635 em regime parcial e 7.806 são horistas. Nas 

instituições privadas, por outro lado, dos 201.841 professores, 32.802 trabalhavam em 

tempo integral, 49.109 em regime parcial e 120.020 são horistas. Destaca-se, sobretudo, no 

ensino do setor privado, a dissociação do ensino da pesquisa e da extensão, já que a maioria 

de professores horistas não possui condições nem “tempo” para a pesquisa científica, para 

tirar dúvidas dos estudantes ou orientá-los em seus estudos e nem sequer para promover 

extensão de conhecimentos e serviços à sociedade.  

 

1.2. A exclusão social como limite para a Democracia 

 

Para esmiuçar um pouco mais alguns aspectos cruciais da realidade educacional 

brasileira atual e os seus desafios mais imediatos como os relacionados à falta de qualidade 

do ensino escolar, a evasão dos estudantes e a restrição do acesso e permanência, 

principalmente ao Ensino Superior, partimos de uma hipótese fundada numa relação 

estabelecida historicamente entre a implantação de uma forma de convivência social, 

cultural, política e econômica de cunho liberal (que não difere em essência da preconizada 

pela doutrina (neo)liberal), e a restrição das decisões políticas, inclusive as educacionais, a 

um pequeno grupo dominante.  
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Frente ao mal resolvido e persistente dilema nacional – soberania / submissão –, na 

tentativa de colocar-se acima ou além do momento histórico em que o país se encontra, os 

defensores do liberalismo buscam justificar a minimização do direito à educação com base 

numa visão de mundo supostamente construída por meio de uma interpretação “lógica 

matemática” da realidade, segundo a qual o Estado é a fonte de boa parte dos problemas da 

população brasileira.  

A estratégia de responsabilizar o Estado (em abstrato) pelos problemas sociais e não 

os sucessivos governos (bem identificáveis) pelas políticas adotadas, assim como a relação 

citada (implantação de ditames liberais – expansão do Ensino Superior privado – sem uma 

ampla discussão), ocorre quando a democracia, enquanto possibilidade de ampliar o 

número de beneficiários da produção social, ameaça os interesses dos setores dominantes 

da sociedade que há muito tempo monopolizam a destinação dos fundos públicos ou 

estatais.  

A restrição do acesso ao processo completo e aos resultados da produção social 

sobrevém com freqüência a partir do manejo “técnico” de planilhas de custos, de 

investimentos, de pagamentos, a alusão recorrente à índices de inflação, os acordos 

fechados na definição de diretrizes orçamentárias, respaldando decisões políticas 

direcionadas no sentido de transferir da esfera estatal para a exploração privada a 

responsabilidade pelo atendimento dos direitos sociais como a educação, a saúde, a 

previdência social, deixando sua efetivação comprometida nas ocasiões em que a 

possibilidade de obtenção de lucro não é certa ou não é atrativa. Tal situação foi 

fundamental para a redefinição – mal sucedida, do ponto de vista social – da configuração 

do Ensino Superior brasileiro. 

Na esteira de continuar a transferir direitos historicamente conquistados para o leque 

de serviços a serem oferecidos por entes privados, com o intuito de manter e, se possível, 

limitar ainda mais o acesso à tomada de decisões nacionais a um pequeno grupo social, os 

setores dominantes revelam sua tática singular e recorrente de circunscrever a democracia 

no que se refere à sua (in)capacidade de instituir, garantir e ampliar direitos.  

Para controlar o avanço democrático, os liberais pretendem submetê-lo a reprodução 

capitalista, um sistema de excessiva desigualdade material. Por isso, negam o direito de 

redução da jornada de trabalho, continuam negando o direito ao voto e / ou a participação, 
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negam a liberdade dos trabalhadores se organizarem em sindicatos e terem o direito de 

fazer greves, entre outros. Vale lembrar que a democracia pressupõe, no mínimo, uma certa 

condição de igualdade nas relações entre os membros de uma determinada sociedade, mas 

parece não ser essa a situação que tem vigorado no Brasil. 

Desigual, a sociedade brasileira tem vivenciado apenas o resultado das dimensões 

restritas de atividade política, dos interesses privados e extremamente egoístas dos setores 

dominantes, locais, regionais, nacionais e internacionais, entrelaçados, fruto da maneira 

como o país se constituiu ao longo dos séculos, um "velho povo novo". Para Darcy Ribeiro, 

 

Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes 
raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas 
se enfrentam e se fundem par dar lugar a um povo novo (Ribeiro 1970), 
num novo modelo de estruturação societária [...] Velho, porém, porque se 
viabiliza como um proletariado externo. Quer dizer, como um implante 
ultramarino da expansão européia que não existe para si mesmo, mas para 
gerar lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor colonial de 
bens para o mercado mundial, através do desgaste da população que 
recruta no país ou importa (RIBEIRO, 2006, p.17, destaque do autor). 

 

O modelo de estrutura social implantada na formação do novo enclave colonial 

manteve ademais distantes e segmentadas a realidade das “matrizes sociais díspares”, o que 

explica de certa forma as não poucas incursões violentas destinadas a aglutinar uma 

grandiosidade territorial (viabilizada em grande medida por uma integração econômica), a 

organizar a exploração de uma multiplicidade de riquezas e a orientar uma extensa gama de 

interesses inicialmente tidos por desconexos e sem realidade efetiva.  

Dado o padrão de integração societária da ordem social, tolerante a formas extremas 

de desigualdades econômica, sociocultural e política, manipuladas aberta ou 

dissimuladamente a partir de dentro e de fora da nação (FERNANDES, 1975, p. 115), uma 

série de “providências” destinadas a beneficiar uma minoria foram logo coordenadas como 

produções socializáveis, pelo menos dos custos e das perdas ocasionadas pela frustração de 

algum projeto governamental malsucedido. Diante desta situação, face ao egoísmo aqui 

instalado, foram fundamentais o respaldo das riquezas naturais e a oferta de mão-de-obra 

servil. Como argumenta Leda Maria Paulani:  

 

Em outras palavras, a substantiva elasticidade da oferta de mão-de-obra 



 30 

que sempre existiu por aqui (mesmo depois de encerrada a escravidão 
negra), reforçada, além do mais, pelo processo de crescimento baseado 
em ciclos qualitativamente distintos, característico de nossa história 
econômica, foi permitindo que as elites pudessem “desenvolver” o país 
sem serem obrigadas a carregar consigo, nesse movimento, a massa da 
população (PAULANI, 2001, p.143). 

 

A mão-de-obra forjada pela violência da escravidão10 e da servidão, somada à 

exploração de uma infinidade de riquezas naturais, juntamente com uma propensão das 

camadas dominantes à importação (financiada pela exportação de produtos sem ou quase 

nenhum valor agregado), davam guarida à adoção de políticas definidas externamente (mas 

com aquiescência interna), a partir de uma estrutura de forças onde países economicamente 

dominantes procuraram manter a todo custo o monopólio do desenvolvimento técnico e 

econômico alcançado. O desenrolar dos acontecimentos não poderia controlar, no entanto, a 

opulência do enclave econômico, constituindo, por si próprio e à sua maneira, os fatores 

cruciais para a formação de uma nação e a superação aparente da subordinação de todo um 

território invadido numa sanha exploratória, inclusive do próprio homem, do índio11 (dos 

quais pelo menos 4/5 que habitavam o território foram massacrados, segundo registros 

históricos ainda parciais) e, principalmente, do negro:  

 

                                                 
10  “Apresado aos quinze anos em sua terra, como se fosse uma caça apanhada numa armadilha, ele era 
arrastado pelo pombeiro – mercador africano de escravos – para a praia, onde seria resgatado em troca de 
tabaco, aguardente e bugigangas. Dali partiam em comboios, pescoço atado a pescoço com outros negros, 
numa corda puxada até o porto e o tumbeiro. Metido no navio, era deitado no meio de cem outros para 
ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio 
da fedentina mais hedionda. Escapando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era 
examinado como um cavalo magro. Avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era 
arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava à terra adentro, ao senhor das minas ou dos 
açúcares, para viver o destino que lhe haviam prescrito a civilização: trabalhar dezoito horas por dia, todos os 
dias do ano” (RIBEIRO, 2006, p. 107). 
11  Tomando como exemplo o caso espanhol que resume bem a situação: “A essa Hispaniola (hoje Haiti 
e República Dominicana), onde os indígenas, somando cerca de 100 mil em 1492, eram apenas duzentos um 
século depois, morrendo de horror e repulsa pela civilização européia, mais ainda que de varíola e de 
violências, os colonizadores enviavam delegação atrás de delegação a fim de determinar-lhes a natureza. Se 
eram homens de verdade, devia-se enxergá-los como os descendentes das dez tribos perdidas de Israel? 
Mongóis chegados em cima de elefantes? Ou escoceses levados alguns séculos antes pelo príncipe Modoc? 
Continuavam a ser pagãos de origem ou seriam antigos católicos batizados por são Tomé e relapsos? Nem 
sequer se tinha certeza de que fossem homens, e não criaturas diabólicas ou animais. Esta era a impressão do 
rei Fernando, já que em 1512 ele importava escravas brancas para as Índias Ocidentais com o único fito de 
impedir que os espanhóis se casassem com indígenas ‘que estão longe de ser criaturas racionais’. Diante dos 
esforços de Las Casas para suprimir o trabalho forçado, os colonos mostravam-se mais incrédulos do que 
indignados: ‘Pois então’, exclamavam, ‘não podemos nem mais nos servir dos animais de carga?”. 
(STRAUSS, 1996, p. 71). 
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Conscritos nos guetos de escravidão é que os negros brasileiros 
participam e fazem o Brasil participar da civilização de seu tempo. Não 
nas formas que a chamada civilização ocidental assume nos núcleos 
cêntricos, mas com as deformações de uma cultura espúria, que servia a 
uma sociedade subalterna. Por mais que se forçasse um modelo ideal de 
europeidade, jamais se alcançou, nem mesmo se aproximou dele, porque 
pela natureza das coisas, ele é inaplicável nas feitorias ultramarinas 
destinadas a produzir gêneros exóticos de exportação e de valores 
pecuniários aqui auridos. (RIBEIRO, 2006, p. 105). 

 

A aplicabilidade dos interesses externos contrariando a tênue autodeterminação 

nascente da nação tem a adesão de alguns setores internalizados e encontra condições de 

efetivar-se justamente a partir da natureza da colônia de exploração e da implantação de 

organizações exóticas, como a escravidão e as sesmarias, regime adotado por Portugal, na 

tentativa de distribuir, explorar e ocupar o terreno colonial através da cessão de extensas 

áreas destinadas a uma produção agrícola monocultora de exportação. Ou seja, desde então 

pouca ou nenhuma importância tem sido atribuída às propriedades de terra de pequeno 

porte, direcionadas a atender uma demanda interna cotidiana, inclusive por sobrevivência.  

 Foi e continua sendo através de decisões políticas incongruentes, por exemplo, as 

destinadas à exploração das terras brasileiras, que podemos elucidar como em meio a 

tentativas conservadoras de procurar controlar o movimento incessante da vida social, surge 

uma “classe dominante” homogênea educada na Faculdade de Direito de Coimbra, que 

circulava pelo país e contribuiu para subordinar as províncias ao poder central, interligando 

vastas regiões, reduzindo o impacto de interesses estritamente regionais:12  

 

Essa classe dominante empresarial-burocrático-eclesiástica, embora 
exercendo-se como agente de sua própria prosperidade, atuou também, 
subsidiariamente, como reitora do processo de formação do povo 
brasileiro. Somos, tal qual somos, pela fôrma que ela imprimiu em nós, 
ao nos configurar, segundo correspondia a sua cultura e a seus interesses. 
Inclusive reduzindo o que seria o povo brasileiro como entidade cívica e 
política a uma oferta de mão-de-obra servil. [...] Foi sempre nada menos 

                                                 
12  Situação essa revitalizada pela edição da Lei de Terras, Lei 601, de 18 de setembro de 1850, 
mostrando como mudanças cruciais seriam recorrentemente ofuscadas por “técnicas políticas” enquanto 
tentativas de controlar ou minimizar as modificações pendentes da sociedade brasileira. Se antes o acesso a 
terra era bastante restrito, agora os mesmos pequenos círculos de proprietários seriam os únicos capazes de 
fazer face ao alto preço cobrado, situação essa responsável pela existência de imensos latifúndios em pleno 
século XXI. O ano de 1850 também assinalou a extinção do tráfico de escravos no Brasil (mas não acabou 
com a escravidão) dando origem a uma intensa atividade de negócios, como modernização capitalista, a partir 
da criação de um mercado de trabalho, da terra e dos recursos disponíveis. 
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que prodigiosa a capacidade dessa classe dominante para recrutar, 
desfazer e reformar gentes, aos milhões. Isso foi feito no curso de um 
empreendimento econômico secular, o mais próspero de seu tempo, em 
que o objetivo jamais foi criar um povo autônomo, mas cujo resultado 
principal foi fazer surgir como entidade étnica a configuração cultural de 
um povo novo, destribalizando índios, desafricanizando negros, 
deseuropeizando brancos. (RIBEIRO, 2006, pp. 162-163).  

 

Beneficiados, a princípio, pela proibição de Portugal sobre o Brasil, de 1500 a 1810, 

no que dizia respeito ao desenvolvimento de atividades industriais (com raras exceções, 

como a dos calçados, vasilhames etc., devido à distância da metrópole), os “latifundiários” 

puderam se constituir como o mais importante13 grupo interno de pressão política ao lado 

dos eclesiásticos. Para Vicente Barreto,  

 

[...] enquanto “o Estado liberal anglo-saxão existia para garantir aos 
homens a fruição de suas propriedades” e “a Reforma libertara as 
consciências dos entraves colocados pela tradição católica”, [...] “no 
fundo da cultura portuguesa” (apesar da reforma pombalina” havia “uma 
razão religiosa para afastar do indivíduo os instrumentos de riqueza”. 
Portanto, pode-se interpretar que a “acumulação de riquezas seria para a 
cultura política luso-brasileira uma função do Estado, que passa a exercer 
o papel de protetor da sociedade” [...]. (BARRETO, 1977, pp. 89-90 apud 
TRINDADE, 1985, p. 67).14 

 

 Mesmo assim, na segunda metade do século XVIII surgiram algumas indústrias 

promissoras, como a do ferro e a têxtil, concorrendo com o comércio da corte, ameaçando 

constituírem-se como fator de independência financeira e política da colônia. Nesse 

sentido, um Alvará15 de 5 de janeiro de 1785, assinado por D. Maria I, procurou extinguir 

todas as manufaturas têxteis da colônia, exceto a de panos grossos, para uso dos escravos, e 

criou restrições à indústria do ferro (relativamente amenizadas em 1795, devido às 

distâncias). Com pouca ou quase nenhuma possibilidade de desenvolvimento das iniciativas 

                                                 
13  “Não alcançam, aqui, nem mesmo a façanha menor de gerar uma prosperidade generalizável à 
massa trabalhadora, tal como se conseguiu, sob os mesmos regimes, em outras áreas. Menos êxito teve, ainda, 
em seus esforços por integrar-se na civilização industrial. Hoje, seu desígnio é forçar-nos à marginalidade na 
civilização que está emergindo” (RIBEIRO, 2006, p. 62). 
14  BARRETO, Vicente. Ideologia e Política no Pensamento de José Bonifácio de Andrada e Silva. Rio 
de Janeiro, Editora Zahar, 1977. 
15  O alvará de 1785 procurou proibir quase todas as atividades manufatureiras na colônia, sob a 
justificativa de que, quanto mais se multiplicassem o número dos fabricantes, mais diminuiria o dos 
cultivadores e menos braços estariam disponíveis para empregar no descobrimento e no rompimento de uma 
grande parte destes extensos domínios que ainda se encontravam incultos e desconhecidos. 
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internas, não por acaso, manteve-se no Brasil a incorporação da tecnologia européia 

aplicada à produção, ao transporte, à construção e à guerra, com o uso de instrumentos de 

metal e de dispositivos mecânicos; a tecnologia portuguesa de produção de tijolos e telhas, 

sapatos e chapéus, sabão, cachaça, rodas de carros, pontes e barcos etc.; a integração de 

todos os núcleos locais em uma estrutura sócio-política única, cujas funções principais 

eram tornar a colônia viável e lucrativa além de defendê-la da insurgência dos escravos, dos 

ataques indígenas e das invasões externas; uma Igreja oficial, associada a um Estado 

salvacionista, que depois de intermediar a submissão dos núcleos indígenas impôs um 

catolicismo messiânico16 e exerceu um rigoroso controle sobre a vida intelectual da colônia, 

impedindo a difusão de qualquer outra ideologia e até mesmo do saber científico; etc., 

segundo Ribeiro (2006). 

 A obstrução exercida sobre as iniciativas internas seria complementada ainda pelo 

contrato comercial17 de 1810 que prosseguia no mesmo caminho do alvará de 1785, apesar 

de aparentemente revogá-lo, de fato (re)atualizando-o, através dos impedimentos 

proporcionados por uma abertura forçada das fronteiras nacionais ao atendimento da vazão 

dos produtos ingleses acumulados pela Revolução Industrial que poderiam atender aos 

excessos palacianos. Segundo Boris Fausto,  

 

A abertura dos portos estabeleceu uma ponte entre a Coroa portuguesa e 
os setores dominantes da Colônia, especialmente os que se concentravam 
no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais [...] A elite política 
promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas 
que poderiam por em risco a estabilidade da vida da antiga Colônia, nos 
moldes existentes [...] A nova relação de dependência, que se vinha 
afirmando desde 1808 com a abertura dos portos, representava mais do 
que uma simples troca de nomes, importando em uma mudança da forma 
como a antiga Colônia se inseria no sistema econômico internacional 

                                                 
16  “[...] a cristianização foi regularmente associada à instauração de um poder colonial sobre as 
populações submetidas. Mais importante que isto: gerou uma ‘cristandade colonial’, expressão da submissão 
das classes inferiores, mas paradoxalmente, com potencialidades subversivas que se estenderam muito além 
dos momentos históricos da libertação política, na medida em que, apesar desta, persistiram estruturas sociais 
e econômicas opressivas” (MONTEIRO, 1978, p. 41-42). 
17  Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, D. João VI revogou o alvará de 1785 e 
abriu os portos ao comércio exterior, fixando taxa de 24% para produtos importados, com exceção dos 
portugueses que eram taxados em 16%. Em 1810, um contrato comercial com a Inglaterra, fixou em 15% a 
taxa para as mercadorias inglesas por um período de 15 anos, suficiente para eliminar uma concorrência 
interna. Em 1828 passou-se a cobrar uma taxa igual de 15% sobre todos os produtos estrangeiros. Somente 
em 1844 o Ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, criou uma lei que ampliava as taxas para 30% e 60%, 
como tentativa de proteção – a Tarifa Alves Branco.  
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(FAUSTO, 2001, pp. 78-79). 
 

O peso relativo das conseqüências mais imediatas, tendo em vista pelo menos o 

aspecto educacional, presente em regulamentos, estatutos e normas nacionais e, 

principalmente, na Constituição de 25 de março de 1824, nascida de cima para baixo, por 

imposição de Dom Pedro I ao “povo”, a partir do texto promulgado depois da dissolução da 

Assembléia Constituinte, corresponderam, na corrente dos acontecimentos, a uma intenção 

de garantir apenas uma formação escolar mínima da população, ou seja, somente uma 

“instrução primária e gratuita a todos os cidadãos”, excluindo a maior parte da população 

composta por escravos (não cidadãos) etc., e, mesmo assim, como observa Helenir Suano 

(1987), o quadro da realidade não se altera significativamente pois a Constituição de 1824 

não apresentou os meios necessários a serem utilizados pelo governo para modificar a 

situação. Além do mais, o contexto histórico foi marcado por uma grande instabilidade 

política protagonizada pelos setores conservadores. Podemos acrescentar, na mesma 

medida, os obstáculos à “difusão de qualquer outra ideologia que não fosse a católica [se é 

que esta pode ser considerada uma ideologia] e até mesmo do saber científico” (RIBEIRO, 

2006, p. 69). 

É no limite do Período Regencial, em meio a inúmeras revoltas e rebeliões18, que o 

cenário inclusive educacional ameaçava modificar-se ante a definição da unidade territorial 

do país, o embate por centralização ou descentralização do poder, o delineamento dos 

limites de organização das forças armadas e, principalmente, na tentativa de 

estabelecimento do grau de autonomia das províncias. Pode-se verificar que tais 

determinações estão relacionadas com os descontentamentos locais quanto à repartição das 

rendas entre o governo central, as províncias e os municípios, desde o Ato Adicional de 

agosto de 1834, a partir do qual,  

 

Atribuiu-se às Assembléias Provinciais competência para fixar as 
despesas municipais e das províncias e para lançar os impostos 

                                                 
18  Foram cinco levantes entre 1831 e 1832 só no Rio de Janeiro na incerteza da organização política; a 
Guerra dos Cabanos em Pernambuco entre 1832 e 1835 em defesa do retorno do Imperador; a Cabanagem no 
Pará entre 1835 e 1840 em razão de uma contenda sobre a nomeação do presidente daquela província; a 
Sabinada na Bahia entre 1837 e 1838 em torno de idéias federalistas e republicanas; a Balaiada no Maranhão 
entre 1838 e 1840 iniciada a partir de uma série de disputas entre grupos da elite local que acabaram 
resultando em uma revolta popular e; a Farroupilha no Rio Grande do Sul entre 1836 e 1845 contra, entre 
outros, os pesados impostos e a favor da autonomia e separação da província etc. (FAUSTO, 2001, passim). 
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necessários ao atendimento dessas despesas, contanto que não 
prejudicassem as rendas a serem arrecadadas pelo governo central 
(FAUSTO, 2001, p. 87). 

 

Contrária a uma maior autonomia dos municípios e das províncias, numa 

demonstração dos limites presentes no jogo de forças políticas vigentes, parte da 

aristocracia interpôs uma “interpretação” do Ato de 1834, através da ala política 

denominada Conservadora, que pretendia aprofundar a centralização de poder e reforçar 

sua autoridade política, diga-se, em beneficio próprio, já em 1840. Aos Liberais, como 

resultado do que poderia parecer um paradoxo, competiu a “manobra política” destinada a 

antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que assumiu o trono aos 14 anos de idade em 

julho de 1840, a partir de um outro “apelo interpretativo” desse mesmo Ato de 1834 com o 

intuito de enfraquecer os Conservadores. (FAUSTO, 2001, passim). 

De qualquer modo, com algumas revoltas liberais eclodindo logo a seguir, em 1842, 

em São Paulo e em Minas Gerais (contra os impostos e algumas medidas de combate ao 

tráfico de escravos)19, somadas à Revolução Praieira de 1848 (que se colocava em defesa 

do federalismo, do sufrágio universal, pela expulsão dos portugueses, pela nacionalização 

do comércio a varejo etc.), o Imperador conseguiu reforçar ainda mais o seu papel, 

restaurando o Poder Moderador e o Conselho de Estado: 

 

O Imperador usava as prerrogativas do Poder Moderador quando a 
Câmara não apoiava o Gabinete de sua preferência. Nesse caso, com base 
no Poder Moderador, dissolvia a Câmara após ouvir o Conselho de 
Estado e convocava novas eleições. Como nas eleições o peso do governo 
era muito grande, o Imperador conseguia eleger uma Câmara que se 
harmonizava com o Gabinete por ele preferido. [...] Através desse 
mecanismo houve, em um período de cinqüenta anos, a sucessão de 36 
gabinetes (FAUSTO, 2001, p. 97). 

  

 
1.3. A democracia apenas como perspectiva  

 

Já na Primeira República, associadas à necessidade de algum tipo de reforma da 

sociedade, as transformações que diziam respeito às mudanças no relacionamento entre o 
                                                 
19  Conforme a Lei de 7 de novembro de 1831, que declarava aplicar severas penas aos traficantes de 
escravos e libertar os que entrassem no país após aquela data. Pela sua não efetivação, vem daí a expressão 
“para inglês ver”. 
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sistema local de mando e os círculos abrangentes de poder político, de administração e da 

economia, com a abolição da escravidão (sem a constituição de um suporte público para a 

população, no contexto do coronelismo)20, constituíram-se novamente arranjos de poder na 

definição dos rumos que a nação deveria seguir, pelo predomínio econômico e político dos 

interesses das elites localizadas principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. Os dois 

Estados elegeram nove candidatos nas onze eleições presidenciais da República Velha, 

sendo seis de São Paulo21  e três de Minas Gerais. Nesse período menos de seis por cento da 

população nacional participou das eleições. Depois de 1906, o Rio Grande do Sul também 

se tornou um importante Estado eleitoral, e os três Estados, às vezes, eram responsáveis por 

metade da votação nacional. Para Joseph Love, 

 

São Paulo [...] Já ocupava uma posição de comando durante a República 
Velha (1889-1930) e, por ocasião do primeiro censo econômico em 1920, 
respondia por mais de dois sétimos da produção agrícola e industrial do 
Brasil, isto é, mais que o dobro da produção da unidade que vinha em 
segundo lugar, Minas Gerais. [...] Em 1907, a metade do café do mundo 
era cultivada em São Paulo (LOVE, 1975, pp. 55-56). 

 

O poderio econômico de São Paulo e as medidas destinadas a manter e a ampliar 

essa prevalência podem representar, do nosso ponto de vista, a importância (ou não) 

atribuída pela classe política brasileira do momento à Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891, segundo a qual, Art. 35, incumbia ao 

Congresso, mas não privativamente, dentre outras, animar no país o desenvolvimento das 

letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem 

privilégios que tolhessem a ação dos governos locais. A distância existente entre o 

declarado e o observado demonstra como o Congresso assumia um importante papel na 

                                                 
20  “De modo marcante, o ‘coronel’, como tipo social peculiar à Primeira República, surge como uma 
figura suspensa entre duas ordens de lealdade, nem sempre compatíveis: as exigências e expectativas 
decorrentes de suas relações com as ‘situações políticas’, e aquelas derivadas de seus laços com uma clientela. 
Seus antepassados no mandonismo local, régulos e potentados rurais, ‘homens bons da governança da terra’, 
viam-se reconhecidos por parte das autoridades como um poder costumeiro local, garantido pela estrutura 
patrimonialista de dominação [...] Com a emergência do ‘coronel’, o mandonismo local tem seu poder de 
barganha acrescido em decorrência do significado adquirido pela representação político-eleitoral.” 
(MONTEIRO, 1978, p. 42). 
21  “Tivesse sido a votação em São Paulo dividida entre vários partidos durante a República Velha, 
como o foi depois da Segunda Guerra Mundial, a influência do Estado teria sido presumivelmente menor do 
que de fato foi. O Partido Republicano Paulista manteve São Paulo como um Estado monopartidário desde o 
fim do Império até 1926, e a oposição continuou fraca até depois da revolução de 1930, que derrubou o PRP 
nos níveis local, estadual e nacional.” (LOVE, 1975, P. 57). 
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defesa de interesses na maioria das vezes restritos contrariando princípios e diretrizes da 

Carta Maior. O mesmo Art. 35 também previa a criação de instituições de Ensino Superior 

e secundário nos Estados e a promoção da instrução secundária no Distrito Federal, mas por 

não definir responsabilidades nem a forma como isso se daria acabou resultando em apenas 

mais uma “letra da lei”. 

Nem mesmo a crise de 1929, que deslocou o centro dinâmico da economia, pela 

redução forçada de importações, estimulando uma determinada produção e impulsionando 

um possível mercado interno, foi capaz de redirecionar a insuficiente abertura escolar 

realizada que não representava senão a expectativa das oligarquias rurais na (re)atualização 

de procedimentos destinados à manutenção da hierarquia social vigente, a partir da 

possibilidade de que parte das carreiras menos valorizadas ou desvalorizadas 

individualmente, conforme o caso, fossem “acessíveis”. Se por um lado, declarava-se 

“animar no país” uma formação escolar mínima (e não mais do que isso), por outro, 

segundo Florestan Fernandes (1975), transferia-se para a coletividade a maior parte 

possível do ônus decorrente do financiamento do status dos estamentos dominantes: 

 

[...] tratava-se de um mecanismo específico de solidariedade estamental 
que, com o tempo (a desagregação do antigo regime e a formação da 
sociedade de classes fizeram que esse benefício fosse compartilhado por 
uma massa crescente de famílias de várias condições sociais). 
(FERNANDES, 1975, p. 127). 

 

 

1.4 Uma segregação reforçada pelo Estado 

 

Dentre tantas peculiaridades do Estado brasileiro, uma delas consiste em cumprir 

em demasia um papel ativo na acumulação e na concentração privadas de riquezas ou, 

quando não, privatiza o público, como um reflexo paternalista, patrimonialista e autoritário 

ainda vigente. Muitas são as medidas governamentais implantadas neste sentido, como as 

relacionadas à compra e valorização22 do café, a principal base da economia nacional em 

                                                 
22  “Como a Europa procurasse mercados ultramarinos para o seu capital nos derradeiros anos do século 
XIX, parecia naturalíssimo que São Paulo tomasse dinheiro emprestado no estrangeiro. E o Estado não se 
cansou de fazê-lo, começando em 1905, quando o governo estadual adquiriu a Estrada de Ferro Sorocabana. 
Um ano depois, estabeleceu o primeiro programa de valorização do café, financiado por um consórcio 
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meados do primeiro quartel do século XX, cujos custos era socializado para a proteção do 

rendimento dos produtores rurais, ameaçado pela diminuição da demanda externa 

notadamente depois do início da I Guerra Mundial e da crise econômica de 1929. Segundo 

Maria do Carmo Campello de Souza, 

 

O liberalismo econômico praticado pelos cafeicultores paulistas 
(parcialmente comprometido pelo Convênio de Taubaté de 1906 quando o 
governo intervém na defesa do preço do café) buscava, no plano político, 
instituições políticas correspondentes: “além da influência da Constituição 
americana a absorção do liberalismo político foi possível e desejável 
internamente, dentro das novas características do quadro político” da 
República Velha. Muito embora o sistema liberal não tivesse condições de 
estender-se ao conjunto do país, a presença de uma “estrutura flexível” 
concedeu “à cúpula dirigente mais tarde um meio de renovar-se no poder, 
ampliando suas bases de legitimação política” (SOUZA, 1969, pp. 168-
170 apud TRINDADE, 1985, p. 68).23 

 

O Congresso Nacional que representava uma arena importante onde se formavam as 

combinações políticas vinha caracterizando-se durante a República Velha, sob a 

perspectiva de uma sociedade oligárquica, pelo predomínio de representantes nacionais não 

comprometidos com a defesa dos interesses da sociedade como um todo, mas pelo usufruto 

do poder em beneficio local e regional que pudesse ser revertido em capital político e 

econômico próprio.  

O estreitamento de uma política verdadeiramente republicana para o atendimento 

dos interesses de um pequeno grupo refletia na disputa e na composição da base do governo 

com destaque para o papel desempenhado pelo Estado de Minas Gerais que possuía 37 

deputados na Câmara, ao passo que São Paulo figurava em segundo lugar ao lado da Bahia 

com 22 deputados cada um, devido a uma proporção estabelecida com base no 

recenseamento de 1890 que permaneceu constante durante toda a República Velha.  

A proeminência econômica de São Paulo a despeito do papel eleitoral representado 

por Minas Gerais pode ser considerada como um dos principais fatores que ocasionaram a 

imposição de um segundo candidato paulista consecutivo, Júlio Prestes, à presidência da 
                                                                                                                                                     
internacional, de modo que, por volta de 1906, São Paulo contraíra mais da metade de todas as dívidas 
contraídas no estrangeiro pelos vinte Estados [...] o vice-cônsul norte-americano em São Paulo calculou, em 
1935, que o Estado e os seus órgãos semi-autônomos deviam ao estrangeiro cerca de 225 milhões de dólares.” 
(LOVE, 1975, p. 61-62). 
23  SOUZA, Maria do Carmo Campello de. O Processo Político-Partidário na 1ª República. In MOTA, 
Carlos Guilherme (org). Brasil em Perspectiva. São Paulo: Difel, 1975. 
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República, feita em 1930 pelo Presidente Washington Luís – num rompimento com a 

política “café-com-leite”, pautada pelo revezamento do domínio político no âmbito do 

governo federal entre os dois estados. De qualquer modo, o Presidente em exercício usava a 

influência do cargo para levar seu candidato a vitória. Segundo Love, 

 

A ausência de ampla participação política resultara num sistema de 
reuniões de líderes partidários (geralmente dominado por Minas e São 
Paulo) em que as elites políticas tomavam as decisões principais. As 
convenções e eleições que se seguiam às decisões tomadas nessas 
reuniões, normalmente, não passavam de meras formalidades (LOVE, 
1975, p. 121). 

 

Tendo desprezado a importância da unidade política em boa parte devido aos 

políticos mineiros que proporcionavam ao Presidente a legitimidade e o apoio de que este 

necessitava para fazer funcionar o sistema federal, Washington Luís ameaçou intervir e 

colocou a guarnição federal de Juiz de Fora em estado de alerta durante quase toda a 

campanha de 1929-1930. Como de praxe, paralelamente ao rompimento da composição 

política de São Paulo com Minas Gerais, “os representantes paulistas aumentaram a sua 

influência através de generosas despesas em cambalachos nos corredores do Congresso e 

até no suborno direto”. (LOVE, 1975, p. 65). 

Em Minas Gerais, com a máquina política estadual cindida, o Partido Republicano 

Mineiro (PRM), apesar de controlar as nomeações políticas, intimidar a imprensa e cooptar 

clubes cívicos e grupos de pressão, amargou a perda de 14 cadeiras no Congresso para a 

oposição pró-paulista. Relutantes, os mineiros se encaminharam para a revolução (LOVE, 

1975).  

Como fator decisivo para o fim da República Velha, o Rio Grande do Sul, através 

do Partido Republicano Riograndense (PRR) e do seu elo com o exército, apresentou a 

candidatura de Getúlio Dornelles Vargas à Presidência, cuja vitória dependia do apoio 

irrestrito de Minas Gerais. Com a crise de 1929, associada ao desgaste do acordo 

capitaneado entre o Estado de São Paulo e Minas gerais, os gaúchos e os seus grupos 

políticos mais importantes – que se orientavam tradicionalmente para o mercado interno e 

dependiam menos do sistema econômico internacional – puderam liderar a Revolução e por 

fim a todo um sistema de dominação política. Para José Murilo de Carvalho, 
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A vitória foi mais fácil do que se esperava. Embora apenas parcela 
minoritária do Exército tivesse tomado parte na revolta e todos os 
generais da ativa tivessem permanecido leais ao governo, o sistema 
político montado por Campos Sales no início da República já se achava 
suficientemente desmoralizado: carcomido, na linguagem da época, para 
que ninguém se dispusesse a arriscar a vida em sua defesa (CARVALHO, 
1999, p. 57). 

 
O momento histórico responsável pelo destaque das pautas relativas às políticas de 

caráter mais social no Brasil foi considerado, por conseguinte, favorável e, de fato, a 

(re)configuração da máquina do Estado em direção àquilo que depois se convencionou 

chamar de Estado de Bem-Estar Social propiciou, em princípio, o surgimento de uma 

administração burocrática mais ampla e deu início a profundas transformações da sociedade 

brasileira, com a industrialização, a proletarização24, a urbanização, dentre outras.  

No setor produtivo, simultaneamente, tem expressão a tentativa das mais variadas 

empresas de racionalizar o trabalho e a gestão das suas administrações para fazer frente aos 

entraves ocasionados pela instabilidade política e econômica internacional. O fordismo, o 

desemprego e, como decorrência deles, as greves, interiorizaram as instabilidades reinantes 

na arena internacional para o âmbito particular da maioria dos países, inclusive do Brasil.  

A crise financeira de 1929 e a instabilidade nacional e internacional entre guerras 

vinham se firmando como mostra da necessidade que o Brasil tinha de se constituir numa 

nação soberana, já que o centro dinâmico de sua evolução material passou a ser a economia 

doméstica, sendo necessário, durante algum tempo, impulsionar uma substituição das 

importações, preservar o país das forças cegas do mercado, aprofundar o processo de 

industrialização, planejar a redução das desigualdades regionais e de renda (PAULANI, 

2001, passim). 

As condições para uma modificação relativa do papel do Estado a partir da 

profundidade das crises sociais e econômicas, não ocasionaram, contudo, mudanças mais 

profundas nas relações de poder vigentes na sociedade, sendo momentaneamente abafadas 

por medidas estatais tidas inicialmente por desarticuladas, mas que se mostraram como 

parte contínua de um modelo liberal de sociedade, pautado pelo respeito a limites bastante 

determinados para a forma de atuação do Estado na promoção e manutenção de privilégios, 

                                                 
24  O termo proletário foi muito usado para referir-se àquela parte da sociedade da qual não se esperava 
nada além da prole. Não é o sentido aqui utilizado. Apenas enfatizamos a precariedade da inserção urbana de 
determinados setores sociais. 
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como a concentração de riquezas e de propriedades, coexistindo ao lado de incontáveis 

mazelas sociais.  

 

*** 

 

Desse modo, o Brasil não apresentou grandes avanços na área educacional pelo 

menos até o fim da República Velha. A sociedade manteve-se oligárquica, com destaque 

para o poderio econômico revertido em poder político exercido pelos produtores rurais. 

Somente a partir de 1920 começa a ocorrer uma modificação mais ampla.  

Em síntese, as principais medidas políticas adotadas no país no período histórico 

mencionado são:  

 
Quadro 1. 
 

 
Panorama geral da arena política brasileira. Da Colônia à República Velha 

 

1500 – O desenvolvimento de atividades industriais foi proibido no Brasil até 
1810; 

 
1785 – O Alvará de 1785 procurou extinguir todas as manufaturas têxteis da 
colônia e criou restrições à indústria do ferro; 

 
1808 – D. João VI abriu os portos ao comércio exterior, fixando taxa de 24% 
para produtos importados, com exceção dos portugueses (taxados em 16%); 

 
1810 – Um contrato comercial com a Inglaterra, fixou em 15% a taxa para as 
mercadorias inglesas por um período de 15 anos, suficiente para eliminar uma 
concorrência interna; 

 
1824 – A Constituição de 25 de março alegou garantir somente uma “instrução 
primária e gratuita a todos os cidadãos”, excluindo a maior parte da população 
composta por escravos; 

 
1828 – Uma cobrança alfandegária igualou a taxa em 15% sobre todos os 
produtos estrangeiros; 

 
1831 – A Lei de 7 de novembro declarou aplicar severas penas aos traficantes de 
escravos e garantir liberdade para todos que entrassem no Brasil após aquela 
data; 
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1834 – O Ato Adicional de agosto atribuiu às Assembléias Provinciais 
competência para fixar as despesas e para lançar os impostos necessários; 

 
1844 – O Ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, criou a Tarifa Alves 
Branco que ampliava as taxas alfandegárias para 30% e 60%, como proteção;  

 
1850 – A Lei de Terras, lei 601, de 18 de setembro, manteve o acesso à terra 
impeditivo para a grande maioria da população; 

 
1891 – A Constituição de 24 de fevereiro, atribuiu ao Congresso, mas não 
privativamente, animar no país o desenvolvimento das letras, artes e ciências, 
bem como a imigração, a agricultura, a indústria e comércio. Também previu a 
criação de instituições de Ensino Superior e secundário nos Estados e a promoção 
da instrução secundária no DF; 

 
1905 – O Estado de São Paulo começou a fazer empréstimos no estrangeiro; 

 
1906 – O Estado de São Paulo estabeleceu o primeiro programa de valorização 
do café, financiado por um consórcio internacional, de modo que, contraíra mais 
da metade de todas as dívidas contraídas no estrangeiro pelos vinte Estados; 

 
1929 – A Crise econômica mostrou a necessidade que o país tinha de impulsionar 
uma substituição das importações, preservar o país das forças cegas do mercado, 
complexificar o processo de industrialização, planejar a redução das 
desigualdades regionais e de renda; 
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2. Capítulo II 

2.1. Por um outro “modelo” de interpretação possível 

 

Permeada pela dinâmica inerente à correlação de forças sociais e políticas em 

disputa no país, a sociedade brasileira vai sendo delineada ao longo dos séculos de uma 

maneira singular. Apesar de todas as contradições intrínsecas a esse tipo de processo, é 

possível perceber a existência de um potencial transformador dos acontecimentos, por meio 

de uma multiplicidade extraordinária de iniciativas, muitas vezes latentes mas não 

inexistentes. Os resultados dessas disputas são constantemente colocados à prova, portanto 

nunca são definitivos. Mesmo assim, cabe lembrar que mecanismos destinados à 

perpetuação de uma aparente estabilidade da ordem social, negando a transitoriedade de 

todas as coisas – uma fachada, façanha da criação humana – vigoram numa inércia 

contrária às possibilidades de escolhas coletivas.  

A pouca importância atribuída, em geral, ao poder desempenhado pelos setores 

organizados da sociedade civil na consecução de seus interesses, traz à luz do dia uma 

desproporção entre os ingredientes econômicos-políticos e os sociais. Sua persistência 

apresenta-se como delimitação do processo político vigente e não superado, prolongando, 

em especial, a incompletude da democracia brasileira por meio de distorções de todo tipo, 

como as que envolvem as políticas públicas, principalmente as destinadas ao Ensino 

Superior, que constituem o objeto desta Dissertação.  

O sentido ou pelo menos um dos significados das políticas e, em especial, as 

políticas para a Educação Superior, implantadas por uma pequena elite dominante, pode 

apontar, pelo que vimos até 1930 – enquanto parte de um “multiverso25 tensionado” de 

forças políticas ou não – para um embate de decisões governamentais, que tem traduzido 

interesses dominantes nas realidades locais, nacionais e internacionais e reiterado o dilema 

autodeterminação / submissão, de difícil desfecho. Não se pretende aqui apontar a solução 

definitiva para esse dilema e talvez isso nem seja possível, mas, tendo consciência da 

persistência dele, todos podem buscar influir na definição da sociedade que se quer 

                                                 
25  Termo apreendido da Física, segundo o qual, a compreensão do hoje “universo” aponta para a 
necessidade de considerar a existência de um ou mais universos interagindo no espaço. A analogia aqui feita 
pretende enfatizar o fato de que a consideração de apenas um aspecto da realidade ou “modelo” de 
interpretação científica restrito a uma ou outra “disciplina” pode não atender às demandas postas pela 
necessidade de compreensão do atraso educacional brasileiro. 
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construir e, conseqüentemente, da educação almejada. No entanto, quando se restringe o 

arco de forças envolvidas na elaboração das políticas de Estado, o desequilíbrio da balança, 

seja para o lado da autodeterminação ou para o da submissão, pode ocasionar distorções, 

como o autoritarismo ou o paternalismo nos mais diferentes âmbitos da sociedade. Nesse 

caso, pode parecer que o “meio termo” se constitua como o “ideal”, mas pelo que 

observamos, a proposição “real” é aquela que busca um novo patamar histórico, no qual a 

população possa deliberar coletivamente um projeto de país sem desigualdades, 

respeitando-se as diferenças.  

Em síntese, o agravamento da concentração do poder no sentido da manutenção da 

ordem vigente, custe o que custar, sem um fortalecimento das instituições democráticas, 

constitui uma distorção inaceitável. A segurança quanto ao que se pode esperar da vida em 

sociedade através do uso da força e / ou de manobras políticas geralmente conservadoras, 

exige que os cidadãos modifiquem as suas relações com o contexto ao qual estão 

submetidos na busca do novo, em defesa convicta da liberdade, somente alcançado agindo 

historicamente. Do contrário, a história apenas se repete, por inércia, como obra do 

“destino”, prevalecendo a falta de crença nas possibilidades apresentadas por uma 

participação mais ativa de todos nos rumos que a humanidade pode tomar, mesmo tendo-se 

em vista as condições latentes eventualmente alcançadas e as capacidades adquiridas e 

aprimoradas pela ciência. 

 

*** 

 

Antes de expormos o caminho aqui adotado, responsável pela interpretação 

apresentada neste trabalho, faremos a seguir algumas breves considerações conceituais, do 

nosso ponto de vista necessárias, para que posteriormente explicitemos a nossa 

compreensão acerca dos limites e das possibilidade das “políticas públicas”, inclusive as 

destinadas à educação escolar – em especial, para o Ensino Superior – adotadas depois de 

1930.    
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3. Capítulo III 

3.1. Os limites da Ciência 

 

No universo de conhecimentos que constituem hoje um acervo da humanidade, o 

espaço ocupado pela ciência está em constante expansão, enquanto caracterizada por um 

conjunto de explicações logicamente encadeadas, na busca de apreensão mais provável das 

coisas da vida por meio de descrições e análises de mecanismos que chegam à elaboração 

de leis. Mas cabe lembrar que, assim como o desenvolvimento das demais áreas da 

atividade humana, o da ciência também não está isento de desvios e obstáculos construídos 

pelos impulsos exercidos pelas paixões humanas e pelos interesses estritamente pessoais, 

enfim, por uma série de fatores que interferem nos procedimentos empregados na busca da 

compreensão e explicação dos comportamentos e ações sociais, cujos resultados são 

pretensamente obtidos através de uma análise rigorosa da existência em todos os seus 

aspectos. 

Em outras palavras, é necessário redobrar a atenção diante do “fator humano” 

presente no que se pode esperar do trabalho do cientista e do realizado pela própria ciência, 

enquanto produto que advém de seres humanos potencialmente falíveis. Nem mesmo é 

lícito ignorar distorções cometidas no campo dito científico, por exemplo, quando seres 

humanos tendem fazer da ciência uma arma para intervir negativamente no seu objeto de 

estudo e, no limite, na própria natureza, assim como também não é oportuno desconhecer a 

força e o poder dos interesses pessoais agindo em detrimento dos da coletividade, que 

podem e devem ser “considerados” como expressão de uma vontade irredutível e uma 

“predisposição” de espírito para negar qualquer alteridade. Seja como for, não cabe a 

ciência julgar e condenar perspectivas de trabalho, metodologias e resultados obtidos, sem 

fundamentação razoável, mas sim compreendê-los como parte de um processo de 

conhecimento sempre inacabado, em constante difusão e recriação. Segundo Max Weber:  

 
Na ciência, sabemos que as nossas realizações se tornarão antiquadas em 
dez, vinte, cinqüenta anos. É êsse o destino a que está condicionada a 
ciência: é o sentido mesmo do trabalho científico, a que ela está dedicada 
numa acepção bem específica, em comparação com outras esferas de 
cultura para as quais, em geral, o mesmo se aplica. Toda “realização” 
científica suscita novas “perguntas”: pede para ser “ultrapassada” e 
superada. Quem desejar servir à ciência tem de resignar-se a tal fato. 
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(WEBER, 1963, p.164, destaques do autor). 
 

O leque de informações hoje disponíveis e o exame da multiplicidade dos fatores 

envolvidos na determinação das diretrizes políticas relativas aos direitos sociais pode 

indicar sentidos e direções construídos ininterruptamente que trazem à tona informações 

classificáveis de acordo com as perguntas e leituras que se façam. Desse modo, numa 

sistematização e numa correlação dos dados contidos no processo histórico e político com 

respeito às leis, o essencial é que o estudo seja isento de tomar partido de qualquer corrente 

política, filosófica ou religiosa. Com isso não se quer dizer que o objetivo do cientista seja 

manter-se alheio ou proceder à exposição de preferências ou parcialidades, inclusive as 

próprias, mas considerá-las e desvendá-las assim que possível e necessário ao longo do seu 

estudo como parte do trabalho, na correção de desvios. Segundo Bourdieu, 

 

[...] a polémica científica, armada com tudo o que a ciência produziu, na 
luta permanente contra si própria e por meio da qual ela se supera a si 
própria, oferece àquele que a exerce e que a ela se submete uma 
probabilidade de saber o que diz e o que faz, de se tornar 
verdadeiramente no sujeito das suas palavras e dos seus actos, de destruir 
tudo o que existe de necessidade nas coisas sociais e no pensamento do 
social. A liberdade não consiste em negar magicamente esta necessidade, 
mas sim em conhecê-la, o que em nada obriga nem a autoriza a 
reconhecê-la: o conhecimento científico da necessidade encerra a 
possibilidade de uma acção que tem em vista neutralizá-la, logo, uma 
liberdade possível – quando o desconhecimento da necessidade implica a 
forma mais absoluta de reconhecimento: enquanto a lei é ignorada, o 
resultado do deixar-fazer, cúmplice do provável, aparece como destino; 
quando ela é conhecida, ele aparece como uma violência (BOURDIEU, 
1998, p. 105). 

 

 

3.2. A manutenção dos limites da ciência 

 

Uma leitura sistemática dos desafios a serem enfrentados no Ensino Superior 

brasileiro não pode prescindir da constatação de que as coisas estão longe de ir bem: 

contenção por meio do vestibular, evasão / exclusão, falta da qualidade de ensino, ausência 

de estímulo à pesquisa etc. Um dos passos a serem dados para compreender tais desafios é 

sua consideração científica, que requer uma reflexão também sobre o próprio estudo, do 

quê pautar e do por quê questionar a situação se há hoje um conjunto de dados suficientes 
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sobre essa problemática, em condições de serem analisados cientificamente, desde que se 

deseje compreendê-la e superá-la, o que não tem acontecido. Uma estagnação ou uma 

manutenção prolongada do desvio da rota que a ciência poderia trilhar na sociedade atual 

ocorre porque, conforme Florestan Fernandes,  

 

Indivíduos empenhados em manter o status quo pensam segundo critérios 
em que o essencial é a estabilidade da ordem. A inovação pode surgir em 
seu horizonte cultural como uma contingência. Já o técnico e o cientista 
prendem-se, intelectualmente, a uma civilização altamente dinâmica, na 
qual a continuidade da ordem não se liga tanto à preservação de certos 
controles estabelecidos. Ao contrário, o destino do homem passa a 
depender de sua capacidade de criar controles novos, de explorá-los e, 
assim, expandir os limites de poder conferidos pela herança social 
recebida. (FERNANDES, 1975, p. 29). 

 

O procedimento aqui adotado busca considerar, dessa forma, outras perspectivas 

possíveis a partir das condições atuais de produção e reprodução da ciência que, apesar de 

tudo, têm sido responsáveis pela ampliação da distância entre os setores sociais que têm 

acesso efetivo às informações (e aos saberes) e a maioria da sociedade, cujo acesso é 

restringido ou negado. O monopólio dos conhecimentos produzidos pela ciência tem 

contribuído para perenizar esse abismo produtor e produto de desigualdade social. Por isso, 

é necessária a defesa do caráter social de toda a produção científica, desde os mais 

especializados até os aspectos mais técnicos e tecnológicos, que podem e devem estar ao 

alcance de todos e em condições de serem vivenciados quando necessário. Trata-se de 

universalizar o que de fato é universal, o conhecimento, que tem sido transformado em 

propriedade de poucos. Segundo Bourdieu,  

 

As ciências sociais, as únicas capazes de desmascarar e de fazer frente às 
estratégias de dominação inteiramente inéditas para as quais contribuem 
por vezes como nutrientes e fontes de inspiração, deverão de uma vez por 
todas escolher entre dois partidos: posicionar seus instrumentos racionais 
de conhecimento a serviço de uma dominação cada vez mais 
racionalizada, ou, então, analisar racionalmente a dominação, em especial 
a contribuição do conhecimento racional para a monopolização de fato 
dos ganhos da razão universal. A consciência e o conhecimento das 
condições sociais dessa espécie de escândalo lógico e político que vem a 
ser a monopolização do universal sinalizam, sem equívoco, os fins e os 
meios de uma luta política permanente em prol da universalização das 
condições de acesso ao universal. (BOURDIEU, 2001, p. 102).  
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A sonegação total ou parcial do conhecimento produzido pela ciência tem 

conseqüências negativas para a sociedade, pois resulta em desequilíbrios de toda ordem 

(econômicos, éticos, políticos). Vale dizer, é necessário garantir a apropriação mais ampla 

dos saberes socialmente relevantes, que são fundamentais para o fomento de ações 

condizentes com as exigências de transformação do contexto histórico atual. Por certo, há 

quem alegue que este não é o papel da ciência, que o desenvolvimento científico e técnico 

alcançado por si só se justifica. Mesmo que assim fosse, é de se questionar se o estágio 

alcançado pela ciência tem sido suficiente no que se refere a apontar caminhos para 

enfrentar os desafios postos à humanidade. Sem essa perspectiva, a ciência teria chegado ao 

seu limite ou pelo menos estaria limitada nas atuais condições de seu desenvolvimento.  

Não apenas a (re)produção do conhecimento parece estar em suspensão, mas 

também a (re)produção da sociedade de um modo geral. O limite alcançado está 

invariavelmente associado à concentração de poder, no que diz respeito às decisões 

políticas e econômicas, e pela destinação restrita, no que se refere aos resultados obtidos 

graças às riquezas geradas direta e indiretamente pelo conjunto dos trabalhadores.  

É o trabalho que produz valor e propicia a constituição daqueles fatores necessários 

a (re)produção do conhecimento científico e técnico e da própria sociedade. O trabalho do 

pesquisador depende dessas condições (em especial de recursos públicos) e, de certo modo, 

tem agregado valores não necessariamente compartilhados. Cabe ressaltar, a destinação dos 

resultados do trabalho tem sido feita de uma maneira bastante singular: uma parte para a 

subsistência do trabalhador, outra para o rendimento dos proprietários, outra ainda maior 

para o lucro dos “empreendedores”, outra para a manutenção de uma burocracia destinada a 

se apropriar de parte considerável dos frutos do trabalho alheio e, finalmente, uma parcela 

para a constituição de um fundo público, alvo de constante disputa quanto à sua destinação 

no processo de acumulação e concentração das riquezas.  

A justa distribuição da produção social é, portanto, uma grande meta, ainda que 

contraposta pelas idéias concebidas pelo liberalismo, acolhidas no terreno nacional 

justamente para prolongar a desigualdade social através da manutenção de um aparelho 

estatal destinado a prover políticas distintas; umas voltadas para os pobres, como polícia e 

sistema judiciário repressivos; e outras voltadas para os ricos, para o mercado, por exemplo, 
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isenção de impostos para as classes abastadas e socialização de perdas de eventuais projetos 

malsucedidos. O que se observa é que o valor incrementado dentro das condições 

estabelecidas para tal produção tem contribuído cada vez mais para a acumulação privada 

de uma minoria, de acordo com uma dinâmica competitiva de mercado, altamente 

destrutivas do ponto de vista social: 

 

De fato, o mundo da ciência, como o mundo econômico, conhece 
relações de força, fenômenos de concentração do capital e do poder ou 
mesmo de monopólio, relações sociais de dominação que implicam uma 
apropriação dos meios de produção e de reprodução, conhece também 
lutas que, em parte, têm por móvel o controle dos meios de produção e 
reprodução específicos, próprios do subuniverso considerado. 
(BOURDIEU, 2004, p. 34). 

 

Desse modo, não faz sentido compreender os desafios existentes no Ensino 

Superior, principalmente o da sua expansão, se as sus implicações ficarem restritas ao 

domínio de uma minoria, de técnicos e especialistas, muitas vezes dependentes do 

oportunismo, da barganha políticas, da convergência de fatores políticos em geral pouco 

favoráveis a uma compreensão que possa resultar numa mudança social consistente. 

Diante de tal “multiverso tensionado”, a perspectiva deste trabalho é a busca do 

entendimento coletivo de medidas que, tomadas isoladamente, talvez não expressem 

"inovações" destinadas a manter, senão ampliar a dominação desejosa de impedir qualquer 

ruptura social que possa culminar em profundas transformações culturais, políticas e 

econômicas. 

Como veremos mais adiante, o caminho trilhado até os dias de hoje no que se refere 

à elaboração, proposição, aprovação e implementação de políticas para o Ensino Superior 

no Brasil aponta ensinamentos e desafios para a superação dos entraves que ocorrem 

sucessivamente nas esferas legislativas, executivas e judiciárias responsáveis por barrar o 

ímpeto das mudanças necessárias, mas sem ser capaz de extinguí-las. A compilação de 

medidas relacionadas com a Educação Superior feita neste trabalho visa propiciar, portanto, 

uma tomada de posição a partir de seu conjunto e de seus limites, tendo em vista algumas 

predeterminações liberais, que podem ser superadas ou aprofundadas, o que é uma opção. 

Para Smith e seus seguidores, os ditames liberais e a situação educacional alcançada 

ao invés de serem superados até deveriam ser aprofundados dispensando, sob um prisma 
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peculiar, qualquer preocupação social, por apresentarem apenas poucos e “pequenos 

inconvenientes”, como por exemplo, a baixa remuneração dos profissionais a ela dedicados. 

É emblemática a naturalidade como são vistas a falta de prestígio do professor e as 

condições miseráveis de trabalho na área educacional, frutos da “intocável” e “vantajosa” 

lei da oferta e procura:  

 

Antes da invenção da imprensa, o único emprego em que um homem de 
letras podia ganhar alguma coisa pelos seus talentos era o de professor, 
público ou privado, pelo qual comunicava às outras pessoas os 
interessantes e úteis conhecimentos que ele próprio tinha adquirido. [...] 
Mas a remuneração normal do professor eminente não sofre confronto 
com a do advogado ou do médico, porque a profissão do primeiro está 
cheia de indivíduos que para ela foram educados a expensas públicas 
enquanto, nas dos outros, são muito poucos os membros que não foram 
educados à sua própria custa. Todavia, por muito reduzida que pareça a 
remuneração normal dos professores, públicos ou privados, ela seria 
decerto ainda menor se não tivesse sido afastada do seu mercado a 
concorrência daqueles homens de letras ainda mais indigentes que tem a 
escrita como ganha-pão. Parece que, antes da invenção da imprensa, os 
termos “homem de letras” e “pedinte” eram mais ou menos sinónimos. 
Ao que se sabe, nessa época os responsáveis pelas universidades 
concediam aos seus professores licença para mendigar. [...] É possível 
que a desigualdade que tenho vindo a referir seja mais vantajosa do que 
desfavorável para o público em geral. É possível que degrade até certo 
ponto a profissão de professor público; mas o baixo preço da educação 
literária constitui decerto uma vantagem que compensa esse pequeno 
inconveniente (SMITH, 1981, pp. 285-289).  

 

 

*** 

 

A degradação contínua da situação educacional se encontra sob uma tentativa de se 

transformar a sociedade inteira num mercado, onde prevalece a oferta e procura de tudo e 

de todos. Mas, tendo em vista que, na verdade, o mercado só poderia ser resultado da 

organização da sociedade, pretende-se atribuir a particulares a capacidade de providenciar a 

educação escolar, tendo o ensino como mercadoria. Ou seja, se outrora a sociedade como 

um todo delineava as relações dela consigo mesma e com as outras, agora pretende-se que 

empreendimentos, voltados somente para si mesmos, explorem e definam as relações a 

serem estabelecidas para o conjunto da sociedade e da humanidade na manutenção da 
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ordem vigente. Qualquer ameaça à ordem assim estabelecida apresenta-se como contrária a 

“evolução” preconizada pelo liberalismo. Mas, para a ciência nada se constitui como 

definitivo, nem mesmo as distorções liberais.    
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4. Capítulo IV 

4.1. Políticas Públicas e Políticas 

 

O debate sobre a definição, as possibilidades e os limites das políticas públicas 

remonta, de um modo geral, à concepção de um conjunto de medidas governamentais 

caracterizadas pela sua importância social, passíveis de serem adotadas num contexto que 

favoreça a participação democrática dos setores organizados da sociedade, capazes e à 

disposição para contribuir na discussão, elaboração, implementação e (re)avaliação das 

diretrizes que determinada sociedade está seguindo ou pode vir a seguir.  

As concepções mais usuais de políticas públicas compreendem uma seleção de 

iniciativas com pretenso cunho social, que visam a reformar ou a remediar as contradições 

cada vez mais acirradas de uma sociedade que se transformou tecnicamente, mas manteve 

formas de pensar, agir e sentir arraigadas à exploração da natureza e do próprio homem, 

desde a degradação ambiental até a pressão constante para a baixa dos salários. Na 

atualidade, tais políticas, em função das distorções introduzidas pelo liberalismo, não têm 

procurado superar as condições predominantes miséria social26 e desigualdade econômica, 

enrijecendo a concentração de riquezas, provocando a ampliação de uma coerção individual 

e social, o crescimento de uma grande apatia política, além de exacerbar a violência. 

Evidentemente, pode-se considerar que, política, no sentido amplo, 

complementando a idéia subjacente ao termo “políticas públicas”, evoca todas aquelas 

iniciativas direcionadas com o intuito de interferir na realidade social devido à existência de 

conflitos que não podem ser resolvidos de nenhuma outra forma. A vida em sociedade é 

incessantemente pautada por questões correntes que conduzem a toda sorte de decisões 

políticas, não necessariamente institucionais (MAAR, 2006, passim). 

A importância da política abrange assim determinadas decisões, individuais ou 

coletivas, tomadas para resolver situações conflituosas, com conseqüências para um 

indivíduo, um conjunto de pessoas ou a toda sociedade. O convívio permeado por 

indiferença, intolerância, injustiça, imoralidade ou alguma falta evidente de respeito à 

dignidade humana e à vida, geralmente traz à cena do espaço público e / ou privado um 

                                                 
26  Sinônimo de dessocialização, que pode atingir uma ruptura total envolvendo a ausência de 
perspectivas e um sentimento de inutilidade, segundo SARAH ESCOREL (1999). 
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conjunto de valores e regras de comportamento, que repercutem em decisões individuais e 

coletivas podendo influir no fluxo dos fatos. Uma omissão diante de qualquer demanda – a 

não preservação do meio ambiente, do patrimônio público, o desrespeito aos direitos sociais 

– pode significar não apenas falta de preocupação com os impactos de uma ação 

inconseqüente, mas também negligência por não tomar medidas para reparar eventuais 

danos. 

No contraponto, para evitar que ações anti-sociais continuem a se repetir, iniciativas 

políticas podem e devem ser tomadas. Tradicionalmente, dada a restrição de participação da 

sociedade na tomada de decisões, adotam-se medidas coercitivas e punitivas, enquanto que 

o caminho mais indicado, porque democrático, passa por uma mobilização coletiva em prol 

de projetos voltados à defesa de comportamentos éticos, como fruto de um processo 

educativo, que resulte em ações imediatas e de médio e longo prazos, com reflexos nas 

formas de sociabilidade.  

Nesse sentido, a comunicação efetiva entre as diferentes dimensões da vida – 

individual e coletiva – implica no estabelecimento de decisões políticas, que podem ser 

mais, ou menos, extensíveis à sociedade. Assim, quando normatizadas, tais decisões podem 

ser aplicáveis a todos (estatutos, leis, decretos) e são tidas como universalistas ou 

universalizáveis. Existem também aquelas políticas que podem regular a interferência 

estatal no âmbito da vida privada por meio da exigência de deveres e da garantia de direitos 

a todos, ou àqueles que demandarem. Há ainda políticas de cunho assistencial (capazes 

apenas de responder a alguma situação emergencial em que se encontra determinada 

população, por exemplo, em decorrência da pobreza ou de alguma calamidade social).27 De 

um modo ou de outro, as políticas assim determinadas estão em boa parte relacionadas com 

os interesses da administração pública.  

Dada a complexidade que as envolve – a definição de diretrizes face às diferentes 

perspectivas e demandas em disputa, o público a ser privilegiado etc. –, é fundamental 

estabelecer uma nova forma de organização e funcionamento das políticas públicas. Neste 

                                                 
27  Theodore Lowi classificou as políticas governamentais como redistributivas, uma vez que para ele 
parte da população paga mais em impostos do que recebe em serviços. Considera que poderiam também ser 
pensadas como regulatórias porque acabam por substituir uma decisão privada sobre a alocação desses 
recursos; e, distributivas, por serem caracterizadas pela facilidade com que podem ser desagregadas e seus 
recursos, dispensados de forma atomizada a unidades isoladas. “As políticas regulatórias distinguem-se das 
distributivas pelo fato de, a curto prazo, envolverem uma escolha direta entre quem será favorecido e quem 
será desfavorecido.” (LOWI, 1984, pp. 2-3). 
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sentido, são muito importantes os setores organizados da sociedade civil bem como a 

intervenção dos partidos políticos seja por meio do debate parlamentar, seja através da 

disputa pelo governo institucional, se necessário. Vale dizer: os partidos políticos e os 

parlamentares devem comportar-se como representantes de interesses sociais legítimos 

numa disputa democrática para definir as políticas públicas, cumprindo sua função de poder 

autônomo, conforme previsto nos cânones republicanos. 

As políticas públicas devem resultar assim de um processo democrático, envolvendo 

a disputa legítima entre ideais, escolhas, posicionamentos que, por sua vez, dependem da 

real compreensão da amplitude da decisão a ser tomada. Não é lícito ignorar, entretanto, 

que tal processo sofre a influência constante de “condições” que se caracterizam em boa 

parte pela submissão dos homens à “força das coisas” e à políticas elaboradas por pequenos 

grupos. Assim, do ponto de vista filosófico, de acordo com Wolfgang Leo Maar,  

 

Em vez de as “coisas” servirem às pessoas, estas acabam achando que 
servem às coisas. O homem distancia-se, alheia-se em relação ao 
significado, ao valor que as coisas, os outros homens e ele próprio têm 
para si mesmo. Sua própria vontade e seu desejo submetem-se ao 
mecanismo inexorável da reprodução capitalista. Tornando-se um homem 
“alienado”, inconsciente do fato de ser ele mesmo, homem, que produz 
coisas e as relações entre os homens, que produz a si mesmo. Oculta-se o 
seu papel de elemento dinâmico principal, de produtor da história. A 
própria atividade política aparece como relação entre eleitor e eleito, 
entre Estado e cidadão, e seu aspecto próprio de relação humana se perde. 
(MAAR, 2006, pp.18-20).  

 

O caminho apontado para o direcionamento das políticas públicas, que se dá com 

vistas à resolução de demandas existentes na sociedade, deve visar, portanto, não apenas a 

transformação do mundo, mas, principalmente, a mudança da atividade política, da 

“consciência” e das suas relações consigo mesma e com o contexto que a cerca. Isso é algo 

relativamente possível, se levadas em consideração novas formas de organização da 

sociedade não autoritárias ante as contradições de classe que constituem atualmente o 

Estado28, contradições essas dinâmicas, quase sempre de difícil previsibilidade, que 

precisam ser superadas. 

                                                 
28  Estado aqui entendido como condensação material de uma relação e efeito das forças entre classes e 
frações de classe, resultando numa unidade política das classes dominantes, conforme argumenta Nicos 
Poulantzas (2000). 
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Nicos Poulantzas (2000) compreende que as políticas resultam justamente dessas 

disputas operadas “em aberto” no seio do Estado, onde predomina o interesse da classe 

mais poderosa, ainda que esse Estado e essa classe não consigam deter o avanço de uma 

“luta de posições”. Antonio Gramsci, por sua vez, contribui para o entendimento da 

questão, quando destaca a importância da consciência dessa luta e de sua interpretação 

adequada (em grande medida influenciada pela cultura), permitindo a criação de contra-

hegemonia pelos setores organizados da sociedade civil. 

Essa luta ocorre de forma disseminada, em especial no âmbito institucional do 

Estado, onde as políticas estão indissociavelmente ligadas às contradições de classe. Por 

isso, segundo Poulantzas (2000, passim), essas políticas de Estado: 1) apresentam um 

mecanismo de seletividade estrutural da informação dada por parte de um aparelho de 

Estado e das medidas tomadas pelos outros; 2) constituem um trabalho contraditório de 

decisões, mas também de não decisões, por parte dos setores e segmentos de Estado; 3) 

exploram uma determinação presente na ossatura organizacional de tal ou qual aparelho ou 

setor do Estado, segundo sua materialidade própria e tais ou quais interesses que eles 

representam; 4) realizam uma filtragem escalonada, por meio de cada ramo e aparelho, de 

medidas propostas pelos outros; e 5) significam um conjunto de medidas pontuais, 

conflituais e compensatórias face aos problemas a enfrentar no momento. 

A estrutura e o funcionamento das políticas de Estado assim concebidas exige uma 

organização das classes dominantes realizada no e pelo Estado em prol de uma política 

ampla favorável a essa mesma classe hegemônica.  

Um dos elos decisivos nesse processo de definição política, a relação que se 

estabelece entre os vários segmentos sociais, numa sociedade liberal como a brasileira, 

encontra-se justamente no indivíduo, já que no âmbito da democracia representativa ele é 

entendido como uma fonte de poder. Eis o ponto crucial também para os setores 

organizados da sociedade civil. 

 

4.2. O Estado como uma relação contraditória 

 

A importância da participação da sociedade civil – como lócus de formação e 

difusão da hegemonia, centro nevrálgico de toda a estratégia política (Bobbio, 2000) – no 
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processo de discussão, elaboração, implementação, avaliação das políticas públicas, insere-

se numa disputa política como constituindo o núcleo da história mais recente da 

humanidade, na defesa dos direitos conquistados e daqueles que se aspiram graças à 

constituição do Estado, que nem sempre é capaz de manter uma determinada coesão. “As 

contradições de classe constituem o Estado, presentes na sua ossatura material, e armam 

assim sua organização: a política do Estado é o efeito de seu funcionamento no seio do 

Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 135). 

A constituição do Estado, sob a análise das formas assumidas pelas contradições de 

classe na atualidade, apresenta-se como um constante choque para limitar ou ampliar a 

socialização, inclusive da participação política, e com isso controlar, conservar ou 

questionar a lógica da reprodução capitalista. À sociedade civil organizada caberia, de certa 

forma, procurar redefinir as operações realizadas no movimento político observado na 

sociedade capitalista, mesmo que o papel desempenhado pelo Estado na manutenção não 

apenas da ordem, mas de todo um ordenamento, cultural e econômico, tenha se apresentado 

como caoticamente direcionado à acumulação e à concentração das riquezas produzidas. 

Segundo Poulantzas, 

 

Resumindo, entender o Estado como condensação material de uma 
relação de forças, significa entendê-lo como um campo e um processo 
estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que ao 
mesmo tempo se articulam e apresentam contradições e decalagens uns 
em relação aos outros. (POULANTZAS, 2000, pp. 138-139). 

 

Uma modificação no campo de forças políticas em disputa, a partir de um relativo 

avanço democrático e de um crescente estímulo à participação política, aparentemente não 

tem ameaçado a reprodução da lógica capitalista e nem tem conseguido superar as 

conseqüências que as crises cíclicas do modo de produção atual representam para o 

conjunto da sociedade. Por isso, qualquer transformação do Estado que seja democrático 

coloca na ordem do dia a importância de uma socialização ampla do poder e da política 

como condição para a superação dos limites impostos à vida na sua plenitude. De acordo 

com Hannah Arendt, 

 

Na disputa que hoje divide o mundo, e na qual tanta coisa está em jogo, 
provavelmente ganharão aqueles que entenderem de revolução, ao passo 



 57 

que aqueles que ainda depositam fé na política de força, no sentido 
tradicional do termo, e, por conseguinte, na guerra como último recurso 
de toda política externa, podem muito bem descobrir, num futuro não 
muito distante, que se tornaram mestres num oficio inútil e obsoleto 
(ARENDT, 1988, pp. 14-15). 

 

Longe de ser simplesmente obra do desejo ou da vontade do espírito humano, a 

capacidade de uma classe de realizar seus interesses está em oposição à capacidade (e aos 

interesses) de outras classes. Segundo Poulantzas (2000), o campo do poder é estritamente 

relacional e a sua configuração tem dependido não apenas do lugar ocupado pelas classes, 

mas de sua estratégia diante das outras classes. Marcadas por lutas políticas expressas na 

dinâmica do Estado, como uma condensação das relações de força, classes com interesses 

econômicos conflitantes disputam, mesmo que de modo desigual, um poder necessário para 

moderar o conflito, manter uma suposta ordem ou superá-la:  

 

Na medida em que o Estado surgiu da necessidade de conter os 
antagonismos de classe, mas também apareceu no interior dos conflitos 
entre elas, torna-se geralmente um Estado em que predomina a classe 
mais poderosa, a classe econômica dominante, a classe que por seu 
intermédio, também se converte na classe politicamente dominante e 
adquire novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. 
(ENGELS, 1981, pp. 195-196 apud CARNOY, 2001, p. 70)29. 

 

Logo, representa o Estado uma das principais arenas de disputa política e de 

políticas, seja pela pressão exercida na definição das diretrizes que a sociedade deve seguir, 

seja pela legitimidade política alcançada, pelo impacto fiscal sob sua responsabilidade e 

pela abrangência da burocracia como um poder. Não menos importante é o papel 

desempenhado pela sociedade civil pelo fato de fazer parte do Estado, esse relativamente 

autônomo frente a tal ou qual fração dos componentes do bloco hegemônico no poder: 

 

As relações de classe estão presentes assim tanto nas transformações do 
Estado segundo os estágios ou fases do capitalismo, ou seja, nas 
transformações das relações de produção/divisão social do trabalho que 
elas implicam, como nas formas diferenciais de que se reveste o Estado 
num estágio ou fase marcados pelas mesmas relações de produção. 

                                                 
29  ENGELS, Frederick. The origin of the family, private property, and the State. New York: 
International Publishers. 
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(POULANTZAS, 2000, p. 126). 
 

Assim, nos aproximamos do ponto de vista segundo o qual é necessário 

compreender a luta e a dominação política na ossatura institucional do Estado, de maneira 

tal que ela consiga explicar as formas diferenciais e as transformações históricas desse 

Estado e, conseqüentemente, da própria sociedade. A partir dessa perspectiva é possível 

pensar no movimento operado no sentido da ampliação constante da participação da 

sociedade civil nas decisões governamentais, sem descuidar de reconhecer que nem isso 

tem esgotado as lutas populares no interior do Estado. Compreender essa luta pode 

significar no limite a sua superação: 

 

Se é possível, porém, ampliar a democracia numa sociedade capitalista, 
através da luta de classes, as formas democráticas são tanto um 
instrumento quanto um perigo para a burguesia. Embora possam ser 
usadas para criar ilusões, podem também se tornar o meio pelo qual as 
massas venham a deter o poder. Marx e Engels sugeriram a noção do 
Estado democrático e popular, ainda que o Estado burguês fosse 
antipopular. (CARNOY, 2001, p. 72). 

 

As possibilidades que a democracia tem apresentado implicam na necessidade de as 

classes dominantes procurarem minimizar a ocorrência de antagonismos radicais. Para 

tanto, o Estado possui as condições e de fato “individualiza” e “personaliza” os 

trabalhadores dentro de uma certa estrutura de divisão do trabalho, impedindo a luta de 

classes, pelo menos daquelas disseminadas coletivamente.  

A capacidade do Estado de isolar os trabalhadores e capitalistas em indivíduos e 

com isso impedir ou dificultar a formação de uma cultura política das classes dominadas 

ocorre paralelamente à construção e manutenção da união dos capitalistas através de uma 

operação político-ideológica própria: os interesses dos capitalistas apareceriam constituídos 

como representando o povo-nação, um construto ideológico destinado a agrupar membros 

de diferentes classes sociais como indivíduos destituídos de sua identidade de classe 

(Carnoy, 2001, p.132). 

De um modo geral, segundo Poulantzas (2000), os aparelhos de Estado organizam-

unificam o bloco no poder ao desorganizar-dividir continuamente as classes dominadas, 

polarizando-as para o bloco no poder ao curto-circuitar suas organizações políticas 
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específicas. Segundo Carnoy (2001, p. 130), “A separação política (isolamento) dos 

trabalhadores entre si (para evitar coesão de classe) não é o resultado da própria produção 

capitalista, mas da superestrutura jurídico-política do Estado capitalista”. 

Para Carnoy (2001, p. 134), a ideologia assume um papel central nesse processo, 

“escondendo o relacionamento de classes e a subseqüente exploração implícita na ideologia 

da individualização e reunificação do Estado-nação”, possibilitando à classe dominante 

reproduzir as relações de classe de tal modo que permaneça dominante, embora nenhuma 

classe tenha poder suficiente para dominar completamente o Estado, que não é uma 

entidade com uma essência instrumental intrínseca, mas, é, em si mesmo, uma relação 

(Carnoy, 2001). No momento são as classes sociais que produzem a configuração particular 

de poder no aparelho do Estado e a emergência da sociedade civil, enquanto espaço 

privilegiado de participação política, pode sugerir novas formas de unidade e de luta, bem 

como de unidade na luta.  

No entanto, de acordo com Poulantzas (2000), de um certo modo, as classes 

populares sempre estiveram presentes no Estado, sem que isso tenha modificado seu núcleo 

essencial, demonstrando que a ação das massas populares no seio do Estado é a condição 

necessária para sua transformação, mas não é suficiente o bastante: 

Por isso não basta apenas uma mudança de poder do Estado para transformar a 

materialidade do aparelho de Estado. As contribuições de Gramsci demonstrariam como o 

domínio através da hegemonia intelectual e moral é uma forma de poder que garante a 

estabilidade. Daí a necessidade de sitiar o aparelho do Estado com uma contra-hegemonia, 

que do nosso ponto de vista não significa propriamente a construção de uma outra 

hegemonia, mas permitir que a realidade possa se apresentar sem o véu liberal, o que não 

descarta a necessidade de tomada do poder de Estado e da transformação dos seus 

aparelhos.  

Sendo assim, é preciso considerar todas as “posições” de poder estrategicamente 

localizadas, mas não basta apenas ocupá-las ou conquistá-las em determinado momento, 

pois, sendo necessário, há grande possibilidade de a classe dominante transferir seus postos 

decisivos e importantes, constituindo novos núcleos de poder ou redefinindo alguns já 

existentes. “Através de seu controle dos meios de produção, a classe dominante é capaz de 

influenciar as medidas estatais de uma maneira que nenhum outro grupo, na sociedade 
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capitalista, pode desenvolver, quer financeira quer politicamente”. (CARNOY, 2001, p. 

73). É assim que a superestrutura jurídico-política do Estado contribui para a reprodução 

das condições gerais das relações de produção, o que explica de certa forma o domínio do 

Estado pela classe capitalista portadora de um poder econômico amplo. 

Segundo Poulantzas (2000), a solução para esse problema não está na simples 

ocupação de postos chaves do Estado por militantes “devotados à causa” das massas 

populares, mas na transformação do Estado em suas relações com essas massas. Sem essa 

transformação – de um aspecto repressivo e coercitivo para um novo momento marcado por 

solidariedade –, apenas se reproduzem fórmulas arraigadas de dominação. Enfim, a 

necessidade da emergência de uma revolução social e da socialização do poder mantêm-se 

atual. 
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5. Capítulo V  

5.1. A sociedade civil além dos limites do Estado 

 

Partimos do entendimento de que a sociedade civil pode ser vista como uma 

categoria dinâmica, capaz de aglutinar a ação de grupos sociais e situações conjunturais em 

torno de questões como a justiça, a dignidade e a moralidade. É considerada também como 

sendo uma categoria intermediária entre a base econômica e as instituições políticas em 

sentido estrito, segundo Bobbio (1982). Contudo, as modificações da maneira como o 

termo societas civilis foi utilizado ao longo da história pode indicar uma concepção mais 

ampla.  

De fato, o termo sociedade civil foi empregado por um bom tempo como sinônimo 

da sociedade política. Uma grande transformação deste ponto de vista ocorreria com Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel que, segundo Giovanni Semeraro (2001), teria considerado as 

transformações ocorridas nas estruturas sócio-políticas da Europa moderna, responsáveis 

por modificar o conceito moderno de família como não estando mais ligado a uma 

atividade geral, mas limitando-se ao matrimônio, à propriedade e à educação dos filhos. O 

Estado passa a ocupar espaços políticos cada vez mais universais, podendo a sociedade 

dedicar-se, livre e autonomamente, às suas tarefas “civis” e econômicas (SEMERARO, 

2001, p. 116). Para Gildo Marçal Brandão (1991), do ponto de vista de Hegel, 

  

A sociedade civil (Burgerliche Gessellschaft) é definida como um sistema 
de carecimentos, estrutura de dependências recíprocas onde os indivíduos 
satisfazem as suas necessidades através do trabalho, da divisão do 
trabalho e da troca; e asseguram a defesa de suas liberdades, propriedades 
e interesses através da administração da justiça e das corporações. Trata-
se da esfera dos interesses privados, econômico-corporativos e 
antagônicos entre si. [...] A ela se sobrepõe o Estado político, isto é, a 
esfera dos interesses públicos e universais (BRANDÃO, 1991, pp. 105-
106). 

 

A imagem da sociedade civil como espaço da liberdade, em contraposição a um 

Estado que, segundo Hegel, apresentava traços de um ser que teria vida própria, um espírito 

universal, como totalidade orgânica de um povo, distinto numa ou noutra ocasião pelo 

estágio de uma determinada situação histórica – uma ilusão para Karl Marx. Segundo Hegel 

(1991), 
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O Estado é a substância ética consciente de si, a reunião do princípio da 
família e da sociedade civil; a mesma unidade que existe na família como 
sentimento do amor, é a essência do Estado; [...] O Estado é 1) 
primeiramente a sua formação interna, como desenvolvimento que se 
refere a si mesmo – o direito interno dos Estados ou a Constituição. É 
depois 2) indivíduo particular, e por conseguinte em relação com outros 
indivíduos particulares – o que dá lugar ao direito externo dos Estados. 
Mas 3) estes espíritos particulares são apenas momentos no 
desenvolvimento da idéia universal do espírito na sua realidade; e esta é a 
história do mundo, ou história universal (HEGEL, 1991, pp. 122-123, in 
WEFFORT, 1991, destaque do autor). 

 

A contraposição de Marx à Hegel resultaria numa concepção de Estado em que a 

ordem política é o elemento subordinado, enquanto a sociedade civil30, o reino das relações 

econômicas, seria o elemento decisivo, levando à crítica de uma concepção da história que 

se limita às ações de líderes e de Estados e deixa de lado as relações reais. Tal situação 

somente não estaria expressa em sua inteireza, para Marx, dada a estrutura totalizante e 

condicionante do modo de produção de uma determinada sociedade: 

 

Na produção social de sua vida, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, e independentes de sua vontade, relações de 
produção que correspondem a um grau determinado de desenvolvimento 
de suas forças produtivas materiais. A soma total dessas relações de 
produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre 
a qual se eleva a superestrutura jurídica e política e a qual correspondem 
formas definidas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona, de forma geral, o processo de vida social, político e 
intelectual. (MARX-ENGELS, 1983, pp. 232-233, apud CARNOY, 
2001, p. 66)31. 

 

Para Karl Marx e Friedrich Engels, a sociedade civil compreende, como 

observamos, todo o conjunto de relações materiais entre os indivíduos, no interior de um 

determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas (Bobbio, 1982). Relações essas 

que, nas condições vigentes, possibilitaram às revoluções burguesas alçar a busca por uma 

                                                 
30  Evidentemente pode-se alegar que o trabalho de Hegel exige uma consideração mais cuidadosa do 
todo tendo-se em vista a amplitude da sua obra. Hegel teria afirmado, por exemplo, que, “Onde há a 
sociedade civilizada e, portanto, o Estado, têm lugar as classes na sua distinção; pois a substância universal, 
enquanto viva, não existe senão quando se particulariza organicamente. A história das constituições é a 
história da formação destas classes, das relações jurídicas que os indivíduos têm com elas, e delas entre si e 
com o seu centro.” (HEGEL, 1991, p. 117 in WEFFORT, 1991). 
31  The German Ideology. Moscou: Progress Publishers. 
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emancipação política apenas relativa, haja vista os limites impostos à emancipação social. 

Por isso, a defesa de uma revolução social – substituindo direitos abstratamente universais, 

mas de fato alienantes, que dominam o “proletariado” – apresenta-se como imperativo: 

 

Não há dúvida que a emancipação política representa um grande 
progresso. Embora não seja a última etapa da emancipação humana em 
geral, ela se caracteriza como derradeira etapa da emancipação humana 
dentro do contexto do mundo atual. É óbvio que nos referimos à 
emancipação real, à emancipação prática. (MARX, 1969, p. 28, destaque 
do autor). 

  

Por certo, Gramsci apresenta uma colaboração relevante no debate sobre a tomada 

de consciência acerca da importância da sociedade civil no processo de emancipação 

política, associada à participação social nos rumos da vida comum, no sentido de uma 

emancipação prática. Na visão de Bobbio (1982), segundo esse autor, não é a estrutura 

econômica que determina diretamente a ação política, mas sim a interpretação que se faz 

dela e das chamadas leis que governam o seu movimento. Dessa forma,  

 

Tanto o passado histórico quanto as relações sociais existentes constituem 
as condições objetivas, cujo reconhecimento é obra do sujeito ativo, que 
Gramsci identifica com a vontade coletiva. Assim, a estrutura de força 
externa que esmaga o homem, que o assimila a si, que o torna passivo, 
transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova 
forma ético-política, em origem de novas iniciativas. (BOBBIO, 1982, p. 
38). 

 

Bobbio (1982) considera que as contribuições de Gramsci caminham na direção de 

reconhecer a importância não apenas destas “condições objetivas”, mas também da 

formação de uma vontade coletiva capaz de criar um novo aparelho estatal e de transformar 

a sociedade, via elaboração, difusão e concretização de uma nova concepção de mundo, 

alcançáveis, sobretudo, a partir de uma reabsorção da sociedade política na sociedade civil, 

enquanto “termo médio potencializado”. De acordo com Semeraro, 

 

É no âmbito das organizações da sociedade civil – dirá Gramsci – que se 
define a política e se opera a “compreensão crítica de si mesmos” por 
meio duma luta de “hegemonias” políticas, de direções contrastantes – 
antes no campo da ética, depois da política – para chegar a uma 
elaboração superior da própria concepção do real (SEMERARO, 2001, 
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p.83).  
 

Para Gramsci, no Estado, em meio a uma luta de hegemonias políticas, têm 

destaque um complexo de atividades práticas e teóricas por meio das quais a classe 

dominante se justifica, mantém a dominação e procura conquistar o consentimento ativo 

daqueles que governa. Neste sentido são fundamentais as superestruturas ideológicas, 

destinadas a complicar a percepção das “condições objetivas”, afetando a estrutura 

econômica vigente. Com essa finalidade, a classe dominante valer-se-ia de uma “filosofia” 

que, na verdade, se constitui de vulgarizações complexas para que seus interesses apareçam 

como “senso comum” em todo o tecido social.  

O “senso comum” disseminado pela classe dominante impõe uma liderança moral e 

intelectual, é pedagógico, acomoda-se à natureza mutante das circunstâncias históricas e 

vale-se da coerção para prevalecer. Segundo Carnoy (2001, p. 99), “o Estado torna-se um 

aparelho de hegemonia, abrangendo a sociedade civil, e apenas distingue-se dela pelos 

aparelhos coercitivos, que pertencem apenas ao Estado”. Por isso, é necessário contrapor 

um conteúdo político nas instituições por meio da criação de uma contra-hegemonia, 

possível de ser implementada por organizações da classe trabalhadora como alicerce de 

uma nova cultura, não coercitiva. Neste aspecto, tem fundamental importância o papel 

desempenhado pela categoria dos intelectuais: 

 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que 
lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e no político (GRAMSCI, 
1989, p. 34). 

 

Considerando o aspecto dinâmico da sociedade civil, capaz de aglutinar a ação de 

grupos sociais e situações conjunturais, intermediando a base econômica e as instituições 

políticas em sentido estrito, pode-se considerar a importância dos intelectuais e da educação 

escolar diante da necessidade de tomada da “consciência da própria função” ou do papel 

desempenhado por “cada grupo social”, na superação ativa do atual estágio organização, 

funcionamento e de participação política, que ocorre somente em ocasiões restritas da 

história e da dinâmica diária. Segundo Semeraro, 
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Gramsci está convencido que além do burocratismo – que leva à 
concentração do poder nas mãos de alguns – e do democratismo – que 
gera desagregação na sociedade – é possível chegar à participação 
popular e ao próprio autogoverno quando se elevam as condições de vida 
das massas, suas capacidades morais e intelectuais e se forma, em todos, 
a mentalidade de dirigente, ainda que na realidade haja diversidade de 
tarefas e funções sociais, conforme a capacidade e a necessidade de cada 
um (SEMERARO, 2001, p. 49). 

 

É fecunda, neste sentido, a proposição de Maria Victoria de Mesquita Benevides 

(1991) de que a representação política, apesar de legítima e indispensável nas democracias 

modernas, é uma instituição deficiente para exprimir com fidelidade a vontade popular e a 

realização dos interesses do povo na multiplicidade de suas manifestações.  

Partindo da perspectiva de que todos os cidadãos32 são de fato governantes 

potenciais e, sendo a virtude política objeto de aprendizagem, a educação política, 

entendida como educação para a cidadania ativa, poderia ensejar uma maior participação 

popular na vida pública e esta, por sua vez, contribuir para uma política educacional com 

vistas a aprimorar a educação política da população em geral. Para tanto, Benevides 

defende a adoção de mecanismos que ampliem a participação popular através de 

plebiscitos, referendos, iniciativas populares legislativas etc., que além do seu caráter 

educativo, podem e devem complementar os tradicionais mecanismos representativos 

democráticos existentes no Brasil.  

Conforme Benevides (1991), a representação é, sem dúvida, um fator de ordem e de 

estabilidade. Mas uma sociedade bem constituída não é apenas ordem e estabilidade. É 

também justiça. E, neste sentido, os mecanismos de participação popular revigorariam as 

instituições representativas, corrigindo aquela inadequação política de deputados que se 

comportam como instrumentos de grupos e de interesses partidários, mas em tese deveriam 

representar a sociedade. 

                                                 
32  A idéia de cidadania é considerada como um conjunto de práticas jurídicas, políticas, culturais e 
econômicas, que definem uma pessoa como membro competente de uma dada sociedade independentemente 
da sua condição societal. Cabe lembrar que, segundo Marshall, a cidadania pode ser caracterizada por três 
elementos: os direitos civis, os políticos e os sociais. O elemento civil da cidadania compreende os direitos 
necessários à liberdade individual, como o de ir e vir, de liberdade de imprensa, de propriedade etc. O 
elemento político abarca o direito de participar no exercício do poder, de votar e ser votado. Já o elemento 
social, incluía desde o direito a um bem-estar econômico e segurança, possíveis em boa medida graças ao 
sistema educacional e aos serviços sociais (MARSHALL, 1967).    
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O recurso utilizado pelos setores dominantes da sociedade ao anteparo construído 

pelo liberalismo restringe assim o conceito de igualdade33 à sua dimensão jurídica para 

impedir a vigência de uma igualdade mais ampla, daí a utilização cada vez mais freqüente 

de uma concepção de equidade no lugar de igualdade. Os supostos avanços proporcionados 

por eventuais concessões aparecem como verdadeiros ganhos em meio à desigualdade. Para 

Thomas Humphrey Marshall: 

  

Finalmente, a produção em massa para o mercado interno e o crescente 
interêsse da indústria pelas necessidades e gostos da massa capacitaram 
os menos favorecidos a gozar de uma civilização material34 que diferia de 
modo menos acentuado em qualidade daquela dos abastados do que em 
qualquer outra época. Os componentes de uma vida civilizada e culta, 
originàriamente o monopólio de poucos, foram, aos poucos, postos ao 
alcance de muitos. A diminuição da desigualdade fortaleceu a luta por 
sua abolição, pelo menos com relação aos elementos essenciais do bem-
estar social. [...] Essas aspirações se tornaram realidade, ao menos em 
parte, pela incorporação dos direitos sociais35 ao status da cidadania e 
pela conseqüente criação de um direito universal a uma renda real que 
não é proporcional ao valor de mercado do reivindicador. (MARSHALL, 
1967, p. 88). 

 

Com o crescimento da desigualdade de forma desenfreada em face da acumulação e 

concentração de riquezas, o pequeno círculo que domina o Estado procurou distorcer a 

idéia de cidadania, por meio da tentativa de responsabilização individual pelas situações 

vividas por cada um. Tal postura cumpre dois papéis complementares, do ponto de vista 

ideológico: primeiro, busca “naturalizar” situações que são anti-sociais; segundo, por serem 

pretensamente naturais, tais situações dispensariam qualquer iniciativa de grupos sociais de 

                                                 
33  Essa igualdade “embora limitada em conteúdo, minou a desigualdade do sistema de classe, que era, 
em princípio, uma desigualdade total. Uma justiça nacional e uma lei igual para todos devem, 
inevitavelmente, enfraquecer e, eventualmente, destruir a justiça de classe, e a liberdade pessoal, como um 
direito natural universal, deve eliminar a servidão” (MARSHALL, 1967, p. 77). 
34  Tal imagem encontra-se numa comparação recorrente de Smith (1981) entre: 1) o bem-estar do mais 
modesto dos trabalhadores modernos ao de potentados primitivos; 2) o de um trabalhador ordinário como 
tendo mais bens necessários e luxo que um príncipe indiano no topo de 1000 selvagens nus.  
35  “Tentei demonstrar que os direitos civis surgiram em primeiro lugar e se estabeleceram de modo um 
tanto semelhante à forma moderna que assumiram antes da entrada em vigor da primeira Lei de Reforma, em 
1832. Os direitos políticos se seguiram aos civis, e a ampliação dêles foi uma das principais características do 
século XIX, embora o princípio da cidadania política universal não tenha sido reconhecido senão em 1918. Os 
direitos sociais, por outro lado, quase que desapareceram no século XVIII e princípio do XIX. O 
ressurgimento dêstes começou com o desenvolvimento da educação primária pública, mas não foi senão no 
século XX que êles atingiram um plano de igualdade com os outros dois elementos da cidadania” 
(MARSHALL, 1967, p. 75).  
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se organizarem para superá-las. Assim, por exemplo, essa distorção tem sido utilizada pelos 

escritores (neo)liberais para exigir que seja limitado constitucionalmente inclusive o poder 

fiscal e econômico do parlamento, de modo a impedir que a resposta política a qualquer 

demanda social produza um “excesso de despesa pública” (BOBBIO, 1997, p. 96). 

No Brasil, o enfrentamento dos desafios colocados ante o pleno exercício da 

cidadania começa por reconhecer que ainda não superamos a nossa arraigada tradição 

paternalista, patrimonialista e autoritária à qual a sociedade tem sido submetida. Tal 

tradição tem contribuído para que os costumes do povo, sua mentalidade, seus valores se 

oponham à autonomia e à igualdade – não apenas à igualdade política, mas também à 

própria igualdade de condições de vida. Esses costumes representam um grave obstáculo à 

legitimação dos instrumentos de participação popular. Daí sobrelevar-se a importância da 

educação política como condição inarredável para a cidadania ativa numa sociedade 

republicana e democrática (Benevides, 1991, pp. 194).  

Para Vitor Henrique Paro (2005), a democracia não pode ser imaginada sem a 

atualização histórico-cultural de seus cidadãos, proporcionada pela educação, posto que ela 

mesma é um valor construído historicamente a ser apropriado pelos indivíduos. Por sua 

vez, a verdadeira educação deve ser necessariamente democrática visto que, por seu caráter 

histórico, supõe a relação entre sujeitos autônomos (cidadãos) e um mínimo de cultura 

produzida historicamente que o indivíduo precisa assimilar para poder viver e desempenhar 

seu papel social à altura de seu tempo e da sociedade em que está inserido. 

É por meio da educação escolarizada que o homem pode se fazer histórico, porque 

se torna o construtor de sua própria humanidade, criação essa que se dá pela mediação dos 

conhecimentos, técnicas, valores, instrumentos, tudo enfim o que consubstancia a cultura 

construída por esses mesmos homens (PARO, 2005). A educação apresenta-se como a 

principal possibilidade de garantir ao cidadão a ampliação de sua capacidade de agir pela 

liberdade, de contrapor-se às amarras criadas pela própria humanidade como, por exemplo, 

os limites impostos pela sociedade vigente, sobretudo aos direitos sociais, inviabilizando 

que o conhecimento possa alcançar o maior número de pessoas, independentemente de sua 

condição social.  

Longe de ser um compromisso dos nossos atuais representantes políticos, uma 

participação ativa da sociedade nas coisas públicas poderia-deveria ser reivindicada pelos 
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setores organizados da sociedade civil, como um mecanismo de educação política para a 

cidadania ativa, como defende Benevides (1991). Ao mesmo tempo, a ampliação das 

oportunidades educativas poderia estimular a participação do maior número possível de 

pessoas na coisa pública. 

No entanto, no Brasil, o predomínio dos interesses econômicos na definição das 

políticas, como o observado no programa (neo)liberal vigente, denota uma preocupação de 

aprofundar o paradigma adotado no trato com a coisa pública, restringindo a participação 

ativa dos cidadãos, enquanto defende, com insistência, uma suposta “primazia” dos 

“parceiros privados” na administração dos bens públicos.  

Nesse sentido, estratégias ideológicas têm sido orientadas a estabelecer diagnósticos 

sem fundamentação no que se refere às transformações que vivemos, buscando construir 

novos significados a partir dos quais se tenta legitimar as reformas institucionais mais 

recentes como sendo inexoráveis e as melhores que podem ser aplicadas no atual contexto 

histórico de diferentes sociedades. Ou seja, procura-se construir e difundir um “senso 

comum” com base na crença em uma ordem social regulada pelos princípios do livre 

mercado. O consenso adviria, neste caso, de uma “avaliação convergente” dos 

formuladores de políticas, onde dados são organizados com o intuito de explicar e prever, 

sem um mínimo de confiabilidade, o movimento do conjunto da economia, da sociedade e 

da política. Feita a “análise” desejada, as políticas decorrentes procuram conduzir os mais 

diferentes países, a um equilíbrio orçamentário alcançado às custas da redução dos gastos 

públicos, afetando a garantia dos direitos sociais; a uma abertura comercial cega, 

responsável por uma competição produtiva desleal; a uma liberalização financeira levada a 

cabo pela reformulação das normas que tratam do ingresso de capital estrangeiro no país, 

principalmente o especulativo; a desregulamentação dos mercados domésticos via 

enfraquecimento dos instrumentos de intervenção do Estado; a privatização de empresas e 

dos serviços públicos etc. 
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6. Capítulo VI 

6.1. O liberalismo e o apelo a Razão 

 

O surgimento36 de uma teoria mais elaborada do liberalismo pode ser remontado a 

um momento histórico caracterizado por fortes críticas ao protecionismo mercantilista e de 

grande apelo à razão. Destaca-se na sua emergência a influência das idéias de John Locke 

numa luta filosófica que se apresentava contrária à monarquia por direito divino37 ao 

mesmo tempo em que se contrapunha ao absolutismo, como o defendido por Thomas 

Hobbes.38 De acordo com Maria Sylvia Carvalho Franco, 

 

[...] deve-se ressaltar, não obstante, que Locke se encontra ao termo de 
um longo e duro combate, visível nas mais variadas produções da cultura, 
contra um mundo em princípio fundado na hierarquia. É com este ponto 
de partida que o seu pensamento pode ser melhor apreendido: no nível do 
conceito ele se pôs contra as divisões sociais anteriores e entrou no 
movimento da Instauratio Magna. Visou fundar uma igualdade absoluta 
mas, ao mesmo tempo, determinada: definiu a qualidade do novo homem, 
isto é, ser proprietário, e, no mesmo ato, fundou sua racionalidade e sua 
liberdade, tanto no sentido de minar as prerrogativas reais quanto de 
legitimar a dominação de classe e a disciplina dos inferiores (FRANCO, 
1993, pp. 35-36). 

 

Para Locke era necessário retomar a idéia de contrato social e formular uma outra 

concepção de homem, resultando em outra origem para o governo, uma outra fonte do 

poder político e outra maneira de escolher e conhecer as pessoas que o exercem, em outras 

palavras, criar novas bases de legitimidade para os governos e para a estabilidade social.  

Locke formula então uma outra representação do estado de natureza como uma boa 

união, governada pela razão, sem superiores para estabelecer a ordem. Neste estado os 

                                                 
36  Segundo John Dewey (!970), “Seria fácil antecipar, sem mais prolongado exame histórico, que o 
liberalismo teve uma carreira de altos e baixos, significando na prática coisas tão diferentes a ponto de serem 
opostas umas às outras” (DEWEY, 1970, p. 16).  
37  “[...] com o sistema feudal, já transformado pelo desenvolvimento das monarquias nacionais, 
centralizadas e autoritárias, declinava mais ainda, a existência dos mecanismos de limitação do Estado 
estabelecido e do Estado virtual (como a Igreja Católica, por exemplo)”. (CARNOY, 2001, p. 22). 
38  Hobbes viveu num momento em que a Inglaterra passava por uma Guerra Civil e por conflitos entre 
o Rei e o Parlamento. Os poderes do parlamento aumentaram e subordinaram o executivo ao legislativo, mas 
Hobbes defendia que era preciso fortalecer o Estado e unificá-lo. Por isso defendia o direito absolutista dos 
reis, ameaçado pelas novas tendências liberais, e as hostilidades puritanas comandadas por Oliver Cromwell. 
Hobbes tematiza então a análise do homem no Estado de natureza para justificar racionalmente e legitimar o 
poder do Estado. Interpreta o passado como um estado de conflito e antagonismo somente superado com a 
renúncia pelo homem de seus direitos em favor da paz e de um soberano. 
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homens são livres, independentes e dotados de direitos iguais (liberdade, vida, 

propriedade): 

 

[...] sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações 
e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, 
dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da 
vontade de qualquer outro homem. [...] Estado também de igualdade, no 
qual é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do que 
qualquer outro; nada havendo de mais evidente do que criaturas da 
mesma espécie e da mesma ordem, nascidas promiscuamente a todas as 
mesmas vantagens da natureza e ao uso das mesmas faculdades, terão 
também de ser iguais umas às outras sem subordinação ou sujeição; a 
menos que o senhor de todas elas, mediante qualquer declaração 
manifesta de sua vontade, colocasse uma acima da outra, conferindo-lhe, 
por indicação evidente e clara, direito indubitável ao domínio e à 
soberania (LOCKE, 1973, p. 41). 

 

Esta perfeita liberdade39 não dava o direito de nenhum homem prejudicar qualquer 

outro. Aquele que desrespeitasse esta Lei deveria ser castigado, reconhecendo ter declarado 

viver por outra regra que não a razão e a justiça. Segundo Franco, por trás da oposição a 

qualquer mal que algum homem pudesse cometer contra outro, Locke deixa entrever uma 

ambigüidade apontada por Crawford Brough Macpherson40, segundo a qual os homens são 

considerados em conjunto como racionais e, ao mesmo tempo, a maior parte deles não o 

são. Daí advém a importância da constituição da sociedade civil. Para Carnoy, 

 

[...] Locke argumentou que os homens formaram a sociedade civil para 
protegerem-se das condições do Estado de natureza. Eles entregaram as 
liberdades naturais desse estado para obterem segurança coletiva para a 
propriedade e a vida. A sociedade civil consistiu numa mudança para 
aperfeiçoar as relações entre os homens. (CARNOY, 2001, p. 31). 

  

Sob o risco que os “homens bons” correm diante dos “homens maus” decorre a 

necessidade do surgimento de um ente propugnador da segurança e da justiça. Dewey 

                                                 
39  “Contudo, embora seja este um estado de liberdade, não o é de licenciosidade; apesar de ter o 
homem naquele estado liberdade incontrolável de dispor da própria pessoa e posses, não tem a de destruir-se a 
si mesmo ou a qualquer criatura que esteja em sua posse, senão quando uso mais nobre do que a simples 
conservação o exige”. (LOCKE, 1973, p. 42). 
40  Macpherson considera que é próprio do pensamento liberal a tentativa de se regenerar no ardil de 
produzir e reconciliar impossíveis. Os homens seriam, ao mesmo tempo, livres e não livres, racionais e 
irracionais; as instituições sociais e econômicas seriam e não seriam, ao mesmo tempo, o elemento nivelado, 
eqüitativo, estável que sustentaria os indivíduos. 
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(1970) considera que os governos, segundo os pontos mais importantes do liberalismo de 

Locke, são instituídos para proteger os direitos individuais, que preexistem à organização 

política das relações sociais. Figuraria entre os mais importantes direitos “naturais” o de 

propriedade, entendido aqui como tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, 

sua liberdade e principalmente seus bens:  

 

A doutrina41 visava diretamente à proibição de tributos sobre a 
propriedade sem autorização dos representantes do povo. A teoria 
culminava no direito à revolução. Desde que os governos eram instituídos 
para proteger os direitos naturais do indivíduo, eles perdiam o direito à 
obediência quando feriam ou destruíam esses direitos em vez de defendê-
los (DEWEY, 1970, p. 17).  

 

A constituição dos governos decorreria de uma suposta preocupação em determinar 

como agir numa eventual situação de defesa de interesses pessoais, por exemplo, em 

virtude de uma ameaça, injustiça ou infração ocorrida. Tendo em vista que, para Locke, o 

amor próprio torna o homem parcial, não seria razoável que os homens fossem juízes na 

defesa dos seus próprios interesses. Por isso, com o fito de restringir a parcialidade e a 

violência dos homens, o governo, segundo o ponto de vista liberal em análise, surge e 

emana da comunidade, subordina-se a lei, objetiva o bem comum e visa à segurança e à 

tranqüilidade necessárias ao gozo da propriedade42, ainda que esse mesmo governo pudesse 

se constituir no grande inimigo da liberdade individual devido à sua tendência de traspassar 

as liberdades inatas dos indivíduos43 (DEWEY, 1970, p.18). 

Somente concordando conjuntamente, a comunidade formaria um corpo político e 

estabeleceria um juiz na terra. A principal função deste governo seria a de proteger as 

propriedades, estimular o aumento delas e o seu uso acertado44. Segundo o ponto de vista 

de Locke, a primeira coisa que o homem possui é o seu corpo. É justamente através do que 

                                                 
41  Não entraremos nos detalhes da separação que se faz entre liberalismo político e econômico 
considerando uma continuidade de princípios entre ambos. 
42  “Só o proprietário existe e participa da comunidade dos humanos. Os que se deixam ficar inativos 
caem na ordem dos inferiores, dos criminosos, justificando-se assim, seu jugo e exploração por outros” 
(FRANCO, 1993, p. 41). 
43  “O liberalismo ulterior herdou essa concepção de um natural antagonismo entre governante e 
governado, interpretando como a oposição natural entre indivíduo e a sociedade organizada” (DEWEY, 1970, 
p. 18). 
44  Assim, todo homem concordando com os outros em formar um corpo político sob um governo, 
submete-se à resolução da maioria. 
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o corpo produz, retirando do estado comum em que a natureza o colocou, após anexar o 

trabalho, que se justifica excluir o direito comum. Ou seja, o trabalho separa do comum e 

dá início ao direito de propriedade privada. A extensão de terra, por exemplo, que um 

homem lavra, planta, melhora, constituiria sua propriedade e todo homem deveria ter tanto 

quanto poderia lhe ser útil, num primeiro momento: 

 

A concepção do trabalho como fonte do direito de propriedade surgiu não 
tanto para proteger a propriedade contra o confisco pelo governo (este 
direito estava praticamente assegurado na Inglaterra), quanto para urgir e 
justificar a liberdade de usar e investir capital e o direito dos 
trabalhadores de ir e vir e buscar novas formas de emprego – reclamos 
que eram negados pela lei comum herdada das condições semifeudais 
anteriores [...] O inimigo já não era a atuação arbitrária dos governantes. 
Era todo o sistema da lei comum e da prática judiciária em sua oposição à 
liberdade de trabalho, de investimento e de troca ou comércio (DEWEY, 
1970, pp. 19-20). 

 

A “natureza”, segundo Locke, fixou bem a medida da propriedade pela extensão do 

trabalho do homem e da convivência da vida. A princípio, constitui-se como condenável 

qualquer usurpação do direito alheio ou a aquisição individual de uma propriedade que 

prejudicasse o “vizinho”, se bem que, para Locke, o trabalho pode dar aos homens direitos 

distintos, supondo que é o trabalho que provoca a diferença de valor em tudo quanto existe. 

E se esse trabalho produzir em quantidade superior ao que é necessário, pode-se trocar o 

excedente por outros bens. A origem do dinheiro vem da necessidade de um bem duradouro 

que os homens pudessem guardar sem estragar, idéia essa desenvolvida posteriormente por 

Smith: 

 

Diz-se que, nos períodos primitivos da sociedade, o gado constituiu o 
instrumento de troca corrente; e, embora deva ter sido extremamente 
incómodo [...] Diz-se que o sal é o instrumento do comércio e das trocas 
na Abissínia; uma certa espécie de conchas, em algumas zonas da costa 
da Índia; o bacalhau seco, na Terra Nova; o tabaco na Virgínia [...] 
Parece, todavia, que em todos os países os homens acabaram por ser 
levados, por razões inelutáveis, a dar preferência, para este fim, ao uso 
dos metais sobre o de qualquer outra mercadoria. Os metais não só 
podem ser conservados com uma perda mínima, havendo poucas coisas 
menos perecíveis do que eles, mas podem também, sem qualquer 
prejuízo, ser divididos [...] (SMITH, 1981, pp. 108-109).  
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Considerando que, para Locke, cada homem, sempre deseja ter mais do que precisa 

e busca acumular “instrumentos de troca”, concorreria ao governo estimular a indústria 

honesta e o uso acertado da terra. A lei nem por isso consistiria em abolir ou restringir a 

liberdade, mas em preservá-la e ampliá-la. A capacidade de conhecer esta lei se daria na 

maturidade. Daí a importância da educação, além da autoridade dos pais, sob as quais as 

crianças nascem sujeitas para tornarem-se em seguida homens livres. As crianças poderiam 

ser entendidas assim como não livres e não iguais. Algumas delas poderiam permanecer 

nesta situação tutelada mesmo depois de adultas se não se adaptassem às prescrições da 

ordem e da hierarquia social. Segundo Franco, 

 

[...] a lei, que em seu discurso aparece como expressão da 
homogeneidade reinante no Estado de natureza, na verdade encobre as 
oposições e conflitos de fato existentes na sociedade: ela protege os que 
detêm os atributos de humanidade e reprime os que estão fora dessa 
classe [...] Desse modo dá-se o deslizamento da igualdade para a 
desigualdade justificada. Nesse passe, estabelecer um todo coeso e 
homogêneo é imprescindível para fundamentar um sistema dividido e 
hierarquizado. A teoria da comunidade originária constitui o 
prolegômeno para o estabelecimento das relações de dominação 
(FRANCO, 1993, p. 42). 

 

A liberdade como que supostamente constituindo as bases de uma sociedade liberal 

foi assim adquirindo o seu significado prático de fato caracterizado pela opressão aos 

diferentes considerados desiguais. Não se trata, no entanto, de julgar e condenar o ponto de 

vista liberal, mas considerá-lo como um momento da história da humanidade – cuja 

aceitabilidade do seu discurso, bem como do que ele ignora e suas conseqüências na defesa 

do direito de propriedade irrestrita, na crítica ao governo e suas concepções estritamente 

estatais de política econômica, subordinando o Estado e o soberano à afluência privada, 

pode ser superado. Antes disso, porém, o complemento seguinte, a organização dos 

mecanismos e a defesa do modo como se davam a dinâmica da riqueza privada, com o 

conseqüente estabelecimento das desigualdades como algo natural, seria conduzido por 

Adam Smith no Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Conforme 

Dewey (1970, p. 20), “O efeito final foi o de subordinar a atividade política à econômica: 

ligar as leis naturais às leis da produção e da troca e dar a primeira concepção de razão uma 

significação radicalmente nova”.  
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6.2. O Liberalismo de Adam Smith 

 

O Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações de Adam Smith 

continuaria uma crítica de Locke contra as restrições em geral à liberdade e às suas nuances 

mais imediatas como o autoritarismo e o protecionismo mercantilista. Contribuíram em 

grande medida para tal empreendimento as condições presentes na sociedade inglesa, como 

as destacadas por Maurício Chalfin Coutinho:  

 

[...] a coisa pública e as prerrogativas dos capitais privados encontram-se 
satisfatoriamente demarcadas, e os pensadores podem dar-se ao 
refinamento de fundar uma ideologia – o liberalismo – em razões 
filosóficas profundas [...] Deste ponto de vista, Smith é o continuador de 
uma tradição de filósofos-economistas que remonta a Locke, Hutcheson e 
Hume. Nela o experimentalismo desloca-se da analogia estrita entre 
fenômenos da natureza e fenômenos sociais, e o racionalismo expressa-se 
através de uma elaborada filosofia moral, à qual a economia política 
inglesa deve os fundamentos. (COUTINHO, 1993, p. 99). 

 

Smith elaborou sua obra principal, o Inquérito sobre a Natureza e as Causas da 

Riqueza das Nações, num período marcado por uma mercantilização generalizada, que 

penetrava inclusive o âmago do processo produtivo, incluindo a própria força de trabalho 

no regime de trocas. Para o emergente sistema capitalista era preciso criticar as restrições 

legais e jurídicas (e éticas) que impediam a livre determinação e o comportamento dos 

indivíduos, entenda-se, dos burgueses e, no limite, daqueles que poderiam representar um 

beneficio ao comércio em geral. Os trabalhadores, por sua vez, comparáveis a crianças ou 

animais imoderados, são considerados no mais das vezes, quando organizados, como 

“crianças ingratas” sendo por isso necessário com freqüência o uso da força para a sua 

submissão à ordem e a hierarquia. Para o autor,  

 

[...] os trabalhadores recorrem sempre ao mais alto clamor e, em certos 
casos, à mais chocante violência e desacato. Sentem-se desesperados, e 
actuam com o delírio e imoderação de homens desesperados, a quem só 
resta morrer de fome ou, pelo medo, obrigar os patrões a aceitar 
imediatamente as suas reivindicações. Em tais circunstâncias, os patrões 
erguem, pelo seu lado, idêntico clamor, reivindicando incessantemente o 
auxílio das autoridades civis e o rigoroso cumprimento das leis destinadas 
a, com tanta severidade, se oporem às coligações de criados, 
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trabalhadores e jornaleiros. Desse modo, os trabalhadores raramente 
tiram qualquer vantagem da violência dessas coligações tumultuosas que, 
em parte por força da intervenção das autoridades civis, em parte devido 
à maior resistência dos patrões, e ainda em parte devido à necessidade em 
que a maior parte dos trabalhadores se vê de se submeter para garantir a 
sua subsistência imediata, geralmente ficam em nada, salvo pelo que 
respeita à punição ou ruína dos chefes do movimento (SMITH, 1981, 
pp.178-179).  

 

Smith, numa confluência com as exigências econômicas, políticas e ideológicas de 

seu tempo, não por acaso, defende que a existência de “forças de mercado”, inclusive de 

mercado de trabalho, (re)estabeleceria valores naturais pela ação da concorrência na oferta 

e na procura de tudo e de todos. A teoria da lei natural, como ficou conhecida, surge como 

o ponto de partida da teoria do valor do trabalho e da doutrina do liberalismo econômico, 

abrindo novas perspectivas para a ação econômica dos homens com base na exploração da 

natureza e do próprio homem com as suas respectivas conseqüências para o arcabouço das 

misérias humanas.  

São três os pilares fundamentais da obra de Smith que caminham nesse sentido. 

Primeiro: a defesa de que os homens eram inteiramente impulsionados pelo desejo de 

melhorar sua condição e o aumento de seus bens (ganho material) era o meio de conseguir 

essa condição melhor. Segundo: Smith acreditava que, agindo em seu próprio interesse 

(econômico), quando colocado junto a uma coletividade, cada indivíduo maximizaria o 

bem estar coletivo. Terceiro: a realização do bem estar coletivo seria resultado inconsciente 

da motivação individual pelo ganho econômico (CARNOY, 2001). Em outras palavras, 

 

Subjacente a todos os escritos de Smith está a tensão entre a coesão 
social, originada da própria sociedade civil (a mão invisível, os 
sentimentos morais individuais), e a existência de um Estado com poder 
jurídico e educativo. De fato, para Smith, as normas gerais de moralidade 
oscilam entre ser uma parte inerente do comportamento humano ou ser 
um objeto de promulgação e disseminação por algum corpo deliberativo 
que faz essa moralidade. (CARNOY, 2001, p. 41). 

 

Associada, portanto, a uma defesa de um individualismo como propulsor do 

progresso social caminhando lado a lado a uma determinada crítica do Estado 

intervencionista que excedesse a defesa dos ricos contra os pobres – dos naturalmente 

iguais, os proprietários, humanos, perfeitos, pacíficos, membros da comunidade harmoniosa 
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e legal, contra os naturalmente diferentes, os não proprietários, inumanos, degenerados, 

animalescos, ferozes, alheios às leis da razão (Franco, 1993) – encontra-se a necessidade de 

criação de uma nova moralidade como função educacional. 

Parte da obra de Smith repousa pois sobre a educação, visto que, desse ponto de 

vista, uma sociedade estável é impossível sem um grau mínimo de alfabetização e 

conhecimento por parte da maioria dos cidadãos e sem a ampla aceitação de algum 

conjunto de valores. Nesta perspectiva a importância da educação é de tal modo central que 

não deveria ser negligenciada nem mesmo os casos em que a sociedade coloca os 

indivíduos a se formar com alguma ajuda. Para Smith (1981, p. 416), “é necessário alguma 

intervenção do governo para impedir a quase total corrupção e degeneração da grande 

maioria das pessoas”.  

Subjacente a esta “preocupação” está a consideração, explicitada por John Stuart 

Mill (1991), de que um pai que traz à existência um filho sem uma justa perspectiva de 

poder dar-lhe não só alimento ao corpo, como também instrução e treino ao espírito, 

comete um crime moral, tanto contra o infeliz rebento como contra toda a sociedade. Neste 

caso, o Estado deveria velar pelo cumprimento de uma instrução mínima, não por bondade, 

mas para a garantia da ordem vigente. “A educação da gente comum, numa sociedade 

civilizada e comercial, requer talvez mais a atenção do público do que a educação das 

pessoas de posição e fortuna”. (SMITH, 1981, p. 418). 

Sob o pressuposto de que a divisão social do trabalho conduz os homens a se 

ocuparem de operações muito simples, impedindo também que estes tenham a ocasião para 

exercitar e desenvolver as suas capacidades intelectuais necessárias ao “convívio” social, 

para Smith (1981), as classes desfavorecidas teriam pouco tempo para “desperdiçar” com a 

sua educação considerando que precisam começar a trabalhar cedo em atividades simples 

para garantir a sua subsistência. Bourdieu questiona esse ponto de vista: 

 

Se a descrição das condições de trabalho mais alienantes e dos 
trabalhadores mais alienados soa freqüentemente falso – e, antes de mais, 
porque ela não permite que se compreenda que as coisas sejam e 
continuem a ser o que são – é porque, funcionando na lógica da quimera, 
ela não consegue explicar o acordo tácito estabelecido entre as condições 
de trabalho mais desumanas e os homens que estão preparados para as 
aceitar por terem condições de existência desumanas (BOURDIEU, 1998, 
p. 96). 
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Se, por um lado, em Smith a educação destinada aos trabalhadores que precisam 

começar a trabalhar cedo em atividades simples é somente mínima, totalmente oposto é o 

caso dos pais e tutores das pessoas de estirpe e fortuna, seres supostamente “virtuosos”, que 

procuram realizar cedo nos seus filhos os “talentos” para o negócio particular, a profissão e 

/ ou o ofício. Não aflorando, por ventura, qualquer esfera de “talentos” dos seus educandos 

de estirpe, Smith atribui a culpa a uma má aplicação das despesas escolares com 

professores negligentes e incapazes, responsáveis por degenerar os “dons” naturais dos 

quais são portadores os seres afortunados em decorrência do pertencimento a uma linhagem 

familiar.  

Para Smith (1981), em uma sociedade civilizada, embora não se possa garantir uma 

educação “a altura” das pessoas de posição e fortuna a todos, dever-se-ia garantir ao menos 

o ensino e a aprendizagem da leitura, escrita e aritmética para a gente comum com a criação 

de uma pequena escola, por exemplo, onde as crianças poderiam ser ensinadas através de 

um pagamento tão reduzido, que até o trabalhador comum o poderia suportar; o mestre 

seria em parte, mas não totalmente, pago pelo público, porque se fosse totalmente ou em 

grande parte pago por ele, depressa aprenderia a negligenciar a sua atividade. Segundo esse 

autor, 

 

Mesmo que o Estado não viesse a tirar qualquer vantagem da instrução 
das camadas inferiores do povo, deveria mesmo assim interessar-se por 
que não fossem completamente ignorantes. O Estado, contudo, não deixa 
de recolher consideráveis vantagens na sua instrução. Quanto mais 
instruídos forem, menos sujeitos estão aos enganos do entusiasmo e da 
superstição, que entre as nações ignorantes freqüentemente ocasionaram 
as mais terríveis desordens. Um povo instruído e inteligente é, além 
disso, geralmente mais decente e ordeiro do que um povo ignorante e 
estúpido. Sentem-se, cada um individualmente, mais respeitáveis e mais 
susceptíveis de obter o respeito dos seus superiores hierárquicos, estando 
portanto mais dispostos a respeitar esses superiores (SMITH, 1981, p. 
425). 

 

As “vantagens” da instrução na constituição de um povo ordeiro e respeitoso com 

relação aos seus “superiores” hierárquicos poderiam ser alcançadas desde de que o Estado 

deixasse aos pais a obtenção da educação onde e como lhes agradasse, contentando-se em 

auxiliar o pagamento das despesas de escola das crianças mais pobres, custeando as 
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despesas totais das que não têm quem por elas pague. O problema seria o fato de o Estado 

assumir a direção dessa educação e Mill45 expõe mais claramente o seu por quê: 

 

Uma educação geral pelo Estado é puro plano para moldar as pessoas de 
forma exatamente semelhante [...] Uma educação estabelecida e 
controlada pelo Estado só deveria existir, se devesse, como um dentre 
muitos experimentos em competição, executando com o fim de exemplo 
e estímulo, para manter os outros em harmonia com um certo padrão de 
excelência (MILL, 1991, p. 149). 

 

Mill traz à tona um viés possivelmente instrumental da educação onde a ação 

governamental era entendida como uma interferência na liberdade natural. A idéia do 

laissez-faire acabou tomando corpo, sustentando que a atividade dos indivíduos, libertos 

tanto quanto possível de restrições políticas, é a principal fonte do bem-estar social e fonte 

última do progresso social (DEWEY, 1970). “E seu apelo será tanto mais eficaz quanto 

mais agir no sentido de proteger os indivíduos no exercício de seu próprio interesse. Essas 

idéias, apenas implícitas em Smith, fizeram-se explícitas em seus sucessores” (DEWEY, 

1970, pp. 22-23). 

 

6.3. O medo liberal da democracia em Hayek  

 

O arcabouço liberal foi sendo constituído, pouco a pouco, e impôs uma 

proeminência política e econômica. Ainda que inicialmente ofuscado, na década de 1940, a 

continuidade da luta reduzida à defesa dos ricos frente à miséria foi conduzida tempos 

depois por Friedrich Hayek na promoção do ataque ao que considerava socialismo. É 

através desse autor que a força dos acontecimentos e a necessidade de definir um inimigo 

concreto, propiciou ao liberalismo colocar-se como alternativa aos desastres históricos das 

                                                 
45  “Realmente, apenas quando a sociedade se encontra, em geral, numa situação de tal atraso, que não 
poderia providenciar ou não providenciaria, por si mesma, quaisquer instituições convenientes de educação 
salvo empreendendo o governo a tarefa, só então, na verdade, pode o governo, como o menor de dois grandes 
males, tomar sobre si o cuidado das escolas e das universidades, como pode assumir o das sociedades 
anônimas quando o empreendimento privado, numa forma adequada à realização das grandes obras da 
indústria não existe no país. Mas, em regra, se o país conta um número suficiente de pessoas qualificadas para 
atender à tarefa da educação sob os auspícios do governo, as mesmas pessoas teriam capacidade e boa 
vontade para fornecer uma educação igualmente boa dentro do princípio da voluntariedade, uma vez garantida 
a sua paga pela existência de uma lei que tornasse compulsória a educação, combinada com a ajuda do Estado 
aos incapazes de custear as despesas” (MILL, 1991, pp. 149-150). 
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experiências totalitárias. Optou-se por associar, então, as forças e as idéias retrógradas em 

operação na Alemanha durante e após a Primeira Guerra Mundial e o rumo das idéias nas 

democracias, numa demonstração dos termos em que ocorreria mais uma batalha da luta de 

classes. Sem distinguir as forças atuantes no cenário mundial daquele momento, Hayek 

(1974, p. 14) considerava que “A tendência moderna para o socialismo implica num 

rompimento não apenas com o passado recente mas com toda a evolução da civilização 

ocidental”. 

A história da humanidade passa então por uma nova interpretação, segundo a qual é 

por meio do liberalismo que se empreende uma luta contra os supostos privilégios, ou seja, 

dos direitos que o Estado concede e garante a alguns, impedindo que outros os obtivessem 

em iguais condições. A doutrina liberal caminhava, isso sim, para a defesa da manutenção 

de privilégios bem definidos, como a concentração de riquezas ao lado de incontáveis 

mazelas sociais. 

Procurando inverter o sentido da realidade, sob Hayek (1974), o corpus ideológico 

liberal, como expressão do ponto de vista dos setores dominantes da sociedade, haveria de 

(re)agrupar o individualismo, o comércio e a liberdade, como agentes naturais até então 

obstaculizados, responsáveis pela evolução humana, quando garantidas as suas 

prerrogativas. Segundo esse autor,  

 

[...] as características essenciais do individualismo, que partindo de 
elementos fornecidos pelo cristianismo e pela filosofia da antiguidade 
clássica desenvolveu-se pela primeira vez, plenamente, durante a 
Renascença e desde então evoluiu e penetrou o que chamamos de 
civilização ocidental, são o respeito pelo homem individual na sua 
qualidade de homem. (HAYEK, 1974, p. 15). 
 

Diante de tanta miséria e desigualdade social, caberia questionar o significado desse 

“respeito pelo homem individual”. Hayek, porém, após elaborar uma explicação com base 

na transformação gradual de um sistema rigidamente hierárquico num outro no qual, 

individualmente, os homens podiam pelo menos tentar dirigir sua própria vida, a partir do 

desenvolvimento do comércio, e, depois de observar os grandes passos dados pela ciência, 

nos últimos cento e cinqüenta anos, graças ao livre uso dos novos conhecimentos, realizaria 

uma “cruzada” carregada de elementos constitutivos de uma verdadeira epopéia, ocultando 

a realidade em prol de uma idéia em que o “vilão” é construído passo a passo: 
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Difundiu-se cada vez mais a opinião de que um novo progresso não 
poderia vir dentro das velhas linhas e da estrutura geral que possibilitaria 
o progresso passado [...] E uma vez que a esperança da nova geração se 
voltou de todo para algo inteiramente novo, o interesse pelo 
funcionamento da sociedade existente, bem como a compreensão desse 
funcionamento, declinaram rapidamente. (HAYEK, 1974, p. 20). 

 

Subjacente à preocupação com o funcionamento da sociedade, hierarquizada e 

desigual, encontra-se uma discussão sobre o Planejamento Estatal46, tido como uma ameaça 

às forças responsáveis pela coordenação dos esforços humanos na direção de guiar, da 

melhor maneira, as iniciativas individuais através da defesa intransigente da competição. 

Somente quando representassem um alto encargo para o investimento individual ou de um 

pequeno grupo de indivíduos, o empreendimento estatal poderia ser considerado. Segundo 

Hayek era preciso, 

 

Criar as condições em que a concorrência seja tão eficiente quanto 
possível, completar-lhe a ação quando ela não o possa ser, fornecer os 
serviços que, nas palavras de Adam Smith, “embora ofereçam as maiores 
vantagens para a sociedade, são contudo de tal natureza que o lucro 
jamais compensaria a despesa de qualquer indivíduo ou pequeno grupo 
de indivíduos” – eis aí tarefas que na verdade estabelecem um campo 
vasto e indisputado para a atividade estatal. (HAYEK, 1974, p. 37). 

 

O movimento em defesa do planejamento era visto como o grande obstáculo a uma 

suposta dinâmica de concorrência e o socialismo acabou por ser correlacionado à extinção 

da iniciativa particular, da propriedade privada dos meios de produção e à criação de um 

sistema de economia planejada (HAYEK, 1974, p. 31). “Eliminando a concorrência nas 

indústrias uma após outra, essa política deixa o consumidor à mercê da ação conjunta dos 

capitalistas monopolizadores e dos trabalhadores das indústrias melhor organizadas”. 

(HAYEK, 1974, p. 39). 

A crítica não pode ser de todo ignorada, se bem que ela não corresponde à descrição 

feita, ou seja, não é lícito associar monopólio, economia planejada e falta de concorrência. 

                                                 
46  “A grande lição da experiência universitária soviética e, ainda mais, da China, é que uma 
planificação politicamente conduzida permite elevar em poucas décadas o nível de ensino e de investigação, 
do atraso mais profundo aos mais altos índices, preenchendo assim os requisitos culturais indispensáveis ao 
desenvolvimento autônomo” (RIBEIRO, 1969, p. 64). 
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Oligopólios e monopólios são marcas persistentes na arena nacional e internacional, sendo 

que, na fase atual do capitalismo, as constantes fusões de empresas, inclusive educacionais, 

como veremos a seguir, estão pautando as políticas, ainda que a idéia de concorrência47, 

numa economia de mercado, persista sem conexão com exemplos concretos: 

 

No regime de concorrência, os preços que temos de pagar por um artigo, 
a proporção em que podemos trocar uma coisa por outra, dependem da 
quantidade dos outros artigos da mesma espécie que ficam disponíveis 
para os outros membros da sociedade depois de termos adquirido o nosso. 
Esse preço não é determinado pela vontade consciente de pessoa alguma. 
E, se um certo meio de conseguirmos os nossos fins se mostra demasiado 
dispendioso, temos liberdade de tentar outros meios. (HAYEK, 1974, p. 
88). 

  

Um certo temor pela “força coletiva” ajuda a entender uma estratégia de 

individualização e um certo desprezo por empreendimentos organizados de forma pública. 

Somente as “forças ocultas”, privadas, individualizadas, estariam aptas a darem algum 

direcionamento ao movimento e às variações da “oferta e da procura” de tudo e de todos. A 

simples hipótese de alguma forma de participação popular era tida como indesejável, visto 

que, do ponto de vista de Hayek,  

 

Pode suceder que a vontade do povo unanimemente expressa requeira a 
organização de um vasto sistema econômico pelo seu parlamento, sem 
que o povo nem seus representantes sejam capazes de concordar a 
respeito de qualquer plano determinado. A incapacidade das assembléias 
democráticas para realizar o que parece ser um evidente mandato do povo 
não pode deixar de causar descontentamento com as instituições 
democráticas. Os parlamentos chegam a ser considerados inúteis “casas 
de balbúrdia”, incapazes ou incompetentes para realizar as tarefas para os 
quais foram eleitos. Cresce a convicção de que, para fazer um 
planejamento eficaz, a direção deve ser “retirar dos políticos” e posta nas 
mãos de especialistas – funcionários permanentes ou organismos 
autônomos e independentes [...] A dificuldade é bem conhecida dos 

                                                 
47  Não apenas Hayek como também Stuart Mill tentaram uma definição de benesses atribuídas às 
forças competitivas em operação, inclusive nas interações sociais. “Quem quer que logre êxito numa profissão 
superlotada, ou num concurso, quem quer que seja preferido a outrem numa disputa por um objeto que ambos 
desejem, colhe benefício do prejuízo do outro, do seu esforço, desperdiçado e da sua desilusão. Mas, para o 
interesse comum dos homens, é melhor, por consenso geral, que as pessoas procurem seus objetivos sem se 
desviarem por esse tipo de conseqüências. Em outras palavras, a sociedade não admite o direito, legal ou 
moral, dos competidores decepcionados à imunidade desse gênero de sofrimento. E sente-se solicitada a 
interferir somente quando os meios de sucesso empregado não são permitidos, por contrários ao interesse 
geral, como a fraude ou a deslealdade, e a violência” (MILL, 1991, p. 138).  
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socialistas. (HAYEK, 1974, p. 59).  
 

Seguramente, esse é justamente o projeto levado a cabo pelos (neo)liberais no país, 

sem que tenha crescido a convicção na eficácia e eficiência do planejamento feito por 

“especialistas”, na manutenção dos limites democráticos hoje postos pelo cerceamento à 

participação de setores organizados da sociedade, conduzindo, inevitavelmente, à utilização 

da força na manutenção da ordem:  

 

Sem um âmbito público politicamente assegurado, falta à liberdade o 
espaço concreto onde aparecer. Ela pode, certamente, habitar ainda nos 
corações dos homens com desejo, vontade, esperança ou anelo; mas o 
coração humano, como todos o sabemos, é um lugar muito sombrio, e 
qualquer coisa que vá para sua obscuridade não pode ser chamada 
adequadamente de um fato demonstrável. A liberdade como fato 
demonstrável e a política coincidem e são relacionadas uma à outra como 
dois lados da mesma matéria (ARENDT, 2000, p. 195). 

 

 

6.4. Milton Friedman: uma luva para a mão invisível 

 

Milton Friedman, no contexto da guerra fria, retoma em grande medida as 

colocações de Smith através de suas proposições publicadas em Capitalismo e Liberdade, 

sendo acolhido pelas novas orientações do capital, que vêem as limitações do Estado para 

com a “liberdade do mercado”, diga-se, as limitações à concentração e acumulação de 

riquezas, uma ameaça que deve ser eliminada.  

O corpus de idéias em Friedman, sob as diretrizes formuladas e concebidas por 

Smith, passa a influenciar as mais distintas nações, “orientando”, por exemplo, as reformas 

institucionais de muitos países, procurando padronizar as regras em vigor no “mercado” 

internacional etc.  

Enaltecido pela outorga do Prêmio Nobel de Economia em 1976, Friedman ficou 

conhecido como o porta voz da corrente monetarista – fonte racionalizadora da política 

econômica de muitos países que articulou ideologicamente um amplo conjunto de 

recomendações econômicas e instalou diversas vertentes do (neo)liberalismo –, 

empreendendo uma verdadeira cruzada contra os desequilíbrios democráticos e a 

hipertrofia estatal, culpáveis pela asfixia progressiva das potencialidades criadoras e 
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libertárias do mercado (BORÓN, 1994). 

Com uma exegese do pensamento de Smith, a adesão de Friedman ao liberalismo 

econômico de final do século XVIII e sua defesa firme de uma crença fundada nos poderes 

de uma suposta “mão invisível”, coordenando as ações dos homens e exercendo uma 

influência reguladora sobre o mercado, são (re)conduzidas em uma situação de crise e de 

recomposição autoritária e conservadora do capitalismo, segundo Borón (1994). É de se 

destacar os apelos à privatização das empresas públicas e a contenção dos investimentos 

sociais como necessários ao equilíbrio da vida econômica, independentemente do que 

aconteça com a vida social.  

Sob o formato de uma (re)atualização dos pressupostos liberais, caberia aos 

governos, segundo a corrente teórica defendida por Friedman (1984), nada além de proteger 

a liberdade dos indivíduos, preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos privados, 

promover mercados competitivos, proteger a sociedade da violência, realizar e conservar 

algumas obras públicas que não são de interesse para a iniciativa privada etc. O problema 

fundamental para as sociedades residiria assim na maneira de coordenar as atividades 

econômicas de um grande número de pessoas. Para Mill (1991, p.139), “Tais questões 

envolvem considerações de liberdade somente em tanto que deixar o povo entregue a si 

mesmo é sempre melhor, coeteris paribus, do que o controlar. Mas que ele pode 

legitimamente ser controlado em vista de tais fins, é um princípio inegável”.  

Não se tratava evidentemente de procurar deixar o povo entregue a si mesmo. Muito 

pelo contrário. Busca-se controlá-lo através de um sobrenaturalizado mercado, do poder de 

mando dos capitais, que coordenaria a provisão de bens e serviços desejados pela 

sociedade, ressalvados os casos de bens indivisíveis etc.  

Com efeito, afirma-se ser o mercado o lócus sagrado dos interesses individuais 

enquanto manifestação “não coercitiva de organizações baseadas em transações 

bilateralmente voluntárias e que tem lugar entre os sujeitos igualmente informados e 

similarmente incapazes de controlar os preços dos distintos bens e serviços” (BORÓN, 

1994, p. 53). Tendo alguma das partes encontrado desvantagem, estaria livre para decidir e 

não realizar transação nenhuma. Portanto, o fim último das organizações sociais deveria ser 

a liberdade do indivíduo, e os problemas éticos estariam sob a responsabilidade de cada um. 

Uma resolução voltada para a radicalização invertida das relações sociais, com o mercado 
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definindo tais relações e não o contrário, ao enquadrar um alvo concreto no contexto da 

experiência socialista soviética, pôde apresentar-se como alternativa logo transformada no 

único ou melhor caminho possível para a humanidade, excedendo assim na dose. Para 

Friedman (1984, p. 21), “[...] numa sociedade não há nada que dizer sobre o que o 

indivíduo faz com sua liberdade; não se trata de uma ética geral. De fato, o objetivo mais 

importante dos liberais é deixar os problemas éticos a cargo dos próprios indivíduos”.48 

A liberdade de escolher e a responsabilidade ética só estariam garantidas com o 

triunfo do mercado sobre o Estado, na medida em que asseguraria à sociedade civil o pleno 

desfrute dos bens terrenos sem interferência coercitiva de nenhum tipo. A panacéia 

composta a partir de elementos que dizem respeito à fábula da transição do “estado de 

natureza” para a constituição dos Estados (que em algum momento teria sofrido alguma 

imperfeição) pretende, no fim, direcionar os ganhos que podem ser obtidos por meio desses 

Estados.  

Pelo que podemos observar, a discussão tem pendido incondicionalmente para a 

defesa do “mercado” – este apresentado como a única ou a melhor alternativa para a 

organização da sociedade –, valendo-se de um imaginário elo perdido entre uma liberdade 

paradisíaca e uma abnegação coletiva, ao mesmo tempo determinante de um corpo político, 

do “Estado”, como agente coercitivo de todos, por excelência, resultando na idéia de que o 

desenvolvimento executado pelos recursos privados, decorrência natural da liberalização 

econômica, poderia sanar os desafios, inclusive os morais, presentes nas políticas sociais 

como as relacionadas com a educação, a saúde, a previdência etc. No Brasil, isso fica muito 

claro, em especial, quando se trata de políticas para o Ensino Superior.  

O caminho apontado pela discussão assim orientada para a defesa de um suposto 

mercado de tudo e de todos atribui um valor próprio aos ganhos que poderiam ser obtidos 

                                                 
48  No contraponto, Adolfo Sánches Vasquez (1970) enfatiza que a importância da ética resulta da 
inegável necessidade, diante de determinadas situações, de pautarmos o nosso comportamento por normas que 
se julgam mais apropriadas ou mais dignas de serem cumpridas. Estas normas são aceitas intimamente e 
reconhecidas como obrigatórias. Sobre este comportamento que é resultado de uma decisão refletida e, por 
isto, não puramente espontâneo ou natural, os outros o julgam, de acordo também com normas estabelecidas e 
formulam juízos. Desse modo, para que haja conduta ética é necessário que exista um agente consciente dos 
valores predominantes e que seja responsável pelas suas ações, pensamento e deliberação sobre várias 
alternativas possíveis. A ética é assim um saber prático, onde o agente, a ação e a finalidade do agir são 
inseparáveis. Neste sentido, a liberdade, como capacidade de dar um sentido novo ao que parecia fatalidade, 
pode transformar uma situação de fato numa realidade nova criada por nossa ação, se transformar cada um em 
senhor de si. 
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por meio do sistema de ensino, cuja extensão da responsabilidade do Estado deveria ser 

repensada, pois ela é tida como excessiva, ainda que para Friedman, nos mesmos termos de 

Smith, uma educação escolar mínima é defendida pelos seus aspectos imediatamente úteis à 

ordem: o “[...] ganho com a educação de uma criança não é desfrutado apenas pela criança 

ou por seus pais mas também pelos outros membros da sociedade”. (FRIEDMAN, 1984, p. 

84).  

Por isso, Friedman acredita que cada criança deve receber o mínimo de instrução e 

de um tipo especifico. Assim, não se trata de garantir direitos, mas de “ofertar” apenas o 

mínimo necessário para a manutenção da ordem social de tal modo que, sendo  

 

[...] o custo financeiro imposto pela exigência da instrução [...] 
compatível com a situação da grande maioria das famílias de uma 
comunidade, ainda poderia ser factível e desejável solicitar que os pais 
arcassem diretamente com a despesa. Casos extremos poderiam ser 
resolvidos por subsídios especiais para as famílias necessitadas. 
(FRIEDMAN, 1984, p. 84).  

 

Essa oferta mínima de escolarização seria delegada a “empresas”, não 

necessariamente preocupadas com a qualidade do ensino ministrado, valendo-se de um 

senso comum forjado ao longo dos anos e difundido por toda a sociedade, portanto, sem 

fundamento na realidade concreta, senão nas supostas virtudes da livre iniciativa privada. 

Nesse contexto, segundo Friedman, que defende o tratamento da educação como um 

serviço, o  

 

[...] governo poderia exigir um mínimo de instrução financiada dando aos 
pais uma determinada soma anual por filho, a ser utilizada em serviços 
educacionais “aprovados”. Os pais poderiam usar essa soma e qualquer 
outra adicional acrescentada por eles próprios na compra de serviços 
educacionais numa instituição “aprovada” de sua própria escolha. Os 
serviços educacionais poderiam ser fornecidos por empresas privadas 
operando com fins lucrativos ou por instituições sem finalidade lucrativa. 
O papel do governo estaria limitado a garantir que as escolas 
mantivessem padrões mínimos tais como a inclusão de um conteúdo 
mínimo comum em seus programas, da mesma forma que inspeciona 
presentemente os restaurantes para garantir a obediência a padrões 
sanitários mínimos (FRIEDMAN, 1984, p. 86).  

 

As idéias de Milton Friedman tem tido uma grande acolhida no Brasil. São 
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indicadores do que se afirma a escolaridade mínima providenciada pelas políticas 

educacionais de sucessivos governos e a perene tendência à privatização do ensino em 

todos os níveis. Chama a nossa atenção, em especial, a delegação do Ensino Superior à 

iniciativa privada, sobretudo àquelas instituições preocupadas com a obtenção de lucro, 

correspondendo às diretrizes propugnadas pelo (neo)liberalismo, emanadas dos organismos 

ditos multilaterais, com a conivência dos governos locais. 

 

6.5. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos 

 

Concerne ao (neo)liberalismo, portanto, em tom de única ou melhor alternativa, um 

papel destacado na produção de idéias cuidadosamente compiladas ao longo do atual 

estágio histórico em que se encontra a humanidade, responsável por naturalizar as 

desigualdades e obstaculizar a busca de uma igualdade mais ampla. 

Determinado por um corpus de representações e de normas que fixam e prescrevem 

de antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir, o (neo)liberalismo assume, 

antes de mais nada, uma posição na estrutura das ideologias tão exploradas no século XX, 

ou seja, de idéias ou representações produzidas para explicar ou compreender a vida 

individual, social, as relações com a natureza e com o sobrenatural, tomando-as pelo real. 

Esse corpus é utilizado pelas classes dominantes, que possuem como braço articulado 

colaborando na sua implantação, um conjunto de agentes internacionais e nacionais, 

detentores de postos-chave na política e na economia49, responsáveis por tentar transformar 

o brilho da liberdade na opacidade do interesse pessoal em detrimento da coletividade, a 

partir da idéia que o Estado é o único responsável pelas mazelas sociais.  

A defesa do livre movimento dos interesses egoísticos pela ideologia (neo)liberal 

tem se caracterizado pela consideração incontestável da acumulação e da concentração de 

propriedades, na qual tem tomado parte esses “braços articulados” cooptados pelos 

“organismos e instituições que lhes forneceram o substrato cultural-ideológico e, 

conseqüentemente, à sua visão de mundo” (AZEVEDO; CATANI, 2002). A soma do 

                                                 
49  “[...] muitos desses atores foram formados ou cooptados, intelectual e financeiramente, pelas sedes 
transnacionais, sejam elas de bancos multilaterais, bancos de investimento e comerciais, fundo de 
investimento, departamento de determinadas universidades, grandes empresas transnacionais, escolas de 
governo, Organizações Não-Governamentais etc.” (AZEVEDO; CATANI, 2002, p. 225). 
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corpus de representações da classe dominante com o exercício realizado por agentes 

afinados pelo objetivo de submeter e explorar as classes trabalhadoras tem pautado as 

questões sociais, políticas, econômicas, culturais etc., no âmbito das mais distintas nações.  

De um modo geral, o corpus ideológico que vem sendo propagado cumpre o papel 

de produzir uma universalidade imaginária incumbida de generalizar para toda a sociedade 

os interesses e o ponto de vista particulares de um grupo como parte de um exercício de 

dominação. A intocabilidade e a sacralização do cumprimento de acordos, contratos, saldo 

de dívidas, o direcionamento do Estado ao suprimento das demandas de lucro das 

empresas, são os mais recentes interesses particulares “elevados” ao patamar de “questões 

nacionais” para a preservação da estabilidade econômica do país. Nenhuma ameaça poderia 

subsistir ante ao imaculado direito de propriedade privada e do dever do Estado em prover 

lucros para as empresas e para os capitais especulativos.  

Ademais, a estratégia liberal tem sido responsável, também, por fornecer aos 

indivíduos elementos, inclusive lingüísticos, capazes de promover uma localização e uma 

identificação no interior de justificativas e explicações concebidas, cujo êxito está 

imbricado num auto-reconhecimento, que em geral legitima determinada divisão social, os 

méritos e as recompensas da opção pela ordem. Uma explicação da realidade que justifique, 

por exemplo, a hierarquia, inclusive remuneratória, e a divisão social do trabalho, 

procurando autonomizar o trabalho intelectual face ao trabalho material, justificando 

diferenças do valor atribuído às diversas atividades humanas, é uma prática recorrente. A 

importância da ideologia, como um instrumento de dominação de classe, advém, portanto, 

da tentativa de impedir que a dominação e a exploração vigente sejam percebidas em sua 

realidade concreta, essencial, para que se mantenha a divisão social e as suas conseqüências 

na garantia da ordem (Chaui, 1980).  

Para Chaui (1980, passim) a realidade deve ser percebida através das formas de 

nossas relações com a natureza, que são mediadas por nossas relações sociais, pelos seres 

culturais, através dos campos de significação variados no tempo e no espaço, dependentes 

de nossa sociedade, de nossa classe social, de nossa posição na divisão social do trabalho, 

dos investimentos simbólicos que cada cultura imprime a si mesma através das coisas e dos 

homens. O real, desse modo, para a autora é um processo, um movimento temporal de 

constituição dos seres e de suas significações. Esse processo depende fundamentalmente do 
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modo como os homens se relacionam entre si e com a natureza, criando, em condições 

determinadas, os meios e as formas de sua existência social, reproduzindo ou 

transformando essa existência, que é econômica, política e cultural. Trata-se de um 

movimento histórico cujos homens são os autores. 

As idéias50 ou as representações, por outro lado, tenderão a esconder dos homens o 

modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de 

exploração econômica e dominação política. A ideologia é assim um instrumento de 

dominação de classe e uma forma de luta das classes que procura representar os interesses 

da parte mais forte e poderosa da sociedade com a aparência de interesses de toda a 

sociedade (Chaui, 1980).  

Sem dúvida, o (neo)liberalismo apresenta-se como a ideologia que tem prevalecido 

frente ao pleno desenvolvimento das potencialidades sociais ligadas ao devir democrático. 

O predomínio desta “filosofia”, transformada pretensamente em propulsora da evolução 

histórica, propiciou as condições para que se procurasse equiparar o egoísmo (como se 

fosse representação de interesses de toda a sociedade) com o patamar dos mecanismos 

humanos relacionados ao amor próprio, compondo aspectos políticos de defesa de 

interesses privados em detrimento dos coletivos. A centralidade nos interesses particulares 

é responsável pelo deslocamento político operado com o intuito de se garantir apenas uma 

educação escolar mínima, voltada para o trabalho, como um modo de conter um certo 

caráter subversivo, que supostamente seria induzido pelos estudos mais aprofundados. Para 

além dessa escolaridade básica, a responsabilidade pelo prosseguimento dos estudos 

recairia sobre o próprio indivíduo que “escolheria” (ou não), de acordo com a sua 

“vontade”, a escola de sua preferência num hipotético mercado auto-regulado ávido pelos 

fundos governamentais destinados para cada estudante, eventualmente acrescidos pelas 

somas de recursos de cada família. 

Entretanto, a institucionalização do egoísmo não pode impedir a consolidação de 

uma concepção de educação escolar como elemento importante para uma boa convivência 

social. A luta na esfera política passa a ser estimulada pelas possibilidades apresentadas 

pelos projetos de lei, emendas orçamentárias, reformas setoriais de cunho social etc. Uma 

                                                 
50  Na sociedade atual pressupõe-se constantemente que as idéias também possuem autonomia quando 
na verdade as idéias autonomizadas são as idéias da classe dominante. 
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polarização concorre, portanto, para definir a situação. De um lado, a defesa apenas de uma 

escolaridade mínima, necessária à manutenção da ordem e, de outro, uma educação política 

que pode contribuir para a elaboração de políticas mais consistentes para a área. Por sua 

vez, a implementação de uma política educacional democrática auxilia no estabelecimento 

de uma educação política e de uma educação para a política, conforme Benevides (1991).  

Contudo, a disputa tem pendido para a garantia apenas do Ensino Fundamental, 

entre outros motivos, dada a pouca participação de setores organizados da sociedade na 

elaboração e implementação das políticas públicas, em geral utilizadas como concessões 

bastante limitadas e reversíveis a qualquer momento, isto porque, segundo Fernandes, 

 

As nações emergentes da América Latina apelaram, desde as lutas pela 
emancipação política, para as ideologias e as utopias do liberalismo 
europeu e para as instituições econômico, sociais e políticas 
correspondentes. Como a condição burguesa não era, em nosso 
continente, um fator revolucionário de reivindicação por eqüidade, o 
apego ao liberalismo também não possuía sentido revolucionário. 
(FERNANDES, 1975, p. 126). 
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7. Capítulo VII 

7.1. Sistematização do essencial das Políticas destinadas ao Ensino Superior 

 

A conquista social e política do direito à educação escolar no Brasil, para além das 

reformas institucionais em marcha – cadenciadas e contínuas, em termos filosóficos, 

culturais e econômicos –, está diretamente atrelada à existência do Estado enquanto 

condensação material de uma relação de forças regulando múltiplos interesses numa 

determinada direção.  

Como apontamos na primeira parte deste trabalho, a formação do Estado brasileiro é 

consideravelmente específica, única, resultando numa singular garantia constitucional do 

direito à educação nos mais diferentes momentos. Mas, falar em direito à educação no 

nosso país, hoje, é reconhecer que este se restringe ao Ensino Fundamental, talvez com 

progressiva universalização do Ensino Médio. O Ensino Superior, do ponto de vista 

quantitativo, pode ser considerado como atividade empresarial ou serviço tendo-se em vista 

que é delegado em grande medida à iniciativa privada, numa demonstração de que a 

presença do Estado brasileiro não é e nem nunca foi universal ou uniforme.  

Ambos, o Ensino Superior como atividade empresarial e a ausência direta do Estado 

em diversos setores sociais, são resultados do implante liberal numa sociedade oligárquica 

e autoritária, repercutindo na atualidade num número crescente de manifestações que se 

preocupam em modificar a situação dada – dentro de um conjunto de distorções, em 

especial no que diz respeito à consideração da vida apenas como trabalho –, a partir da 

defesa de uma participação mais ampla da sociedade na elaboração de políticas públicas, 

certamente por estas serem consideradas instrumentos importantes para a defesa das 

demandas e reivindicações dos setores organizados da sociedade civil e de determinados 

setores da sociedade política. Segundo Gramsci, “Cada homem, desde que ativo, isto é, 

vivo, contribui para modificar o ambiente social em que se desenvolve (para modificar 

determinados caracteres ou para conservar outros) tende a estabelecer ‘normas’, regras de 

vida e de conduta”. (1980, p. 154) 

A tarefa a que nos propomos aqui nesta segunda parte da pesquisa é abordar um 

conjunto de “normas” que têm determinado as políticas destinadas ao ensino superior e sua 

abrangência, como questões essenciais para compreender e, se possível, contribuir para 
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modificar o ambiente social e político limitante, por meio de ações sociais viáveis, sem 

ignorar que o conhecimento e a vontade de agir, apesar de imprescindíveis, nem sempre são 

suficientes frente à força do hábito e dos costumes resistentes a inovações.  

Para além da continuidade política constatada, por assim dizer, a ampliação das 

conquistas sociais e políticas é o que define a história moderna e a observação das leis, 

regulamentos, decretos, reformas etc., constituem uma base quantitativa e qualitativa 

fundamental para a compreensão das decisões tomadas numa sociedade em que a 

democracia tem sido incompleta ou insuficiente para dirimir as desigualdades e a miséria 

social através do direito, enquanto direito onde predominam os interesses da classe 

dominante. Segundo Gramsci, 

 

Os romanos criaram a palavra ius para exprimir o direito como poder da 
vontade, e definiram a ordem jurídica como um sistema de poderes não 
contidos na sua esfera recíproca por normas objetivas e racionais: todas 
as expressões por eles utilizadas como aequitas, iustitia, recta ou 
naturalis ratio devem ser compreendidas nos limites deste significado 
fundamental. O cristianismo, mais que o conceito de ius, elaborou o 
conceito de directum na sua tendência a subordinar a vontade à norma, a 
transformar o poder em dever. O conceito de direito como potência só é 
referido em relação a Deus, cuja vontade se torna norma de conduta 
inspirada no princípio da igualdade. A iustitia já não se distingue da 
aequitas, e ambas implicam a rectitudo, que é a qualidade subjetiva do 
querer de conformar-se a tudo o que é reto e justo (GRAMSCI, 1980, pp. 
143-144). 

 

Uma análise mais cuidadosa das políticas públicas adotadas para a área educacional, 

longe de representar uma “conformação” com o que se deve querer, encontra na legislação 

básica o essencial de significados, explícitos ou implícitos em diversos documentos, que 

podem ser superados ou mantidos e aprofundados num contexto de construção normativa 

antidemocrática que, sem ser aceito como um suposto dado da natureza por se tratar de 

justiça ou da falta dela, deverá ser repensada coletivamente. Daí a importância da 

necessidade de modificar a situação, mesmo nesse contexto de restrição do poder, que, por 

conseguinte, exige a compreensão do direito burguês e uma abordagem crítica do conjunto 

de leis. Segundo Poulantzas, 

 

A lei é [...] um dos fatores importantes da organização do consentimento 
das classes dominadas, embora a legitimidade (o consentimento) não se 
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identifique nem se limite à legalidade. As classes dominadas encontram 
na lei uma barreira de exclusão e igualmente a designação do lugar que 
devem ocupar. Lugar que é também lugar de inserção na rede político-
social, lugar cuja posse imaginária tem conseqüências reais sobre os 
agentes (POULANTZAS, 2000, p. 94, destaque do autor). 

 

A lei, em geral, poderíamos dizer, como resultado de esforços e disputas, que não 

deveriam ser resolvidos de nenhuma outra forma que não fosse através da participação 

organizada da sociedade, operada em âmbitos sociais e políticos, lograria o reconhecimento 

da sua legitimidade e, conseqüentemente, seria capaz de ser extensível, de fato, a toda a 

sociedade.  

Na ausência de uma participação mais ampla dos setores organizados da sociedade 

civil, atualmente, a universalização ou não das leis a todos é realizada por mecanismos 

ideológicos que assimilam a sociedade como uma soma de partes, e buscam disseminar a 

idéia de que os interesses de uma parcela – a que detém o poder – são interesses coletivos. 

Sem uma ampla participação social, o direito burguês apresenta-se como direito de todos e 

para todos apenas em teoria – resultado: o arbitrário emerge como universal. Segundo 

Bourdieu, 

 

[...] o único fundamento possível da lei deve ser buscado na história, a 
qual precisamente, aniquila todo tipo de fundamento. No princípio da lei, 
não existe outra coisa senão o arbitrário (no duplo sentido), a "verdade da 
usurpação", a violência sem justificativa. A amnésia da gênese que nasce 
do fato de se estar acostumado ao costume, dissimula o que está 
enunciado pela brutal tautologia: “a lei é a lei, e nada mais”. Quem quiser 
“examinar seu motivo”, sua razão de ser, levando tal indagação “até à sua 
fonte primeira”, ou seja, fundá-la remontando ao começo primordial, à 
maneira dos filósofos, descobrirá sempre essa espécie de princípio de 
desrazão suficiente. (BOURDIEU, 2001, p.114).  

 
Sem ter a pretensão de examinar os fundamentos primeiros das leis, como 

instrumentos que, em tese, regem mais as ações dos cidadãos e os costumes51, mais as 

ações dos homens (MONTESQUIEU, 1982, p. 339), parece-nos suficiente, dentro dos 

nossos objetivos, considerá-las no contexto de uma democracia incompleta. Ou seja, os 

limites e os fundamentos da ordem social concebida sob o domínio da força exigem da 

classe dominante a capacidade de conduzir a sociedade ao consentimento necessário à 

                                                 
51  “Mas a força do costume jamais anula completamente o arbitrário da força, alicerce de todo o 
sistema, que sempre ameaça revelar-se em pleno dia”. (BOURDIEU, 2001, p. 115). 
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manutenção da ordem, por meio difusão de uma percepção do Estado como sendo um 

“governo de todos”, um ente organizador que se estabeleceria no respeito às leis. Segundo 

Gramsci,  

 

Supõe-se que o direito seja a expressão integral de toda a sociedade, o 
que é falso: ao contrário, constituem expressão mais aderente da 
sociedade aquelas regras práticas de conduta que os juristas chamam 
“juridicamente indiferente” e cuja zona se modifica com os tempos e com 
a extensão da intervenção estatal na vida dos cidadãos. O direito não 
exprime toda a sociedade (pelo que os violadores do direito seriam seres 
anti-sociais por natureza, ou débeis mentais), mas a classe dirigente, que 
“impõe” a toda a sociedade aquelas normas de conduta que estão mais 
ligadas à sua razão de ser e ao seu desenvolvimento52 (GRAMSCI, 1980, 
p. 154). 

 

As leis e os costumes concorrem para a prevalência dos interesses dominantes de 

acumulação e concentração de capitais, conforme os princípios que moldam o 

funcionamento do Estado hoje, ainda que as normas se apresentem, pelo menos em tese, 

como aplicáveis a todos por surgirem a partir de um consentimento coletivo. Assim, 

ocultando uma tensão existente no “multiverso” social, político, econômico, cultural, 

pretende-se: 1) viabilizar as relações entre todos os cidadãos, compondo o que se chama de 

Direito Civil, 2) estabelecer leis entre os que governam e os que são governados como 

Direito Político, e 3) definir leis nas relações que os povos mantêm uns com os outros como 

Direito dos Povos.  

Sem a perspectiva de socializar a política, ou pelo menos aproximá-la dos cidadãos, 

costumeiramente, visualiza-se a solução para os problemas complexos da sociedade 

brasileira a partir de esquemas simplificados, reveladores e somente “agora” revelados, que 

desconsideram a cultura envolvida nos processos de transformação social. De acordo com 

Fernandes (1986), opta-se pela constante adequação vaga e aproximativa dos regulamentos, 

dos estatutos, das leis e da própria Constituição, como uma permanente arma invisível por 

meio da qual o Estado favorece a massa reacionária da burguesia. De igual modo, para 

Poulantzas,  
                                                 
52  “Entretanto, existe algo de verdade na opinião segundo a qual o costume deve preceder o direito: 
efetivamente, nas revoluções contra os Estados absolutos já existia como costume e como aspiração uma 
grande parte de tudo o que posteriormente tornou-se direito obrigatório. Foi com o nascimento e o 
desenvolvimento das desigualdades que o caráter obrigatório do direito aumentou, da mesma forma que 
cresceu a zona da intervenção estatal e do obrigacionarismo jurídico”. (GRAMSCI, 1980, p. 153). 



 95 

 

Ora, se todo Estado é consubstancial a uma lei, se então na verdade a lei 
não é uma criação utilitária de um Estado pura força prévia, é o Estado, 
numa sociedade dividida em classes e nos seu aspectos de violência 
legítima, em suma, como detentor da força e da repressão física, que 
sempre domina a lei. Pois se é verdade que a lei organiza essa violência, 
não há nessa sociedade lei ou direito sem aparelhagem que obrigue sua 
aplicação e assegure a eficiência, em resumo, a existência social: a 
eficacidade da lei jamais é a do puro discurso, da palavra e da regra 
emitida. Se não há violência sem lei, a lei pressupõe sempre a força 
organizada a serviço do legiferante (o braço secular). Mais prosaicamente: 
a força permanece na lei (POULANTZAS, 2000, pp. 96-97, destaques do 
autor). 

 

A força desproporcional de interesses particulares em detrimento dos anseios mais 

gerais da sociedade, concretizada na lei como uma violência encoberta por uma falaz 

igualdade liberal, dificulta o surgimento entre nós de uma virtude política entendida como 

amor às leis, à pátria, à humanidade, movimentando a política, por ser esta última 

concebida como algo alheio, distante da vida e da cultura envolvida nos seus infinitos 

aspectos. Conforme Montesquieu, tal virtude é imprescindível, visto que,  

 

Este amor, exigindo sempre a supremacia do interesse público sobre o 
interesse particular, produz todas as virtudes individuais; elas nada mais 
são do que esta supremacia [...] Tudo depende, portanto, de implantar na 
república esse amor, e é para inspirá-lo que a educação deve estar atenta. 
Mas para que as crianças possam tê-lo há um meio seguro: é que os 
próprios pais o possuam. (MONTESQUIEU, 1982, p. 71). 

 

A inspiração e a promoção de uma tendência à defesa do interesse público pode ser 

fomentada por meio da educação53, não de qualquer uma, de uma educação mínima, mas 

daquela que conduza a uma participação ativa da sociedade, a partir da necessidade de seus 

membros serem, ao mesmo tempo, capazes de participar e fazê-lo, de fato, de uma forma 

mais ativa onde vivem por acreditar numa causa republicana.  

Atualmente, as possibilidades apresentadas pelas políticas públicas também 

configuram uma determinada educação ativa, ao caminhar no sentido de resolver os 

problemas detectados, inclusive os decorrentes da constante adequação das leis em 

                                                 
53  Para Montesquieu (1982, p. 67), “As leis da educação são as primeiras que recebemos. E, com elas 
nos preparamos para sermos cidadãos, cada família particular deve ser governada de acordo com o plano da 
grande família que abrange todas.” 
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detrimento da consideração da cultura envolvida nos processos sociais, superando uma 

separação que se criou entre o “povo” e os seus “intermediários”.  

No que se refere aos processos de discussão, decisão, implementação e avaliação de 

políticas públicas, uma análise do caminho que tem sido imposto ao Ensino Superior é 

fundamental — num momento de decisão, de produção do novo a partir dos embates —, 

pois se é certo que as políticas públicas têm limites, estes certamente também podem ser 

superados. 
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8. Capitulo VIII 

8.1. A persistência do liberalismo e as suas conseqüências 
 

Historicamente restrito a uma pequena parcela da população, o Ensino Superior 

brasileiro vinha se apresentando, no início do século XX, como fator necessário à 

independência cultural, política, científica da nação, apesar de não ter fomentado práticas 

que fossem responsáveis pela sua ampla institucionalização. Sequer chegou a ser 

transformado em objeto de interesse ou mesmo de pesquisa. Somente com as 

transformações ocorridas no início da década de 1930, bem como a amplitude e a 

repercussão social em torno da difusão dos ideais, princípios e propostas propagados pelo 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, de 1932, constituíram-se marcos de 

referência numa mudança do modo de ver e de procurar participar do “Sistema de Ensino” 

brasileiro, incluído o nível superior, e das políticas de um modo geral.  

O início da década de 1930 constitui-se num ambiente turbulento da geopolítica e da 

economia nacional e internacional. O mérito do “Manifesto” de 1932, diante das 

instabilidades generalizadas no mundo todo, encontra-se justamente na abrangência de suas 

preocupações e no reconhecimento da relação entre a educação e as outras áreas sociais, 

mapeando desafios e demandando um maior envolvimento coletivo para seu enfrentamento 

e acompanhamento, inclusive antecipando questões que ainda permanecem pendentes em 

pleno século XXI. 

O "Manifesto" pôde constituir uma referência básica na onda de discussões que 

vinham acontecendo, desde 1924 quando foi fundada a Associação Brasileira de Educação 

(ABE), considerada como uma das primeiras tentativas mais consistentes de 

institucionalizar a discussão sobre os problemas da escolarização nacional. Após a ABE, 

três Conferências Nacionais de Educação, realizadas em três importantes capitais54 do país, 

foram responsáveis por pressionar o Estado para levar adiante as perspectivas debatidas. 

Todavia, a República Velha não tinha a capacidade para implementar as modificações que 

vinham sendo propostas. Caberia à Revolução de 1930 apontar para o atendimento de 

diversas medidas que poderiam ser adotadas, a favor ou contra, as quais, posteriormente, 

envolveriam disputas estratégicas. Conforme Bourdieu,  

                                                 
54  Curitiba (1927), Belo Horizonte (1928) e São Paulo (1929). 
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Paradoxalmente, as grandes oposições taxativas acabam unindo os 
mesmos que se opõem através delas, visto que é preciso concordar em 
admiti-las para que se esteja apto a contrapor-se a seu propósito, ou, 
valendo-se de sua mediação, de produzir então tomadas de posição 
imediatamente reconhecidas como pertinentes e sensatas mesmo por 
parte daqueles aos quais elas se opõem e que por sua vez se lhes opõem. 
(BOURDIEU, 2001, p. 122).  

 

Desde então, uma “tomada de consciência” sobre a disputa entre os defensores do 

setor educacional e os mais variados poderes econômicos, permitiu que o “Manifesto” de 

1932 fosse discutido e repercutisse pelo país, devido a importância das questões nele 

tratadas e dos princípios adotados com vistas ao planejamento da educação nacional. Dadas 

as condições sociais, filosóficas, científicas e técnicas alcançadas pela sociedade, era 

importante a determinação de novos objetivos e fins da educação, a constituição de uma 

unidade de pensamento e a sua continuidade em planos de reformas.  

Com uma certa lucidez, o “Manifesto” considerava que era preciso socializar as 

questões mais urgentes presentes no sistema de ensino daquele momento, debatê-las e 

trocar experiências que pudessem ser compartilhadas. Indicava a necessidade de 

 

[...] transferir do terreno administrativo para os planos político-sociais a 
solução dos problemas escolares [...] Multiplicaram-se as associações e 
iniciativas escolares, em que esses debates testemunhavam a curiosidade 
dos espíritos, pondo em circulação novas idéias e transmitindo aspirações 
novas com um caloroso entusiasmo (MANIFESTO DOS PIONEIROS 
DA EDUCAÇÃO NOVA In: AZEVEDO, 1958, p. 61). 

 

A tomada de consciência sobre a importância da educação escolarizada revelou, de 

certa forma, a sintonia do “Manifesto” de 1932 com a necessidade do despertar da 

sociedade no que se refere à centralidade da educação para o seu desenvolvimento integral. 

Sob tal perspectiva, o desenrolar dos acontecimentos haveria de incrementar as exigências 

pela garantia das oportunidades educacionais a um contingente maior de brasileiros. 

Mesmo assim,  

 

[...] ainda não se podia considerar inteiramente aberto o caminho às 
grandes reformas educacionais [...] Era preciso, pois, imprimir uma 
direção cada vez mais firme a esse movimento já agora nacional, que 
arrastou consigo os educadores de mais destaque, e levá-lo a seu ponto 



 99 

culminante com uma noção clara e definida de suas aspirações e suas 
responsabilidades. Aos que tomaram posição na vanguarda da campanha 
de renovação educacional, cabia o dever de formular, em documento 
público, as bases e diretrizes do movimento que souberam provocar, 
definindo, perante o público e o governo, a posição que conquistaram e 
vêm mantendo desde o início das hostilidades contra a escola tradicional. 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA In: 
AZEVEDO, 1958, p. 62). 

 

Algumas etapas foram propostas no “Manifesto”, portanto com vistas ao 

planejamento da educação nacional: 1) a definição do problema, da sua abrangência e da 

sua importância; 2) as condições necessárias para sua resolução; 3) a determinação de 

metas; 4) a publicização dos objetivos; e 5) a explicitação da direção política das medidas a 

serem tomadas. Em seguida, era preciso considerar as condições em que tal planejamento 

seria implementado. Para o “Manifesto”, toda a educação varia sempre em função de uma 

“concepção da vida”, refletindo, em cada época, a filosofia predominante que é 

determinada pela estrutura da sociedade. 

Contudo, esse “projeto” manteve um certo distanciamento de medidas que 

eventualmente pudessem ameaçar o status quo, reflexo de uma postura já tradicional na 

história brasileira, que tem dado brechas a todo tipo de distorções. É preciso superar tal 

distanciamento, que hora ou outra parece fazer concessões imediatas, mas no médio e longo 

prazos é negativo, do ponto de vista social. Considerava-se que,  

 

Em nosso regime político, o Estado não poderá, decerto, impedir que, 
graças à organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes 
mais privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe 
determinada; mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do 
sistema escolar do Estado, quaisquer classes ou escolas, a que só tenha 
acesso uma minoria, por privilégio exclusivamente econômico. 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA In: 
AZEVEDO, 1958, p. 67). 

 

De fato, a manutenção do status quo não foi determinada em nosso país pela 

organização de escolas privadas de tipos diversos, mas foi reafirmada pelo acesso 

privilegiado a uma pequena parcela da sociedade aos níveis mais avançados de ensino, em 

especial à universidade. Para o “Manifesto” de 1932 a universidade exerceria um papel 

central na reformulação da sociedade:  
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A organização de Universidades é, pois, tanto mais necessária e urgente 
quanto mais pensarmos que só com essas instituições, a que cabe criar e 
difundir ideais políticos, sociais, morais e estéticos, é que podemos obter 
esse intensivo espírito comum, nas aspirações, nos ideais e nas lutas, esse 
“estado de ânimo nacional”, capaz de dar força, eficácia e coerência a 
ação dos homens, sejam quais forem as divergências que possa 
estabelecer entre eles a diversidade de pontos de vista na solução dos 
problemas brasileiros (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA 
EDUCAÇÃO NOVA In: AZEVEDO, 1958, p. 75).  

 

Através da universidade poder-se-ia estabelecer uma unidade dos setores 

dominantes da sociedade por meio da difusão de ideais e idéias organizadas segundo uma 

lógica de manutenção da ordem e do “progresso”. Por conseguinte, nem mesmo o 

“Manifesto” descuidaria do discurso da importância estratégica da preparação pedagógica 

dos professores, responsáveis por difundirem esses ideais e essas idéias:  

 

Todos os professores, em todos os graus, cuja preparação inicial geral se 
adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, 
formar o seu espírito pedagógico, conjuntamente, nos cursos 
universitários, em faculdades ou escolas normais, elevadas ao nível 
superior e incorporadas às universidades. (MANIFESTO DOS 
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA In: AZEVEDO, 1958, p. 77). 

 

O “Manifesto” de 1932 registra uma prática, que seria adotada também na criação 

da USP (1934) e demais instituições que se seguiram, limitando a formação do espírito 

pedagógico dos professores e das atribuições das outras carreiras: a incorporação de 

faculdades e institutos isolados. Ou seja, explicita uma prática recorrente naquele momento 

histórico, de unificação artificial de faculdades isoladas, mediadas por uma administração 

central universitária. A principal medida tomada para superar tal situação e criar uma 

unidade institucional orgânica seria a tentativa de Anísio Teixeira em 1935, sem êxito na 

época, e depois a criação “interrompida” da Fundação Universidade de Brasília (UnB, Lei 

nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961)55, logo obstada pela ditadura militar e pela Reforma 

                                                 
55  Art. 9° A Universidade será uma unidade orgânica integrada por Institutos Centrais de Ensino e 
de Pesquisa e por Faculdades destinadas à formação profissional [...] Art. 13 A Universidade gozará de 
autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, nos termos dos Estatutos da Fundação e dos seus 
próprios estatutos. Art. 14 Na organização de seu regime didático, inclusive de currículo de seus cursos, a 
Universidade de Brasília não estará adstrita às exigências da legislação geral do ensino superior, ressalvado o 
disposto no parágrafo único deste artigo e no Art. 15. (BRASIL, Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961, 
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Universitária (Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968), e por legislações correlatas. 

Os esforços de educadores e da sociedade não foram suficientes para a superação 

dos inúmeros desafios educacionais colocados ao país pela adoção de um novo padrão de 

desenvolvimento “dependente”. Mesmo assim, apesar de limitadas, conquistas importantes 

foram sendo feitas ao longo da história da educação brasileira. Nos tempos mais recentes, 

um dos exemplos foi a garantia constitucional do Ensino Fundamental público, gratuito e 

obrigatório. Por outro lado, não cabe ignorar que, em educação, tais conquistas não 

ultrapassam princípios liberais de "ofertar" apenas o mínimo, principalmente no que se 

refere à qualidade do ensino.  

 

8.2. Persistência do mínimo educacional 

 

No período Vargas, a melhora do sistema eleitoral (Decreto nº 21.076, de 24 de 

fevereiro de 1932, que instituiu a Justiça Eleitoral, adotou o voto feminino, o sufrágio 

universal, direto e secreto) somada aos reclamos da Revolução Constitucionalista de São 

Paulo (de 9 de julho de 1932), fez com que o governo central aceitasse a volta ao regime 

constitucional. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de 

julho de 1934 (CF/1934), por seu turno, trouxe à tona apenas o que havia sido forjado por 

um pequeno círculo do extrato social dominante (constituindo-se em política, mas não em 

“política pública” tal como concebemos hoje), embora tenha incluído o ideal de uma 

educação escolar gratuita e compulsória, demanda presente no “Manifesto” de 1932.  

Para explicitar um pouco mais a maneira como era percebido o planejamento da 

questão educacional, o Art. 150 da CF/1934 definiria as diretrizes que deveriam ser 

seguidas na elaboração do Plano Nacional de Educação, reivindicação também expressa no 

“Manifesto”: 

 

Art. 150, Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei 
federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras “a” e “e”, só se 
poderá renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes 
normas:  
a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo 

                                                                                                                                                     
grifos nossos). 
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aos adultos; b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao 
primário, a fim de o tornar mais acessível; c) liberdade de ensino em 
todos os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação federal e 
da estadual [...] e) limitação da matrícula à capacidade didática do 
estabelecimento e seleção por meio de provas de inteligência e 
aproveitamento, ou por processos objetivos apropriados à finalidade do 
curso; [...] (BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil, de 16 de julho de 1934).  

 
 É verdade que as condições para a garantia efetiva da universalização do ensino 

escolar em todos os “graus” (hoje, seriam níveis) não estavam totalmente presentes na 

realidade social, política, econômica e cultural brasileira daquele momento, se bem que a 

CF/1934 traz um aspecto inovador no que se refere à atenção dada aos instrumentos para 

garantir a implementação dos princípios definidos e a expansão do direito de acesso 

educacional. Segundo Suano (1987), trata-se do financiamento da educação56, da 

vinculação de recursos para o setor, segundo o artigo 156º.  

 Com a vinculação de recursos, o Estado brasileiro começou a planejar a área 

educacional, sendo fundamentais o ânimo das forças produtivas internas e a situação 

econômica relativamente favorável. Contribuíram, de um lado, o impulso proporcionado 

por países (como os Estados Unidos, durante o governo de Franklin Roosevelt) que, 

preocupados em manter a dinâmica da economia e superar a crise econômica de 1929, 

investiram em gigantescas obras públicas e adotaram parte do que se convencionou chamar 

de Estado de Bem-Estar Social, cujos reflexos puderam ser experimentados 

internacionalmente através do aumento da demanda de alguns produtos, de commodities 

etc. Ao mesmo tempo, por outro lado, um sentimento nacionalista se alastrava junto com 

um ressentimento entre os países envolvidos nos acordos de armistício. 

A incerteza e o recrudescimento das relações entre os governos de muitas nações 

européias vinham influindo seja na redução das importações de muitos produtos, seja 

fomentando uma proteção governamental dos setores exportadores, auxiliando 

indiretamente a criação de um mercado interno no Brasil. Daí a necessidade de 

industrializar o país, substituindo as importações prejudicadas pelos conflitos e pelas 

instabilidades internacionais, fortalecer a sociedade civil e reduzir as desigualdades 

                                                 
56  O que não significava necessariamente que estes recursos seriam destinados apenas para as 
instituições públicas, demonstrando a atenção dos interesses particulares fundados nos pressupostos liberais 
na condução das políticas.  
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regionais em contraponto à abertura comercial. 

Essa tarefa não seria fácil em função da centralidade do setor educacional que, no 

caso brasileiro, era bastante restrito, sobretudo no Ensino Superior. Não menos 

considerável era a pressão exercida por alguns setores da sociedade, por exemplo, o 

Exército, que chegou ao ponto de o general Pedro Aurélio de Góis Monteiro enviar, em 

1934, um documento a Vargas em que esboçava as linhas gerais de um vasto plano de 

reconstrução nacional. Segundo as suas observações, “(...) um exército bem organizado é o 

instrumento mais poderoso de que dispõe o governo para a educação do povo, consolidação 

do espírito nacional, neutralizador das tendências dissolventes introduzidas pelo 

imigrantismo” (MONTEIRO, 1934 apud CARVALHO, 1999, p. 70).57 

Um determinado “espírito neutralizador” reflete uma concepção de educação 

materializada na Carta de 1934, segundo a qual, incumbia à União,58 aos Estados e aos 

Municípios, nos termos das leis respectivas, estimular a educação eugênica (CF/1934, Art. 

138º), numa demonstração dos equívocos que nem mesmo as Leis estão imunes quando 

elaboradas por círculos fechados. Contraditoriamente, a Constituição de 1934 previa 

assegurar à brasileiros e à estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, a partir do 

princípio de que todos são iguais perante a lei. Não haveria privilégios, nem distinções, por 

motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, 

crenças religiosas ou idéias políticas, segundo o Art 113°.  

Pretendemos enfatizar aqui a possibilidade de determinados “princípios” 

constitucionais se sobreporem a outros absolutamente contrários – num mesmo texto legal. 

Em geral, isso ocorre devido a uma indefinição ou a um acomodamento governamental 

diante da pressão de diferentes grupos de interesses. Por isso, para além de uma visão de 

conjunto das políticas, às vezes, há necessidade de conhecer algumas delas nos seus 

pormenores, de prever seus reflexos presentes e futuros, quando implementadas no todo ou 

em parte. 

 

                                                 
57  O documento foi enviado a Vargas e a Osvaldo Aranha em janeiro de 1934.Conforme José Murilo 
de Carvalho. (Vargas e os Militares: aprendiz de feiticeiro). Rio de Janeiro: EDUERJ/FGV. 1999.  
58  À União competia traçar as diretrizes da educação nacional e, concorrentemente, à União e aos 
Estados difundir a instrução pública em todos os seus graus. (Conforme a Constituição de 1934). 
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8.2.1. A articulação da esquerda e a reação de Vargas  

 

Em 1935, sob a liderança do então Partido Comunista do Brasil (PCB), ocorreu uma 

articulação da esquerda, a Aliança Nacional Libertadora (ANL), criada com um programa 

democrático, anti-latifundiário e anti-imperialista, que conseguiu expandir, apesar da Lei de 

Segurança Nacional. Já na clandestinidade, a ANL tomou o poder em Natal, conquistou 

Pernambuco e o Rio de Janeiro, mas foi derrotada logo em seguida.  

Com o agravamento da questão social, que ameaçava a ordem, Vargas valeu-se de 

documentos forjados pelo alto comando militar sobre um suposto iminente golpe 

comunista. Assim, o pretexto para outorgar a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 

10 de novembro de 1937 (CF/1937), implantando a ditadura do Estado Novo59 estava dado. 

Para a ditadura, o papel do Estado é visto como o de tutor, de pai, diante de uma sociedade 

imatura, indecisa, carente de guia e de instrução. Nesse contexto, assume importância 

especial o papel desempenhado pela “educação”. A CF/1937 previa: 

 

Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 
natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, 
colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua 
execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular [...]  
Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários 
à educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e 
dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de 
ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação 
adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais.  
Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, 
porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os 
mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que 
não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, 
uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar. (BRASIL, 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, 
grifos nossos).  

 

O que chama a atenção da CF/1937, para além da fundação de instituições públicas 

de ensino para a infância e juventude a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é o chamado “dever de solidariedade dos menos para com os mais 
                                                 
59  “Para os ideólogos do Estado Novo, a arte e a cultura, como as demais atividades, devem estar a 
serviço da nação. Os intelectuais são os que captam, são os intérpretes dos anseios da sociedade, e, ao 
colaborarem com o Estado, tornam-no capaz de disciplinar, de coordenar, permitindo o funcionamento de um 
todo orgânico.” (OLIVEIRA, 1999, p. 95).  
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necessitados”, incrustando-se como princípio constitucional. Na verdade, trata-se de uma 

preocupação liberal, como vimos em Smith e Friedman, responsável por associar o papel da 

escola e, principalmente, da universidade, como um espaço que deveria ao menos 

minimizar uma injustiça na distribuição de renda através dessa “solidariedade”. Assim, 

poderíamos interpretar tal disposição como decorrente de um não enfrentamento, por parte 

dos nossos governantes e legisladores, dos entraves ocasionados pelos setores dominantes a 

uma reforma tributária e fiscal, que poderia tornar mais justa a distribuição de renda no país 

por meio da instituição de impostos progressivos. Desde sempre, os setores mais pobres da 

população empenham parte considerável de sua remuneração com os impostos e os setores 

mais abastados pagam muito menos ou nada, a exemplo das grandes fortunas, até hoje 

imunes ao fisco. Mas seria o âmbito escolar o espaço mais apropriado para tanto? É 

questionável, pois na educação o discurso da “solidariedade dos menos para com os mais 

necessitados” espelha a presença dos setores privados na definição de políticas, em especial 

no que se refere à competição com o setor público pelos recursos públicos.  

De qualquer modo, a responsabilidade do governo federal poderia ser assim 

entendida, mas um outro aspecto é que ganhou destaque e acabou vigorando: a tentativa de 

centralizar as determinações na área da educação. Antes mesmo da CF/1937, a Lei Federal 

n° 452 (de 5 de julho de 1937) organizaria, no Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil 

como padrão para todas as outras universidade do país, interferindo inclusive em modelos 

genuínos regionais como a USP, que foi forçada a extinguir o seu Instituto de Educação. 

Para Lucia Lippi Oliveira, 

 

Como a sociedade é representada como imatura, infantil, há a 
necessidade de interferência do Estado para o processo de 
homogeneização cultural. O Estado novo pretendeu educar doutrinando 
principalmente por meio da atuação de suas agências culturais e 
iniciativas ligadas ao DIP, tais como os jornais A Manhã, A Noite, a 
criação do programa A Hora do Brasil e a Rádio Nacional (OLIVEIRA, 
1999, p. 95). 

 

Dois anos mais tarde, o Decreto-Lei n° 1.190, de 4 de abril de 1939, tentaria 

organizar a Faculdade Nacional de Filosofia, também como padrão para o país, tendo por 

objetivo preparar professores para o magistério secundário e normal através da exigência da 

licenciatura, imprimindo um caráter mais “profissionalizante” às suas atribuições. Para 
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além do aspecto educacional, de um modo geral, a sociedade passava por “um 

reordenamento, via Estado e Forças Armadas, do antigo sistema de dominação, feito, no 

entanto, sem ampliar a participação política, isto é, sem democratização” (CARVALHO, 

1999, p. 73). 

Com o fim da II Guerra Mundial, um novo padrão de instabilidade política, tanto 

nacional como internacional, obriga Vargas a realizar eleições em 1945. Diante de uma 

ameaça de golpe, os militares derrubam Vargas e o general Eurico Gaspar Dutra assume 

após ser eleito: 

 

Do lado dos militares, foi uma operação inédita: pela primeira vez as três 
armas agiram em conjunto, foi o primeiro golpe planejado pelos três 
estados-maiores. De fato, para efetivar a queda de Vargas criou-se o 
embrião do que seria posteriormente o Estado-Maior das Forças Armadas 
(Emfa) (CARVALHO, 1999, p. 75).   

 

O fortalecimento do Estado, centralizado e autoritário, sobre outras formas de 

relação social não dava conta, por sua vez, de responder às questões sociais de 

marginalidade e exclusão, numa situação crescentemente insuportável, em especial nas 

áreas urbanas:  

 

Decuplica-se, como se vê, o contingente urbanizado, quando a população 
total do país crescera de duas vezes e meia, passando de 30,6 milhões, em 
1920, para 70,9 milhões, em 1960. No mesmo período, a rede 
metropolitana crescera de seis cidades maiores de 100 mil habitantes para 
31. Maior, ainda, foi o incremento das cidades pequenas e médias, que 
constituíram, em 1960, uma rede de centenas de núcleos urbanos 
distribuídos por todo o país na forma de constelações articuladas aos 
centros metropolitanos centrais (RIBEIRO, 2006, p. 178). 

 

 

8.3. Medidas liberais, marginalização e exclusão social no Brasil 

 

Com a modernização do setor agrícola, um crescimento demográfico e uma baixa 

capacidade de absorver esta força de trabalho, resultado da própria forma como a sociedade 

é organizada e funciona, a marginalidade60 começa a aumentar representando um tipo 

                                                 
60  Robert Park utilizou o termo em 1928 para designar o imigrante nos Estados Unidos que não 
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particular de inserção dos indivíduos na estrutura social. Segundo Leda Schneider: 

 

No Brasil, assim como nos demais países da América Latina, a 
marginalidade começou a ser encarada tanto como problema teórico 
como prático, fundamentalmente após a Segunda Guerra Mundial. O 
ritmo acelerado de urbanização, provocado em grande parte pelas 
migrações rurais-urbanas, fez com que as populações migrantes fossem 
se estabelecendo na periferia do corpo urbano das grandes cidades. 
(SCHNEIDER, 1987, p. 25). 

 

Inicialmente, portanto, a marginalização fazia referência a uma conotação físico-

espacial, primeiro dos bairros periféricos e, depois, dos seus habitantes como populações 

marginais. A tentativa de integração dessa população fez com que a marginalidade passasse 

a se constituir como um modo de pertencer e participar na estrutura global da sociedade, 

isto é, como se a marginalidade fosse parte integrante dessa sociedade, e, para além disso, 

 

Mesmo nas regiões em que a industrialização se seguiria à difusão dos 
modos de vida, ela61 [a “modernização”] chegaria tardiamente e acabaria 
reforçando, ao invés de modificar, as estruturas sociais existentes, seja em 
função de sua reduzida capacidade de absorção de mão-de-obra ante a 
abundância existente, seja por conta da forte propensão a consumir dos 
segmentos modernizados da sociedade. Assim, a acumulação que, nas 
economias centrais, havia levado à escassez de mão-de-obra e às 
conseqüentes pressões que conduziram à homogeneização social, vai 
produzindo, nas regiões periféricas, Brasil em destaque, resultados 
totalmente opostos: intensifica a marginalização social e reforça as 
estruturas sociais de dominação (PAULANI, 2001, p. 153). 

 

A marginalidade passa então a designar uma determinada forma de participar do 

sistema produtivo, visto que, o setor agrário vai incorporando tecnologias sempre mais 

sofisticadas e exclui grande parte dos trabalhadores. Parte é incorporada à indústria, outra 

se converte num exército de reserva, indo para o setor de serviços ou até mesmo ficando 

sem qualquer alternativa, os excluídos do processo, que só não são totalmente excluídos, 

haja vista a preocupação “mínima” sempre presente nos discursos e nas atividades 

governamentais assistencialistas, evitando uma ameaça às tais “estruturas sociais de 

dominação”. Segundo Schneider, “A criação de uma população 'excedente’ que se torna 

                                                                                                                                                     
conseguia participar na sociedade em decorrência de tensões, conflitos e contrastes culturais (SCHNEIDER, 
1987). 
61  Referência à “modernização” do estilo de vida de uns poucos segmentos da população. 
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'supérflua’ na medida em que não é de imediato necessária à expansão do ciclo do capital é 

um fenômeno inerente ao modo de produção capitalista”. (SCHNEIDER, 1987, p. 34) 

O problema da exclusão social é muito mais grave e pode ser entendido como uma 

decorrência da manutenção, por um determinado tempo, e do agravamento da situação de 

marginalidade para aqueles que estão relativamente "sem lugar no mundo". A utilização do 

termo tal como concebemos compreende um processo e um estado de vulnerabilidade, 

fragilização, precariedade e ruptura dos vínculos sociais em cinco dimensões: econômico-

ocupacional; sócio-familiar; pertinentes a cidadania; das representações sociais; e da vida 

humana. Atinge principalmente famílias de trabalhadores pobres,62 reconhecido grupo 

social que paga o preço dos projetos governamentais. (ESCOREL, 1999, passim). 

 

8.4. Limites da participação no populismo 

 

Mudanças profundas na sociedade brasileira no final da primeira metade do século 

XX, como as decorrentes da crescente marginalização e exclusão, exigiam outros marcos 

regulatórios para o enfretamento de novos desafios. Mesmo envolta na poeira dos destroços 

das políticas internacionais ultra-nacionalistas e colonialistas, a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946 (CF/1946), não se isentaria de garantir apenas 

o mínimo em termos educacionais para a formação de mão de obra no país63:  

 

Art 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:  
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;  
II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial 
ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou 

                                                 
62  Nas décadas de 1930 a 1950 a urbanização e a industrialização contribuíram para o desenrolar dos 
processos de exclusão ao estigmatizar a pobreza com referência a cultura rural tida por indolente e desprovida 
de ambição. Com a migração dos anos 1950 e 1960, uma escassez de serviços urbanos cria uma categoria de 
subempregados como os camelôs e os biscateiros. Na década de 1970 e 1980 a concepção sobre a natureza do 
pobre era social e estava vinculada ao trabalho. A partir da década de 1980 o trabalhador pobre convive com 
uma maior precariedade de consumo, violência, banditismo. Daí o passo para naturalizar a pobreza foi 
possível por uma estigmatização daqueles que se localizam nas favelas, nos estratos inferiores da escala 
econômico-ocupacional, são pertencentes a minorias raciais étnicas e possuem comportamentos não 
conformistas. A noção incorpora um viés cultural em que são enfatizados o isolamento dos indivíduos, o 
abalo do sentimento de pertencimento social, a existência de uma anomia, a questão dos vínculos sociais e da 
coesão social, e de uma crise identitária (ESCOREL, 1999, passim). 
63  Mas a CF/1946 inova ao preocupar-se com a garantia de serviços auxiliares e de assistência ao 
estudante. Cabe lembrar que a formação de mão de obra era uma das preocupações centrais do país na época, 
tanto é que as empresas eram chamadas a prover ensino profissionalizante. 
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insuficiência de recursos;  
III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem 
mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito 
para os seus servidores e os filhos destes;  
IV - as empresas industrias e comerciais são obrigadas a ministrar, em 
cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma 
que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores [...]. 
(BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro 
de 1946, destaques nossos).  

 

A brevidade dessa Constituição sobre um tema tão pungente como a educação 

reflete posicionamentos políticos, históricos, (re)atualizados na época, incluindo o do 

próprio Presidente Dutra (como observado por Motoyama, 2006), que defendia uma 

suposta vocação e destino agrícola do país em detrimento do estímulo de atividades mais 

sofisticadas, que pudessem agregar valor à produção interna e tornar o país menos 

dependente da ciência e da tecnologia externa. Sob este ponto de vista, quando necessário, 

o país poderia comprar tecnologia e manufaturados do exterior. Daí a importância das 

políticas cambiais e monetaristas no horizonte do incremento financeiro levado a cabo pelas 

transformações científicas e tecnológicas e pelo crescente intercâmbio mundial.  

Independentemente da vontade dos grupos no poder, as transformações ocorridas na 

década de 1940 reforçam a continuidade do dilema nacional – submissão / 

autodeterminação –, através de uma maior preocupação objetivada nos esforços 

direcionados ao desenvolvimento ou não da educação, dada a criação e ampliação do 

número de cargos e funções laborais mais complexos, possíveis de serem atendidos nas 

condições em que vigora ou, ao menos, há o incentivo a uma ampliação da oferta de mão 

de obra escolarizada, diferenciada, especializada.  

Como fator externo, os reflexos causados pela descoberta da energia atômica no fim 

da Segunda Guerra Mundial haveria de fomentar, por seu turno, uma maior disposição de 

setores da sociedade envolvidos com o desenvolvimento da educação, da ciência e da 

tecnologia, como parte da academia e dos militares, defensores, por exemplo, da criação do 

Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) em 1945; da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC) em 1948; da implantação do Plano Salte em 1949, privilegiando áreas 

da saúde, alimentação, transportes e energia; da instalação do Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA) junto ao CTA em 1950; do atual Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Lei n° 1.310 de 15 de janeiro de 1951); 
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e de desdobramentos locais em defesa da pesquisa. Por exemplo, a Constituição de 9 de 

julho de 1947 do Estado de São Paulo contém uma rubrica64, destinando pelo menos meio 

por cento da arrecadação estadual para a pesquisa (ampliado para 1% em 1989), que 

resultou na criação de uma importante agência de fomento à pesquisa, a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por meio da Lei n° 5.918, de 18 de 

outubro de 1960. 

Entretanto, com o predomínio de uma cultura que incentiva a busca de soluções 

improvisadas, os problemas, em especial os educacionais, têm sido enfrentados com poucos 

e intermitentes recursos. Nessas condições, a precarização do ensino e do trabalho docente 

foi se tornando cada vez mais intensiva e complexa, ainda que houvesse a constituição de 

uma infra-estrutura mínima, com a construção de prédios escolares que parecem hospitais, 

prisões etc., enfim, de estruturas semelhantes àquelas unidades de internação destinadas a 

“(re)socializar” crianças, jovens e adultos considerados não “ajustados” à ordem.  

Desse modo, os desafios colocados exigiam um efetivo planejamento educacional, 

cuja tentativa mais consistente se deu com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (LDB/1961), que permaneceu por mais 

de uma década em debate. Essa nossa primeira LDB não conseguiu superar a já tradicional 

"formação escolar mínima", por exemplo, em função da Igreja Católica que, sob o manto 

da “liberdade de ensino”, defendia veementemente o ensino privado e era contra os 

posicionamentos defendidos por Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, entre muitos outros, 

que contestavam a educação alçada ao patamar de privilégio, numa situação em que vigora 

tal “liberdade”. 

Resumindo, as mudanças restritas ocorridas na área educacional durante o período 

histórico compreendido entre a crise econômica de 1929 e as discussões sobre a LDB de 

1961 têm a sua correspondência na centralização do poder nas mãos de uma minoria. Sem 

uma democracia de fato, as principais medidas políticas apontadas são: 

 

Quadro 2. 
 

                                                 
64  Artigo 123 - O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por intermédio de uma 
Fundação, organizada em moldes que forem estabelecidos por lei. Parágrafo único - Anualmente, o Estado 
atribuirá a essa Fundação, como renda de sua privativa administração, quantia não inferior a meio por cento 
do total de sua receita ordinária. (ESTADO DE SÃO PAULO, Lei n° 5.918, de 18 de outubro de 1960). 
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Panorama geral da arena política brasileira. Da crise de 1929 à LDB de 1961  

 

1932 – O “Manifesto” de 1932 propunha a centralidade da educação para o 
desenvolvimento integral do país, a necessidade de definir novos objetivos e 
fins para o ensino, o planejamento da educação nacional e a urgência da 
educação escolar gratuita e compulsória;  

 
1932 – O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro, instituiu a Justiça Eleitoral, o 
sufrágio universal, direto e secreto e o voto feminino (“Lei Eleitoral”); 

 
1932 – Revolução Constitucionalista de São Paulo; 

 
1934 – A Constituição de 16 de julho, instituiu o ensino primário integral gratuito e 
de freqüência obrigatória, extensivo aos adultos, além de vincular recursos para o 
setor; 

 
1934 – Criação da USP, incorporando faculdades e institutos isolados; 

 
1935 – A articulação da esquerda sob a liderança do PCB, cria a ANL, com um 
programa democrático, anti-latifundiário e anti-imperialista; a ANL toma o poder 
em Natal, conquista Pernambuco e Rio de Janeiro, sendo derrotada em seguida; 

 
1937 – A Lei Federal n° 452, de 5 de julho, organiza a Universidade do Brasil, no 
Rio de Janeiro, como padrão para as demais universidade no país; 

 
1937 – A Constituição de 10 de novembro, implanta a ditadura do Estado Novo; 

 
1939 – O Decreto-Lei n° 1.190, de 4 de abril de 1939, tenta organizar a Faculdade 
Nacional de Filosofia, também como padrão para o país; 

 
1945 – Derrubada de Vargas pelos militares, diante de uma ameaça de golpe, e 
posse do general Eurico Gaspar Dutra, que assume após eleição; 

 
1945 – Os reflexos causados pela descoberta da energia atômica fomenta um 
envolvimento maior de setores da sociedade com a defesa da educação, ciência e 
tecnologia; 

 
1945 – Criação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA);  

 
Pós 1945 – A marginalidade começa a aumentar, representando um tipo particular 
de inserção dos indivíduos na estrutura social; 

 
1946 – A Constituição de 18 de setembro, mantém a garantia de formação escolar 
mínima e, no mais, a formação de mão de obra como preocupação central; 
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1947 – A Constituição do Estado de São Paulo, contém uma rubrica que destina, 
pelo menos, meio por cento da arrecadação estadual para a Pesquisa; 

 
1948 – Criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); 

 
1948 – O III Congresso Nacional dos estabelecimentos particulares de ensino, foi 
responsável por pressionar politicamente o balizamento do papel do Estado na área 
educacional; 

 
1949 – O Plano Salte privilegia áreas da saúde, alimentação, transportes e energia; 

 
1950 – “Abertura” da economia brasileira ao capital estrangeiro. A inflação começa 
a deteriorar a situação econômica do país;  

 
1951 – Criação do atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq – Lei n° 1.310, de 15 de janeiro); 

 
1961 – A LDB/1961, de 20 de dezembro, defini um referencial maior para a 
organização e o funcionamento da educação no Brasil. 
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9. Capítulo IX 

9.1. A LDB/1961 e a liberalização do Ensino Superior 

 

Coube à LDB de 1961, evidentemente, fixar as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, definindo um marco legal, um referencial sobre o qual seriam estabelecidas 

disputas de concepções acerca de diferentes temas educacionais: os fins e objetivos da 

educação, o alcance do direito à educação, a amplitude da “liberdade de ensino”, a forma da 

administração do ensino, entre tantos outros aspectos. 

O tema do direito à educação ilustra substancialmente uma concepção vigente no 

texto, semelhante a algumas conclusões do III Congresso Nacional dos estabelecimentos 

particulares de ensino, de 1948, responsável por pressionar politicamente o balizamento do 

papel do Estado na área em direção a “liberdade de ensino” como a preconizada pela Igreja 

Católica.  

 

Art. 3° O direito à educação é assegurado: 
I)  pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa 
particular ministrarem o ensino em todos os graus, na forma da lei em 
vigor; 
II)  pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis para 
que a família e, na falta desta, os demais membros da sociedade se 
desobriguem dos encargos da educação, quando provada a insuficiência 
de meios, de modo que sejam asseguradas iguais oportunidades a todos. 
(BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, destaque nosso). 

 

Ao entender a “obrigação do Estado de fornecer recursos” no sentido amplo da 

expressão, constatamos uma disposição de alguns setores responsáveis pela elaboração das 

políticas, em garantir uma suposta “liberdade de escolha” dos pais (por estabelecimentos de 

ensino) desde que resguardada pela ação de um poder fiscalizador, semelhante ao 

preconizado por Smith e Friedman. Tal papel ficaria ao encargo do Ministério da Educação 

e Cultura, responsável em todo caso por velar pela observância das leis do ensino, 

considerando as decisões do Conselho Federal de Educação.  

Apesar de alguns aspectos da doutrina liberal percorrerem o texto da LDB/1961, na 

defesa apenas do mínimo, continuou havendo uma pressão pela expansão do ensino em 

todos os níveis, com destaque aqui para o Ensino Superior, dadas as demandas colocadas 
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para a administração pública, que já tinha as suas próprias, juntamente com as do sistema 

produtivo em crescente transformação. 

Diante do exposto, a explicação para uma negligência estatal relativa ao (não) 

atendimento das necessidades educacionais no Brasil, apesar da crescente demanda, pode 

ser buscada na especificidade do nosso subdesenvolvimento, da nossa dependência 

financeira, da divisão internacional do trabalho, mas não é senão em decorrência de fatores 

simultaneamente internos que deveriam, segundo Fernandes (1975), ser encontrados a 

insuficiência e a ínfima proporção de pessoal com formação superior no nosso país. 

Segundo seu ponto de vista,  

 

A dissociação entre crescimento da rede de ensino e a formação (e 
conseqüentemente aperfeiçoamento) de uma política educacional indica 
que houve (e continua a existir) uma profunda defasagem entre as 
necessidades educacionais e os mecanismos escolares de seu atendimento 
[...] Uma política educacional de cunho republicano imporia certas 
diretrizes, que impediriam o uso e o abuso egoísticos dos recursos 
destinados à educação escolarizada por parte das classes dominantes e de 
suas elites culturais. Por isso, atrás da negligência da educação 
escolarizada está um ideal de educação, de domínio do Estado e de 
monopólio social do poder que é, por natureza, anti-republicano e 
extrademocrático. (FERNANDES, 1975, p. 47). 

 

A natureza da relação do Ensino Superior com o poder de uma organização social 

rigidamente estratificada, embora tivesse ocorrido um crescimento da classe média urbana, 

mostrava como a escola superior estava totalmente imbricada num movimento mais amplo, 

o que não significava que a universidade fosse apenas um reflexo da dinâmica social, mas 

uma parte importante que poderia influir nos destinos almejados e ser influenciada por eles. 

Assim, constituía-se como  

 

[...] prisioneira de suas funções societárias o que impedia de transformar-
se profundamente, a partir de influências inovadoras internas ou externas. 
Alterações profundas só poderiam emergir e fortalecer-se através de 
mudanças estruturais da sociedade, que acarretassem efeitos persistentes 
na democratização do poder, do prestígio social e da renda. 
(FERNANDES, 1975, p. 53). 

 

Um aumento apenas quantitativo das vagas oferecidas pelo Ensino Superior 

corrobora a certeza de que apesar do número de estabelecimentos de ensino superior terem 
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aumentado mais de 5 vezes no período compreendido entre a década de 1930 e 1960, “[...] 

as alterações qualitativas ocorridas foram tão superficiais que esse foi o período do reinado 

da ‘escola superior isolada’ e da ‘universidade conglomerada’ [...]”. (FERNANDES, 1975, 

p. 57). Ainda segundo o autor,  

 

[...] nossa universidade conglomerada não pode ser concebida como um 
“fator de desenvolvimento”. Ao contrário, ela é uma aberrante 
manifestação de colonialismo educacional, como um dos meios internos 
pelos quais se estrutura, diferencia e reorganiza a situação de dependência 
cultural em face dos núcleos hegemônicos externos. (FERNANDES, 
1975, p. 80).  

 

A passagem da universidade conglomerada para a universidade integrada e 

multifuncional constituiria, para Fernandes (1975), sob vários aspectos, mais um processo 

cultural que um problema de financiamento. A eficácia e o rendimento das instituições, 

valores e técnicas sociais dependem largamente da organização da sociedade em geral, da 

transparência nas contas públicas, da defesa de um sistema econômico nacional cujos 

critérios políticos prevalecem no embate com a lógica econômica, na distribuição de renda, 

tudo isso acompanhado por um sistema educacional amplo, acessível, de qualidade.  

Persistentes entraves sócio-culturais mostram claramente como as leis, inclusive a 

LDB/1961 quando entende o Estado como simples fornecedor de recursos, favorecia 

restritos setores da sociedade por meio de arranjos, manobras políticas e privatização dos 

fundos públicos. A desconsideração da necessidade de uma transformação mais ampla da 

realidade como (re)atualização da situação vigente, enrijecendo a divisão social, não 

poderia ser melhor ilustrada senão através do posicionamento do p residente da Comissão 

Supervisora do Plano dos Institutos (Cosupi), Ernesto Luiz de Oliveira Junior, no início da 

década de 1960 – instituição que afirmava ter o objetivo de modificar as estruturas das 

universidades brasileiras e das escolas superiores de tecnologia e formar 14 institutos de 

pesquisa. O Sr Oliveira Jr “defendia em alto e bom som, a desnecessidade da pesquisa 

científica, [considerada] apenas um passatempo de luxo de intelectuais inúteis segundo a 

sua óptica!” (MOTOYAMA, 2006, p. 156).  

A defesa de uma vocação agrícola do país, o desprezo pela Educação Superior e 

pela ciência podem ser consideradas dentro de importantes estratégias utilizadas com vistas 

à reprodução capitalista, ou seja, da desigualdade. Tanto é que no governo de Juscelino 
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Kubitschek de Oliveira, depois de a economia brasileira ter sido escancarada ao capital 

estrangeiro, a inflação começa a deteriorar a situação econômica do país, ocasionando 

reivindicações diretas e indiretas que se agravaram bastante. O governo do Presidente João 

Belchior Marques Goulart já começa sob forte pressão, pois tais reivindicações tomam 

corpo no contexto das Reformas de Base:  

 

[...] Goulart fora forçado a aceitar o regime parlamentarista. Sob o 
aspecto militar, apresentou uma característica da década de 30: [...] Os 
sargentos retomavam a luta de 30 anos antas por melhores condições 
funcionais, acrescentando a demanda do direito político de serem eleitos 
[...] Foi intensa a mobilização política durante o governo Goulart em 
torno do que se chamava, na época, de reformas de base (CARVALHO, 
1999, pp. 78-79). 

 

No campo universitário, um projeto mais integrado, dinâmico, inovador – a criação 

da UnB – constituiu concretamente o que poderia vir a ser uma nova "universidade" para os 

setores organizados da sociedade. No entanto, a luta contra uma demanda reprimida por 

vagas nas universidades fez com que manifestações e insatisfações fossem se intensificando 

cada vez mais, acirrando a grande instabilidade social e política:  

 

Os estudantes começaram propondo-se a Reforma Universitária como 
uma tarefa puramente interna e imanente à reconstrução espontânea da 
universidade. Todavia, a resistência crônica da maioria do corpo docente, 
a inércia cultural da própria instituição e a apatia da sociedade diante da 
questão, mesmo através de Governos tidos como “populistas” e “pró-
esquerdistas”, conduziram os estudantes a radicalizarem suas exigências e 
a reformulá-las politicamente. (FERNANDES, 1975, p. 154).65 

 

Já no início de 1964, para impedir que a situação chegasse numa crescente 

mobilização social, ensaiando uma tática repressiva posteriormente aprimorada por 

“técnicas” norte-americanas, os militares invadiram a UnB com tropas do Exército e da 

Polícia Militar de Minas Gerais na busca de alguns professores. O Reitor Anísio Teixeira e 

o seu vice Almir Castro foram demitidos, além de destituído todo o Conselho Diretor da 

Fundação. Uma tal arbitrariedade e a violência desmedida desestabilizaram totalmente a 

instituição, obrigando muitos professores e pesquisadores a abandonar o país.  

                                                 
65  Uma boa amostra disso encontra-se na Carta do Paraná, elaborada pela União Nacional dos 
Estudantes, em 1962, que defendia a mudança da universidade e a transformação da sociedade. 
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Logo em seguida, em 11 de abril de 1964 o general Humberto de Alencar Castello 

Branco toma a presidência, após breve transição do golpe, e já em 15 de junho do mesmo 

ano tratou de cassar os direitos políticos de 378 cidadãos, entre eles o de Juscelino 

Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, de 55 membros do Congresso Nacional, 6 

governadores, intelectuais, líderes trabalhistas etc. 

O padrão de ação geralmente pautado pela adoção de um conjunto de políticas – não 

públicas, segundo o nosso ponto de vista, devido à desintegração da participação social na 

sua formulação, o que é uma violência –, representaram um fator inibidor de um processo 

de modificação profunda da realidade educacional brasileira, adaptando o sistema de 

Ensino Superior às exigências da situação política, econômica e social. Para Carlos 

Benedito Martins, 

 

O projeto de modernização do ensino superior que informou a criação de 
várias instituições de ensino no período populista (como, por exemplo, o 
ITA, a UnB) continuaria orientando e implementando a política 
educacional durante o período autoritário. O que sofreria uma profunda 
mudança qualitativa seria o sentido histórico que passaria a determinar os 
fins da modernização do ensino superior. Esta, a partir da liquidação 
política do populismo, perderia a sua conexão com a criação de um 
capitalismo “autônomo”, de coloração nacionalista, para tornar-se um 
fator instrumental da consolidação de um projeto de desenvolvimento 
“associado” e dependente dos centros hegemônicos do capitalismo 
internacional. (MARTINS, 1989, p. 13). 

 

 

9.1.1. Ampliação das vagas do ES sem ameaça ao status quo 

 

A saída encontrada para a manutenção da ordem social com o reforço da restrição 

do acesso e permanência aos níveis escolares superiores adviria, segundo Fernandes (1975), 

da capacidade das classes médias brasileiras não defenderem diretamente a monopolização 

das oportunidades educacionais estratégicas (como fizeram as antigas classes altas 

tradicionais e suas elites), mas aceitarem tacitamente a perpetuação indefinida de um estado 

de monopolização virtual de tais oportunidades educacionais, traficando com as omissões 

sistemáticas das elites tradicionais em matéria de política educacional. A persistência do 

desejo de manutenção do status quo no Brasil refletia posicionamentos como o do ex-

governador de São Paulo, Adhemar de Barros, expressando com ares de naturalidade, uma 



 118 

crítica aos recursos destinados à universidade e à pesquisa: 

 

Logo após a sua posse, no inicio de 1963, o novo governador critica de 
maneira acerba os gastos em relação à Universidade de São Paulo. Para o 
populista mandatário do estado, não havia necessidade alguma de 
cientistas no País. Bastava ter técnicos para resolver as questões 
imediatas. Por isso ele estaria importando cerca de 1800 engenheiros 
agrônomos de Formosa! E dizia que a sua inspiração vinha de “Arts et 
Métiers” de Paris(?)! Resultado: a cidade universitária não foi concluída66 
(MOTOYAMA, 2006, p. 141, destaque nosso). 

 

A restrição do Ensino Superior a uma ínfima parcela da população, a partir da 

organização da violência na forma de lei perpetuando a concentração do conhecimento e 

das riquezas nas mãos de uma pequena parcela da sociedade, era favorecida, entretanto, por 

uma definição de um padrão de financiamento das contas públicas implantado em meados 

da década de 1950, quando se consolidou uma nova dinâmica no capitalismo internacional 

que possibilitou ao país tornar-se uma economia industrial integrada, captando recursos 

externos, endividando-se crescentemente. Nessas condições o aperfeiçoamento do sistema 

educacional é desvalorizado, importando mais a adoção de medidas de curto prazo que 

interferissem na oferta de cursos que atendessem às exigências formais de determinadas 

ocupações laborais. Conforme Fernandes, “A capacidade de poupança de uma sociedade 

capitalista dependente não é, em si e por si mesma, um fator favorável à emergência e à 

expansão de instituições de ensino superior capazes de operar segundo os alvos da 

'universidade para o desenvolvimento'” (1975, p. 84). 

A ampliação das vagas escolares a partir de medidas preocupadas em dar vazão no 

curto prazo a uma demanda crescente, nas condições impostas pela repressão ditatorial, 

atrasou uma discussão extremamente necessária sobre o surgimento de empreendimentos 

ditos educacionais que não têm vocação para a acumulação, a concentração e a expansão de 

capitais, mas que mesmo assim insistem em perseguir as “vantagens” financeiras das 

empresas capitalistas. Por isso, foi necessário, segundo Martins,   

 

[...] despolitizar o campo acadêmico, neutralizando as ações de grupos 
estudantis ligados a organizações populares e a movimentos 
contestatórios [...] visava também integrar o campo educacional nas 

                                                 
66  Conforme o Jornal Estado de S. Paulo de 19 de março de 1963 apud MOTOYAMA, 2006, p. 141. 
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orientações que procurava imprimir ao seu projeto de desenvolvimento. 
A conduta nacional-reformista adotada pelo governo Goulart, 
principalmente em sua fase final, assim como a sua intenção de 
direcionar a política externa do país dentro de um padrão de soberania, 
entrava em choque com o crescente processo de internacionalização da 
economia brasileira. (MARTINS, 1989, p. 14, destaque do autor). 

 

 

9.2. A expansão do setor privado 

 

Num contexto de transformações profundamente conservadoras, da sociedade, da 

política e da economia brasileira, os interesses privados assumiram a expansão do Ensino 

Superior, muitas vezes financiados com recursos públicos, o que ocasionou uma expansão 

de vagas e de estabelecimentos sem precedentes na história nacional.  

No Brasil, a partir da ditadura militar, os setores ligados ao “novo” ensino privado67, 

laico, ou seja, àquelas instituições privadas pautadas, sobretudo, pela lógica de acumulação 

do capital econômico, as chamadas empresas de ensino, puderam se impor e assumir o 

papel de implantar a “lógica” liberal no setor educacional brasileiro a partir da pressão do 

mercado de trabalho por “recursos humanos qualificados” num momento de negligência 

estatal programada na área.  

É no âmbito da ditadura militar iniciada em 1964 que verificamos, de forma mais 

cristalizada, uma tentativa de remover os óbices que impediam a integração da 

“universidade” ao processo de “desenvolvimento” capitalista. (Martins, 1988). O 

desenvolvimento econômico do país passa a ser conectado com uma determinada 

“modernização” da universidade que, em alguns casos, graças a uma resistência social, 

conseguiu manter-se cultivadora da pesquisa fundada na investigação científica com vistas 

ao desenvolvimento econômico do país e, em outros casos, foi entregue a todo tipo de 

contratempo na administração das instituições com fins lucrativos.  

Os altos e baixos da (não) criação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 

apenas confirmam aspectos cruciais e limitantes do projeto autoritário colocado em 

execução. Discutido inicialmente durante o governo de Kubistchek, o anteprojeto de 

criação do MCT chegou a ser elaborado durante o instável governo de Goulart e foi 

                                                 
67  Adotamos essa denominação utilizada por Martins (1988), que procura identificar as novas 
instituições privadas surgidas na década de 1970 e que têm continuidade até os dias atuais. 
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abandonado durante a ditadura, dificultando uma tentativa de elevar o papel desempenhado 

pelas universidades, que destinam parte de seus recursos para o desenvolvimento da 

pesquisa, da ciência e, possivelmente, de uma tecnologia nacional.  

Com o golpe de 1964, Antônio Moreira Couceiro, presidente do CNPq, havia 

convencido o general Castello Branco a abandonar o anteprojeto de criação do MCT, 

somente retomado em 1985. Um papel subsidiário passa a ser atribuído às universidades 

fazendo jus à nação dependente. Por conseguinte, a criação do Fundo de Desenvolvimento 

Técnico-Científico (Funtec) em 1964 no BNDE não resultou numa modificação mais 

profunda do resultado das políticas colocadas em execução. Outras iniciativas como o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), que previa um Plano Básico da Pesquisa 

Científica e Tecnológica em 1967 e do Plano Qüinqüenal para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (1968-1972) não foram suficientes para elevar o país a um novo 

patamar de desenvolvimento em função da ausência da participação social na determinação 

de novos objetivos e fins dos rumos que viessem a ser adotados no país.  

O reordenamento levado a cabo pela ditadura à força caminhava, sem dúvida 

nenhuma, para o aprofundamento da dependência econômica, tecnológica, cultural do país, 

com relação aos centros hegemônicos, como resquício de uma subserviência colonial mal 

resolvida. O verniz aplicado sobre a velha estrutura social, rígida e excludente, como 

“modernização”, pôde confirmar a cumplicidade militar para com a subordinação do país. 

Longe de ser uma tarefa fácil, ainda que seu implante fosse programaticamente controlado, 

as novas formas de submissão exigiram por parte dos golpistas a elaboração de projetos e 

planos com vistas a tratar dos movimentos contestatórios68, ao mesmo tempo em que 

davam continuidade ao favorecimento de uma pequena parcela da sociedade. Nas 

universidades, os cursos, currículos, formas de participação de professores e estudantes na 

sua gestão, foram reestruturados sem perder de vista os "excedentes"69, aqueles estudantes 

que haviam sido aprovados nos vestibulares mas não podiam ingressar nas instituições de 

ensino por falta de vagas. Para Martins, 

 

                                                 
68  Para a ditadura militar, a pressão exercida pelos estudantes excedentes constituiria, de uma forma ou 
de outra, parte de uma possível frente que, juntamente com o movimento estudantil, poderia engrossar a 
mobilização contra suas políticas, inclusive as educacionais. 
69  No ano de 1960 havia 28.728 excedentes no Brasil. Em 1969 o número de excedentes aumentou 
para 161.527 estudantes (MARTINS, 1989). 
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O que se observa em termo de política educacional do novo governo é 
que, num primeiro momento, a sua preocupação principal foi produzir 
uma legislação que lhe permitisse neutralizar as atividades políticas 
que os estudantes desenvolviam no interior das instituições de ensino. 
(MARTINS, 1989, p. 15, destaque nosso). 

 

Para tanto, a ditadura instituiu a Lei n° 4.464, de 9 de novembro de 1964, através da 

qual procurava impor os objetivos e as finalidades dos órgãos estudantis, assim como o seu 

modelo de funcionamento. Segundo Martins (1989), tal legislação pretendia investir contra 

a autonomia da representação estudantil e, ao mesmo tempo, subordiná-la ao Estado:  

 

Em função da oposição do meio estudantil às manobras de sujeição de 
suas entidades às formas centralizadas de poder e de sua disposição de 
mobilização, o governo federal produziu um novo decreto-lei (de n.° 228, 
de 28 de fevereiro de 1967) através do qual reformulava a organização 
estudantil. (MARTINS, 1989, p. 18). 

 

O Decreto-Lei 228, de 28 de fevereiro de 1967, avançou ainda mais sobre as 

organizações estudantis, procurando limitá-las ao âmbito acadêmico, impedindo a 

existência de entidades estaduais e nacionais:  

 

Art. 11 – É vedada aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, 
manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou 
religioso, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos 
trabalhos escolares. [...] 
Art. 17 – Nos estabelecimentos de ensino de grau médio somente poderão 
ser constituídos grêmios com finalidade cívicas, culturais, sociais e 
desportivas, cuja atividade se restringirá aos limites estabelecidos em 
Regimento, devendo ser sempre assistidos por um professor. [...] 
Art. 20 – Ficam extintos os órgãos estudantis do âmbito estadual, ainda 
que organizados como entidades de direito privado (BRASIL, Decreto-
Lei n° 228, de 28 de fevereiro de 1967). 

  

Em paralelo à implantação de formas coercitivas destinadas a controlar os 

estudantes e os setores combativos da sociedade, de 1964 a 1968 foram realizados vários 

convênios entre o MEC e a United States Agency for International Development (Usaid)70, 

num dos quais criaram uma comissão mista de cinco educadores brasileiros e cinco norte-

americanos com a missão de determinar o que poderia constituir um sistema ideal de ensino 

                                                 
70  A Usaid foi um programa criado pelo governo norte-americano (Truman,1945-1953), que afirmava 
estar preocupado em promover uma cooperação técnica entre os EUA e a América Latina. 
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superior no país71 (Martins, 1988).    

Se internamente o clima político já era tenso, no cenário internacional o quadro de 

descontentamentos também vinha se agravando, principalmente em 1968, de acordo com 

Motoyama:  

 

• Em janeiro, os estudantes ocuparam a Universidade de Florença na Itália;  
• No mesmo mês, estudantes japoneses protestaram contra a chegada do 
porta-aviões nuclear norte-americano Enterprise, e entraram em choque com a 
polícia local;  
• Na então Tchecoslováquia iniciou-se um programa de reformas que ficaria 
conhecida como “Primavera de Praga” com significativa participação estudantil;  
• Em março, a polícia espanhola fechou a Universidade de Madri;  
• Logo em seguida, no Rio de Janeiro, estudantes protestaram contra as más 
instalações da universidade, contra os cortes orçamentários nos gastos do governo 
com a educação e contra os aumentos das taxas universitárias, sendo violentamente 
reprimidos;  
• Em abril, estudantes ocuparam 5 prédios da Universidade de Columbia nos 
EUA contra a colaboração da universidade com uma instituição militar;  
• Na França, estudantes ergueram barricadas nas ruas de Paris no dia 2 de 
maio em protesto contra o autoritarismo, o anacronismo da academia francesa e 
contra o regime do general Charles de Gaulle. No dia seguinte, autoridades 
francesas fecharam a Universidade de Paris – Sorbone. Passeatas foram reprimidas, 
mas uma semana depois os estudantes ganharam o apoio das classes trabalhadoras 
transformando o movimento numa grande contestação do regime gaulista;  
• No México, na praça de Tlatelolco, ocorreu o caso mais grave de repressão 
que ficou conhecido como “Chacina de Tlatelolco”. Em outubro, uma manifestação 
organizada por entidades estudantis contra as péssimas condições sociais do país foi 
reprimida pelo exército resultando na morte de 26 estudantes, cerca de 300 feridos e 
prisão de mais de mil pessoas;  
• Em São Paulo, ocorreu a ocupação da Reitoria da USP, da Faculdade de 
Direito e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, do Conjunto Residencial da 
Cidade Universitária, e a deflagração de greve em muitas unidades etc. 
(MOTOYAMA, 2006, passim).  

 

Os setores reacionários da sociedade, defensores da “ordem”, seriam responsáveis 

ainda por demonstrar publicamente o que estavam dispostos a fazer, a exemplo da invasão 

do prédio da Faculdade de Filosofia da USP:  

 

                                                 
71  No Brasil, observa-se que tal programa acabou por abranger e, posteriormente, submeter as áreas da 
administração pública, econômica, financeira, agricultura, recursos minerais, energia nuclear, saúde, educação 
e transporte aos interesses dos Estados Unidos. Na área educacional dedicou-se à formação de professores 
que, por sua vez, viessem a formar profissionais para a indústria, constituindo-se de fato num instrumento de 
controle político e ideológico dos EUA sobre o Brasil. 



 123 

[A] “Batalha da Maria Antonia”, no dia 3 de outubro de 1968, na qual um 
grupo paramilitar de direita formada por muitos estudantes do 
Mackenzie, protegido por forças policiais, invade o prédio da Faculdade 
de Filosofia, depredando as instalações e agredindo os estudantes, 
culminando com a morte do estudante secundarista José Carlos 
Guimarães, além de outros 3 baleados e dezenas de feridos 
(MOTOYAMA, 2006, p. 147). 

 

O contexto também é marcado pela força da greve dos Metalúrgicos de Contagem 

(MG), levada a cabo sem a liderança sindical, que era ligada ao governo. Logo em seguida 

eclodiu a greve de Osasco (SP), sendo esta duramente reprimida de forma cautelar e 

exemplar. Finalmente, como uma extensão do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 

1968, “Frente à persistência das atividades estudantis, o governo federal publicou o Decreto 

n° 477 (de 26 de fevereiro de 1969), que procurava definir infrações disciplinares 

praticadas, não apenas por estudantes, mas também por professores e funcionários”. 

(MARTINS, 1989, pp. 19-20).  

Atenta às dificuldades engendradas, a comissão mista MEC/Usaid também vinha 

“encaminhando” ao governo uma série de medidas “relativamente técnicas” que não 

imporiam dispêndios adicionais de recursos. Entre as propostas podemos elencar: 1) a 

recomendação de que o exame vestibular fosse classificatório e não probatório; 2) a criação 

do ciclo básico no primeiro ano de formação para ampliar a capacidade de absorção do 

ensino superior sem aparentemente comprometê-lo, visto que este ciclo teria a função de 

operar uma nova seleção no interior das universidades. Os estudantes com menor 

rendimento escolar poderiam ser encaminhados para os cursos com menor demanda; 3) 

além disso, o sistema de crédito em substituição ao sistema seriado permitiria que os 

estudantes escolhessem aquelas disciplinas obrigatórias e optativas e não um conjunto de 

disciplinas que formava cada série, acabando com a “solidariedade” que existia entre as 

turmas. 4) Coroando a proposta, tem-se novamente o indicativo para uma nova tentativa de 

cobrar mensalidades daqueles “estudantes que poderiam pagar”. Segundo Martins,  

 

Quanto à gratuidade do ensino, aconselhavam a manutenção do princípio 
constitucional que estabelecia o ensino gratuito apenas nos 
estabelecimentos públicos, voltados para o ensino primário, ao passo que 
o ensino médio e superior, deveria ser gratuito apenas para aqueles que 
provassem falta de recursos. Assinalava a Comissão que, a despeito do 
dispositivo constitucional que permitia a cobrança de anuidades para um 
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público “favorecido”, continuava prevalecendo uma “gratuidade 
indiscriminada” na rede de ensino superior mantida pelo governo federal. 
(MARTINS, 1989, p. 27). 

 

Como podemos observar, para o Ensino Médio e Ensino Superior a gratuidade era 

concebida como uma exceção. O mais importante é que esta não era uma simples proposta 

da comissão MEC/Usaid. As críticas ao ensino gratuito poderiam ser encontradas na 

própria LDB de 1961. O Art. 21, §1º da LDB/1961, atribuía às escolas públicas de ensino 

médio ou superior a possibilidade da cobrança de anuidades, ficando sempre sujeitas à 

fiscalização do Tribunal de Contas, ao qual teriam que prestar informações sistemáticas, 

inclusive sobre a aplicação em melhoramentos escolares de qualquer saldo verificado em 

seu balanço anual. 

Segundo o Art. 83 da LDB de 1961, o Ensino Superior público, tanto nas 

universidades como nos estabelecimentos isolados federais, seria gratuito apenas para 

quantos provassem falta ou insuficiência de recursos. Do mesmo modo, 

 

Art. 94. A União proporcionará recursos a educandos que demonstrarem 
necessidade e aptidão para estudos, sob duas modalidades: 
a) bolsas gratuitas para custeio total ou parcial dos estudos; 
b) financiamento para reembolso dentro de prazo variável, nunca 
superior a quinze anos.72 
§ 1° os recursos a serem concedidos, sob a forma de bolsa de estudos, 
poderão ser aplicados em estabelecimentos de ensino reconhecido, 
escolhido pelo candidato ou seu representante legal  
§ 2° O Conselho Federal de Educação determinará os quantitativos 
globais das bolsas de estudos e financiamento para os diversos graus de 
ensino, que atribuíra aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios. 
[...]  
Art. 95. A União dispensará a sua cooperação financeira ao ensino sob a 
forma de:  
a) subvenção, de acôrdo com as leis especiais em vigor; 
b) assistência técnica, mediante convênio visando ao aperfeiçoamento do 
magistério à pesquisa pedagógica e à promoção de congressos e 
seminários; 
c) financiamento de estabelecimentos mantidos pelos Estados, 
municípios ou particulares, para a compra, construção ou reforma de 
prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos de acôrdo com 

                                                 
72  A Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, além de criar o Instituto Nacional de Desenvolvimento 
da Educação e Pesquisa (INDEP), previa em seu Art. 3º: Compete ao INDEP: a) financiar programas de 
ensino superior, médio e primário, inclusive a prestação de assistência financeira aos Estados, Distrito 
Federal, Territórios, Municípios e estabelecimentos particulares; b) financiar sistemas de bôlsas de estudo, 
manutenção e estágio a alunos dos cursos superior e médio. 
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as leis especiais em vigor [...] 
Art 96. O Conselho Federal de Educação e os conselhos estaduais de 
educação na esfera de suas respectivas competências, envidarão esforços 
para melhorar a qualidade elevar os índices de produtividade do ensino 
em relação ao seu custo: 
a) promovendo a publicação anual das estatísticas do ensino e dados 
complementares, que deverão ser utilizados na elaboração dos planos de 
aplicação de recursos para o ano subseqüente; 
b) estudando a composição de custos do ensino público e propondo 
medidas adequadas para ajustá-lo ao melhor nível de produtividade. 
(BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, destaques nossos).   

 

 

9.3. Legalizando as “atividades empresariais” 

 

O papel desempenhado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 24 

de janeiro de 1967 (CF/1967) principalmente no que dizia respeito à educação, representa a 

reafirmação de um projeto de país subserviente colocado em execução ao custo de tentar 

destruir qualquer forma de organização social contestatória da ordem vigente. Suprimiu a 

liberdade de publicação de livros que, a juízo do governo, propagassem a subversão da 

ordem; restringiu o direito de reunião; estabeleceu o foro militar para civis; criou a 

suspensão dos direitos políticos para todos que atentassem contra a “ordem democrática”; 

etc.  

Em termos escolares, a CF/1967, Art. 168, declarava a educação como um direto de 

todos, devendo ser dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade, 

respeitando-se o princípio da unidade nacional e os ideais de liberdade e de solidariedade 

humana. Concretamente, observamos que,  

 

Art. 168, §2° - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à 
iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro 
dos poderes públicos, inclusive bolsas de estudo. 
§3° - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 
[...] 
II – dos 7 aos 14 é obrigatório e gratuito. 
III – O ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para 
quantos demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou 
insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder Público 
substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de 
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estudo73, exigindo o posterior reembolso no caso de ensino de grau 
superior. (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 
24 de janeiro de 1967, destaques nossos). 

 

O discurso do direito à educação, a partir do arcabouço legal citado anteriormente, é 

permeado, portanto, por uma relação liberal não necessariamente equacionada, mantida 

inalterada, responsável por sobrepujar os interesses econômicos às demandas e conquistas 

educacionais. Um projeto consistente de nação deveria visar à superação de um legado 

educacional limitado, que procura atribuir a responsabilidade pela escolarização aos 

próprios indivíduos sem a consideração da realidade nacional, submisso e subsidiário ao 

conhecimento e à ciência dos países tidos como economicamente e tecnicamente 

desenvolvidos.   

Ao Estado caberia, quando muito, fornecer recursos para os mais necessitados, 

tendo em vista que nem sequer era considerada a hipótese de garantir ensino público 

gratuito universal no nível médio e superior. Assim, o discurso da racionalização, que nos 

anos da ditadura significava expansão de vagas sem dispêndios de recursos adicionais 

proporcionais, contribuiu para que a estrutura do sistema educacional facilitasse a incursão 

de interesses alheios e particulares no interior da administração burocrática do ensino 

nacional.  

Para Fernandes (1975), o ensino pago74 representou uma alternativa para as 

sociedades que puderam mobilizar espontaneamente a iniciativa privada como fator de 

crescimento educacional e cultural. Essa possibilidade, porém, não é intrínseca à iniciativa 

privada. Ela decorria do próprio padrão de desenvolvimento econômico, social e cultural 

auto-sustentado das sociedades capitalistas avançadas. Por outro lado, no Brasil, o estilo de 

“desenvolvimento” implantado pela ditadura exigia o incentivo do Estado no fomento dos 

investimentos estrangeiros e no estreitamento de laços com os centros hegemônicos do 

capitalismo internacional. 

Além de ter eliminado o diálogo e a participação de setores organizados da 

sociedade na implementação das políticas, o governo ainda camuflava uma suposta 

                                                 
73  As bolsas e a assistência escolar já tinham sido apreciadas pelo Decreto nº 57.662, de 24 de janeiro 
de 1966, demonstrando a constância do projeto colocado em execução.  
74  O ensino privado foi contemplado pela Comissão MEC/Usaid, segundo a qual poderia se constituir 
numa alternativa para a expansão de acesso ao nível superior. Este deveria, de alguma forma, receber estímulo 
do governo federal, até alcançar a sua autonomia financeira.  
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“participação” nas universidades ou a mantinha apenas no papel, subordinando-a, 

preparando o terreno para a Reforma Universitária que se seguiria, antecipada, dentre 

outros, pelo Decreto-Lei n° 53, de 18 de novembro de 1966, que fixaria os princípios e as 

normas de organização das Universidades Federais.  

O Decreto-Lei nº 252, de 28 de novembro de 1967, viria a complementar o Decreto-

Lei n° 53/1966 estabelecendo em seu Art 2° que 

 

Art. 2° As unidades universitárias dividir-se-ão em subunidades 
denominadas Departamentos, cujos chefes constituirão, na forma dos 
Estatutos e Regimentos, o Conselho Departamental a que se refere o Art. 
78 da Lei 4.024. 
§ 1° - O Departamento será a menor fração da estrutura universitária para 
todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica e de 
distribuição de pessoal. (BRASIL, Decreto-Lei nº 252, de 28 de 
novembro de 1967). 

 

A seguir, o Decreto n° 62.082, de 8 de janeiro de 1968, que dispunha sobre a 

aplicação de recursos destinados ao incremento de matrículas no Ensino Superior, 

estipulava como se dariam os subsídios às instituições particulares.  

 

Art. 3° Nos planos de aplicação que instruírem solicitações de pagamento 
de auxílios consignados às Universidades e instituições particulares de 
ensino superior, constarão as parcelas destinadas a cobrir, no ano 
letivo, a expansão de matrículas (BRASIL, Decreto n° 62.082, de 8 de 
janeiro de 1968, grifos nossos).  

 

Dessa forma, verificamos que as mudanças localizadas, cerceando qualquer 

desenvolvimento das forças internas, contribuíram para a manutenção do status quo ainda 

que houvesse alguma modificação do acesso a níveis de ensino historicamente restritos aos 

setores mais abastados da sociedade. Esse “monopólio” de acesso ao Ensino Superior seria 

preservado, por meio da ampliação de vagas para aqueles que poderiam pagar as 

mensalidades e, no mais, através do subnível da pós-graduação75 que se manteve fechado às 

transformações relativamente quantitativas ocorridas na graduação e se restringiu a uma 

                                                 
75  A preocupação com a pós-graduação começa a fazer parte das atenções políticas a partir da Lei n° 
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, regulamentada pelo Decreto n° 59.676, de 6 de dezembro de 1966, pela 
qual o Conselho Federal de Educação deveria conceituar os cursos de pós-graduação e fixar as respectivas 
características. 
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minoria que pode postergar a sua entrada no “mercado de trabalho”. O descolamento da 

necessidade da democratização de fato do ensino demonstra, portanto, que enquanto não 

houver uma modificação substancial na distribuição do poder da sociedade brasileira, 

mudanças bastante restritas serão contornadas facilmente por novas estratégias de 

(re)monopolizar o conhecimento e as conseqüências que esse monopólio proporciona. 

Finalmente, a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixa as normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá 

outras providências. Antes, porém, de analisarmos Reforma Universitária (RU/1968), que é 

como ficou conhecida a Lei n° 5.540, vamos retomar as principais medidas políticas 

apontadas no período histórico compreendido entre a LDB/1961 e a RU/1968. 

 
Quadro 3. 
 

 
Panorama geral da arena política brasileira. Da LDB de 1961 à RU de 1968. 

  

 
1961 – O projeto de criação da UnB se apresenta como uma forma mais concreta 
e global da idéia do que poderia vir a ser uma nova "universidade"; 

 
1962 – As reivindicações começam a tomar corpo no contexto das Reformas de 
Base durante o governo do presidente João Goulart; 

 
De 1964 a 1968, foram realizados convênios entre o MEC e aUsaid, num dos 
quais criaram uma comissão mista de cinco educadores brasileiros e cinco norte-
americanos com a missão de determinar o que poderia constituir um sistema ideal 
de ensino superior no país; 

 
1964 – Os militares invadiram a UnB com tropas do Exército e da Polícia Militar 
de Minas Gerais na busca de alguns professores; 

 
1964 – O Reitor Anísio Teixeira e o seu vice Almir Castro foram demitidos da 
UnB além de destituído todo o Conselho Diretor da Fundação; 

 
1964 –A ditadura militar é iniciada com um golpe; 

 
1964 – O General Castello Branco tratou de cassar os direitos políticos de 378 
cidadãos; 

 
1964 – A Lei n° 4.464, de 9 de novembro, procurava impor os objetivos, o seu 
modelo de funcionamento e as finalidades dos órgãos estudantis; 

 
Pós 1964 – O “novo” ensino privado, pautado pela lógica de acumulação do 
capital econômico, cumpriu o papel de implantar os ditames liberais no setor 
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educacional brasileiro; 
 

1966 – O Decreto-Lei n° 53, de 18 de novembro, fixaria os princípios e as 
normas de organização das Universidades Federais; 

 
1967 – A Constituição de 24 de janeiro restringiu ainda mais a liberdade; 

 
1967 – O Decreto-Lei 228, de 28 de fevereiro, procurou limitar as organizações 
estudantis, ao âmbito acadêmico, impedindo a existência de entidades estaduais e 
nacionais; 

 
1967 – O Decreto-Lei nº 252, de 28 de novembro, complementa o Decreto-Lei n° 
53/1966 estabelecendo que as unidades universitárias dividir-se-ão em 
subunidades denominadas Departamentos; 

 
1968 – O Decreto n° 62.082, de 8 de janeiro, provia sobre a aplicação de recursos 
destinados ao incremento de matrículas no ensino superior e demonstrava como 
se dariam os subsídios as instituições particulares;  

 
1968 – Ocupação da Reitoria da USP, da Faculdade de Direito e da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, do Conjunto Residencial da Cidade Universitária, 
deflagração de greve em muitas unidades etc.; 

 
1968 – A Lei nº 5.537, de 21 de novembro, cria o INDEP responsável por 
financiar programas de ensino superior, médio e primário, inclusive a prestação 
de assistência financeira aos Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e 
estabelecimentos particulares;  

 
1968 – A Lei nº 5.540, de 28 de novembro, fixa as normas de organização e 
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá 
outras providências. 

 



 130 

10. Capitulo X 

10.1. A Reforma Universitária de 1968 

 

A expansão do “novo“ ensino privado insere-se no sob o golpe da ditadura militar, 

que define as diretrizes da RU/1968 por meio da Lei n° 5.540/1968, em grande medida, 

influenciada pelos “apontamentos” da Comissão MEC/Usaid que eram semelhantes às 

“indicações” feitas pelo professor norte-americano Rudolph Atcon, convidado em 1966 

pelo Ministério da Educação e Cultura para realizar um estudo sobre o ensino superior, 

visando a sua reestruturação. Essa Reforma sofreria ainda a influência do Relatório Meira 

Matos, de 1967, notadamente portador de uma visão instrumentalista da educação. Com 

base nestes “estudos”, que coincidem em termos conclusivos, planejou-se a racionalização 

das atividades acadêmicas procurando-se alcançar através delas o máximo de rendimento 

com a menor inversão (MARTINS, 1988, p. 28).  

Corroborando as modificações já introduzidas, sem a participação ativa dos setores 

organizados da sociedade civil, o sentido indicado pelas políticas implantadas durante o 

regime reforça a adaptação da universidade ao modo de produção capitalista. A RU/1968 

considerava: 

 

Art. 11. As universidades organizar-se-ão com as seguintes 
características: [...] b) estrutura orgânica com base em departamentos 
reunidos ou não em unidades mais amplas; [...] d) racionalidade de 
organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos;[...] 
Art. 14. Na forma do respectivo estatuto ou regimento, o colegiado a que 
esteja afeta a administração superior da universidade ou estabelecimento 
isolado incluirá entre seus membros, com direito a voz e voto, 
representantes originários de atividades, categorias ou órgãos distintos de 
modo que não subsista, necessariamente, a preponderância de professores 
classificados em determinado nível.  
Parágrafo único. Nos órgãos a que se refere este artigo, haverá, 
obrigatoriamente, representantes da comunidade, incluindo as classes 
produtoras. [...] 
Art. 38. O corpo discente terá representação, com direito a voz e voto, nos 
órgãos colegiados das universidades e dos estabelecimentos isolados de 
ensino superior, bem como em comissões instituídas na forma dos 
estatutos e regimentos.  
§ 1° A representação estudantil terá por objetivo a cooperação entre 
administradores, professores e alunos, no trabalho universitário.  
§ 2° A escolha dos representantes estudantis será feira por meio de 
eleições do corpo discente e segundo critérios que incluam o 
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aproveitamento escolar dos candidatos, de acordo com os estatutos e 
regimentos. (BRASIL, Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968)  

 

A assim chamada organização das universidades evidencia, de certa forma, o 

entrosamento, a insistência e a abrangência das medidas implantadas pelo Estado. São 

inúmeros exemplos como o Decreto-Lei n° 5.537, de 21 de novembro de 1968, que criou o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP)76 com a 

finalidade de captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos de 

ensino e pesquisa delimitando os marcos de ação:  

 

Art. 3, §2 - Os estabelecimentos particulares de ensino que receberem 
do Poder Público Federal subvenção ou auxílio de qualquer natureza, 
ficam obrigados a reservar matrículas para bolsas de estudo, manutenção 
e estágio, que  forem concedidos pelo INDEP e compensados na conta 
da subvenção ou auxilio [...] 
Art. 11 – Em consonância com o disposto no Art. 168, §3, inciso III, da 
Constituição, o Ministério da Educação e Cultura estabelecerá sistema 
através do qual, em relação às novas matrículas nos estabelecimentos 
federais de ensino, seja cobrada anuidade daqueles alunos de alta 
renda familiar, financiando-se bôlsas de estudo, de manutenção e de 
estágio, reembolsáveis a longo prazo, aos alunos de curso superior de 
menores ou insuficientes recursos (BRASIL, Decreto-Lei n° 5.537, de 21 
de novembro de 1968, destaques nossos).  

 

Ademais, tendo sido contemplado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1961, que não mais insistia na necessidade de o ensino superior organizar-se 

preferencialmente em instituições universitárias, o setor privado realiza uma expansão 

surpreendente, sobretudo na forma de instituições isoladas. Enquanto as matrículas nas 

instituições públicas de ensino superior correspondiam a 53.624 no ano de 1960 e passaram 

a 492.232 em 1980 (+ 918%), as matrículas nas instituições privadas saltaram de 42.067 em 

1960 para 885.054 em 1980 (+ 2104%), segundo Eunice Durhan (1998) com base nos 

dados do MEC/INEP/SEEC.77 

A circunscrição das decisões sobre políticas educacionais nas mãos de 

                                                 
76  Depois Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), segundo o Decreto-Lei n° 872, 
de 15 de setembro de 1969.  
77  Pelo fato de mobilizar recursos privados e visar a obtenção de lucros, segundo Sampaio (2000), o 
setor particular é considerado mais dinâmico no atendimento da "clientela", por isso cresce mais rápido e o 
faz em detrimento de sua qualidade. Sua forma de organização acabou por influenciar os setores públicos e a 
pautar algumas modificações no sistema. 
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representantes em grande parte preocupados com a defesa do ensino privado dentro de um 

projeto de país dependente pode ser localizado também através das determinações da 

Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969: 

 

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos 
ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do 
Estado, e será dada no lar e na escola. 
§ 1° O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes 
Públicos. 
§ 2° Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa 
particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos 
Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de estudos. 
§ 3° A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 
I – o ensino primário somente será ministrado na língua nacional; 
II – o ensino primário é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze 
anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais; 
III – o ensino público será igualmente gratuito para quantos, no nível 
médio e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e 
provarem falta ou insuficiência de recursos; 
IV – o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de 
gratuidade no ensino médio e no superior pelo sistema de concessão de 
bolsas de estudos, mediante restituição, que a lei regulará [...] (BRASIL, 
Constituição (1967). Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 
1969, destaques nossos). 

 

A exigência de bom aproveitamento do ensino para a sua gratuidade foi retomado 

de maneira mais ampla pela Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa as diretrizes e 

bases para o ensino de 1° e 2° graus. Destacamos o termo preferencialmente, o que 

“legaliza” ou pelo menos deixa em aberto a possibilidade dos recursos públicos destinados 

a educação não serem utilizados somente para a manutenção e desenvolvimento do ensino 

público, além do fato das instituições privadas merecerem “amparo técnico e financeiro do 

Poder Público”: 

 

Art. 43° Os recursos públicos destinados à educação serão aplicados 
preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do ensino oficial 
[...] 
Art. 44° Nos estabelecimentos oficiais, o ensino de 1° grau é gratuito dos 
7 aos 14 anos, e o de níveis ulteriores sê-lo-á para quantos provarem falta 
ou insuficiência de recursos e não tenham repetido mais de um ano letivo 
ou estudos correspondentes no regime de matrícula por disciplina. 
Art. 45° As instituições de ensino mantidas pela iniciativa particular 
merecerão amparo técnico e financeiro do Poder Público [...] 
(BRASIL, Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971, destaques nossos). 
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Com toda a aparelhagem constituída no sentido de silenciar qualquer oposição à 

ditadura e às suas medidas políticas e econômicas, em outubro de 1969, Emílio Garrastazu 

Médici assume a Presidência e radicaliza a repressão com perseguições, prisões, 

desaparecimentos e mortes, principalmente de estudantes, professores e de trabalhadores 

organizados. Foi por meio do Decreto-Lei n° 477, de 26 de fevereiro de 1969, que Médici 

procurou imputar infrações disciplinares a professores, estudantes, funcionários ou 

empregados de estabelecimentos de ensino. Penas duras foram estipuladas: demissão, 

dispensa, desligamento ou proibição de matrícula, para quem participasse de paralisações 

ou greves, produzisse material “subversivo”, entre outras.  

Se por um lado a repressão aumentava, no contraponto, uma rearticulação mais 

radical foi organizada na tentativa de instaurar uma “guerra popular prolongada” e uma luta 

armada no país. Todavia, a mobilização de militantes revolucionários na região do baixo 

Araguaia e as iniciativas da Ação Popular (AP), depois Ação Popular Marxista-Leninista 

(APML), não resistiram por muito tempo. Entre 1973 e 1976, guerrilheiros do Araguaia, 

militantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), além de muitos outros membros 

combativos da sociedade, foram assassinados. Como política de Estado, a ditadura ocultou 

seus corpos.   

O lúgubre andamento da repressão militar, entretanto, pôde ocultar-se sob a situação 

econômica alcançada pelo país em função de seu crescente endividamento externo. O 

chamado “milagre econômico” fora sustentado pela fé de que o crescimento econômico 

poderia se constituir numa fonte encadeadora de prosperidade. O dinamismo superficial 

decorrente apresentou-se favorável a uma parte da classe média, que já tinha concluído a 

escolaridade básica e tinha interesses e condições de continuar os estudos para ocupar as 

vagas de trabalho “operacionais”, principalmente nas multinacionais. A maneira de 

responder ao atendimento de tal demanda, como opção política da ditadura, foi respaldar-se 

na adoção do vestibular classificatório e no estímulo à ampliação da oferta privada das 

vagas. Com a repressão em andamento, o projeto pode ser levado a cabo eliminando parte 

de possíveis formas de resistência. “Não se pode deixar de assinalar, que nessa escalada de 

controle do campo universitário, o regime autoritário interveio em diversos 

estabelecimentos de ensino, demitindo, cassando e coagindo docentes”. (MARTINS, 1989, 
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p. 21). 

A radicalização da perseguição dos movimentos políticos contrários à ditadura e a 

ampla censura dos meios de comunicação somavam-se a campanhas publicitárias 

introduzidas com o fito de controlar a população. Os limites da condição de 

subdesenvolvimento imposta ao país somente tornar-se-ia mais evidente a partir da segunda 

metade da década de 1970, quando as mudanças tecnológicas, financeiras e produtivas 

imprimiram uma outra dinâmica no capitalismo internacional e as condições que 

garantiram dinamismo a vários países periféricos dependentes deixaram de existir 

(GOLDENSTEIN, 1994). A exposição nua e crua da espoliação nacional emergiu 

sobremaneira diante da situação provocada pelo aumento do preço do petróleo ocorrida 

após um descontentamento dos integrantes da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) com a intromissão dos EUA e dos seus aliados na crise árabe-israelense. 

A OPEP elevou então o preço do petróleo abruptamente causando uma grande crise 

mundial. 

Observamos que a Crise do Petróleo de 1973 e as elevadas importações de bens de 

capital do período 1970-74 desnudaram a fragilidade cambial do país. Nossa debilidade 

financeira apenas ficaria evidente a partir de 1977-78 diante da inviabilidade dos grandes 

projetos colocados em marcha pelo governo (CANO,1995).  

Resultado: o crescimento econômico não se sustentava sem consolidar uma 

dinâmica interna. Como conseqüência, o movimento grevista iniciado em 1978 no ABC 

paulista logo se espalhou por São Paulo e ganhou rapidamente o país, pressionando ainda 

mais o regime a uma abertura política. No mesmo ano a ditadura militar foi obrigada a 

devolver os direitos de milhares de políticos, sindicalistas e militantes que tinham sido 

cassados. Logo em seguida, em 28 de agosto de 1979, foi aprovada a Lei da Anistia e a Lei 

Orgânica dos Partidos foi reformulada, extinguindo o bipartidarismo criado em 1966.  

Uma nova efervescência política tomava conta do país. De qualquer modo, a 

deterioração econômica vinha sendo agravada através de um desequilíbrio fiscal interno, 

intensificado no período de 1980 a 1984 em função da duplicação do preço do petróleo, do 

aumento das taxas de juros internacionais, da escassez de financiamento externo etc., 

exigindo por parte da ditadura brasileira, a restrição do crédito, o aumento da taxa de juros 

interna e a venda de títulos do governo para o setor privado. A conta recaiu sobre a 
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contenção salarial, a diminuição dos investimentos estatais, o aumento da arrecadação, a 

não efetivação dos direitos sociais na sua integralidade, com destaque para os educacionais, 

principalmente, o Ensino Superior. 

Para Florestan Fernandes, o Brasil nunca poderá reproduzir os modelos das nações 

“centrais” ou “hegemônicas” principalmente no que tange à estrutura educacional, 

enquanto sociedade capitalista, mantidas as condições de dependência sócio-econômica e 

cultural e, portanto, o subdesenvolvimento, não porque o subdesenvolvimento seja uma 

fronteira fatal; mas porque a dependência sócio-econômica e cultural traduz uma 

incapacidade relativa frustradora na livre produção e na livre utilização da riqueza. 

(FERNANDES, 1975). 
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11. Capitulo XI 

11.1. Os braços articulados no processo de espoliação nacional  

 

Apesar dos percalços colocados à livre produção e utilização da riqueza no Brasil, 

um conjunto de distorções foi preservado como, por exemplo, os relacionados com a 

concentração do poder, cristalizando algumas práticas pela forma como são tomadas as 

decisões no nosso país. Entregues à escolhas, preferências e até aos caprichos de indivíduos 

descomprometidos com os interesses coletivos, muitas instituições têm sofrido todo tipo de 

ataque sob a direção de quadros dirigentes afinados com os dogmas liberais. Um exemplo 

emblemático pode ser encontrado na Capes – instituição responsável por assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visem ao desenvolvimento do 

país. Sob a direção de Cláudio de Moura Castro78 (1979-1982), a Capes “operava” da 

seguinte forma: 

  

Eu liderava um bom time, a começar pelo Domigos Vieira Gomes, que 
levava semanalmente uns bombonzinhos para a pessoa que cuidava do 
orçamento do MEC. Assim, quando havia um negócio no primeiro ou no 
segundo grau, que não desembolsava, o Domingos recebia um recadinho 
da pessoa que ganhava os bombonzinhos: “Esse programa não está 
desembolsando. Vamos ter problemas.” Aí, a Capes entrava em regime 
de guerra, minha sala era transformada em teatro de operações: 
varávamos a noite redigindo um projeto, cheio de charme. No dia 
seguinte, fresquinhos, íamos ao Portela, dizendo: “Ministro, temos aqui 
um projeto maravilhoso”. Ele olhava: “Que maravilha, que eficiência! 
Pena que não haja dinheiro”. Eu replicava: “Existe um fundo que o 
senhor não está conseguindo gastar e vai dar problema. Se nos der esse 
dinheiro, faremos tudo direitinho. Pode ligar para o Orçamento para 
confirmar.” Ele telefonava, e aquela pessoa confirmava: “De fato, há um 
dinheiro parado aqui, que não estamos conseguindo desembolsar.” Ele, 
então, cedia: “Está bem, pode pegar”.79 (CAPES, MOREIRA e 

                                                 
78  A trajetória de Castro resume um pouco a idéia de “braço articulado” no sentido que utilizamos 
anteriormente. Fez economia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Mestrado na Universidade 
de Yale. Depois fez um ano de doutoramento na Universidade da Califórnia em Berkeley e Ph. D. em 
economia na Universidade de Vanderbilt. Dentre outras atividades foi chefe da Divisão de Políticas de 
Formação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Economista Sênior de Recursos humanos do 
Banco Mundial, Chefe da Divisão de Programas Sociais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e, prevendo as “oportunidades” oferecidas às instituições privadas com fins lucrativos, assumiu a posição de 
Presidente do Conselho Consultivo das Faculdades Pitágoras, a segunda instituição de educação superior a 
colocar ações na bolsa de valores do Brasil.  
79  CAPES, 2002, Entrevista concedida a Marieta de Moraes Ferreira e Regina da Luz Moreira em 28 
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FERREIRA (Orgs.), 2002, p. 97). 
 

A passagem transcrita anteriormente revela como estruturas, sistemas, instituições, 

têm interagido e orientado a ação política no país sem o contraponto e nem sequer o 

constrangimento que uma participação mais ampla poderia promover. Longe de ser um 

caso isolado, o complemento dessas formas de ação está presente na composição do 

Conselho Federal de Educação (CFE), depois Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Além de outras atribuições, a importância deste Conselho deve-se à sua competência para 

decidir sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de Ensino Superior, federais e 

particulares; decidir sobre o reconhecimento das universidades; indicar disciplinas 

obrigatórias para os sistemas de ensino médio e estabelecer a duração e o currículo mínimo 

dos cursos de ensino superior; adotar ou propor modificações e medidas que visem à 

expansão e ao aperfeiçoamento do ensino etc. O agravante é que esse poder tem ficado nas 

mãos de restritos grupos de interesse. Assim, segundo Martins,  

 

O Conselho Federal de Educação manteve uma atitude propícia aos 
pedidos de criação dos cursos endereçados pelas instituições, provindo 
majoritariamente da iniciativa privada não confessional. Apenas para se 
ter uma referência da atitude daquele organismo, deve-se assinalar que, 
entre 1968 e 1972, foram encaminhados ao CFE 938 pedidos de novos 
cursos, sendo que 759 destes obtiveram respostas positivas (MARTINS, 
1988, p. 37).  

 

Os inconvenientes assinalados nem por isso podem ser utilizados pelos setores 

organizados da sociedade civil para abrir mão da responsabilidade por tal situação 

continuar se repetindo com “ares de naturalidade”, visto que, segundo Bourdieu, 

 

A razão e a razão de ser de uma instituição (ou de uma medida 
administrativa) e dos seus efeitos sociais, não está na ‘vontade’ de um 
indivíduo ou de um grupo mas sim no campo de forças antagonistas ou 
complementares no qual, em função dos interesses associados às 
diferentes posições e do habitus dos seus ocupantes, se geram as 
‘vontades’ e no qual se define e se redefine continuamente, na luta – e 
através da luta – a realidade das instituições e dos seus efeitos sociais, 
previstos e imprevistos (BOURDIEU, 1998, p. 81). 

 

                                                                                                                                                     
de agosto de 2001. 
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Contrariando, portanto, a razão de ser de uma instituição, para além da vontade de 

um indivíduo ou de um grupo, uma política favorável à classe dominante continua 

reafirmando a manutenção da preponderância de manobras direcionadas com o intuito de 

fortalecer os setores que tem determinado as diretrizes e bases da educação nacional.  

O estímulo aos empreendimentos escolares com fins lucrativos, como conseqüência 

dessa ação articulada, ganharia um novo impulso a partir da explosiva interação da crise 

monetária financeira e da reestruturação produtiva em curso que culminaria com a 

explicitação da crise da dívida entre 1979 e 1982 e o encerramento de um período de 

expansão acelerada (Cano, 1995, p. 57). Desde então, parte significativa das autoridades 

políticas nas mais diversas áreas passa a defender a reforma do Estado80 e de suas relações 

com a sociedade e com a economia, procurando instaurar o “mercado mundial” como 

mecanismo principal de alocação de recursos entre os países e dentro deles. Estaríamos 

diante de um processo não natural sobre o qual a sociedade contemporânea, incluindo a 

brasileira, não teria opção, a não ser, se adaptar. Diante do estabelecido, os reflexos para a 

área educacional, com destaque para o Ensino Superior, são muito negativos e, pior, tidos 

como inevitáveis. 

Tomando corpo no final da década de 1970, o debate sobre a redução da 

interferência estatal no Brasil veio a efetivar-se, de modo específico, com o início da Nova 

República por meio das reformas políticas e institucionais do governo de José Sarney de 

Araújo Costa (1985-1990) e, sobretudo, a partir do revés ocorrido durante o governo 

Fernando Afonso Collor de Mello (1990 – 1991). No período compreendido entre 1985 e 

1993 foram lançados sete diferentes pacotes de reformas. Todos fracassaram e as 

conseqüências da paralisação das operações ativas dos bancos oficiais por 60 dias, do corte 

de 10% do orçamento, da proibição da contratação de novos funcionários, do congelamento 

dos preços, da modificação das fórmulas das correções monetárias e cambiais, foram muito 

danosas para o conjunto dos trabalhadores.  

Diante de um cenário assim estabelecido, respaldando uma posição pautada na 

                                                 
80  A reforma do Estado brasileiro tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é portador de 
racionalidade sócio-política e agente principal do bem-estar da República. Esse pressuposto leva a colocar 
direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) no setor de serviços definidos pelo mercado. Dessa 
maneira, a Reforma encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado não só ali 
onde isso seria previsível - nas atividades ligadas à produção econômica -, mas também onde não é admissível 
- no campo dos direitos sociais conquistados (CHAUI, 1999).  
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defesa da divisão internacional do trabalho e na manutenção do status quo, o discurso em 

defesa das instituições de Ensino Superior com fins lucrativos desempenha um papel 

central no âmbito de uma perspectiva de país dependente e associado, em que não há 

necessidade de se preocupar com a qualidade do ensino ministrado nem sequer com a 

pesquisa que se deixou de realizar. A partir das dificuldades postas pela crise da década de 

1980, a maioria das autoridades políticas defende que a área educacional deveria cumprir 

um papel subsidiário no país, de garantir a oferta de uma mão-de-obra para o “mercado de 

trabalho”, não concentrado em atividades básicas, mas tão somente nas operacionais81. 

A criação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), em 1985, também refletia 

a maneira como era tratado o projeto de país. Já nos primeiros anos de sua existência, ele 

foi transformado em Ministério de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. A seguir foi 

extinto, ao ser transformado em Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, sendo 

reativado em 1989, após uma sucessão de quatro ministros à sua frente. Sob o governo 

Collor foi novamente rebaixado a Secretaria de Ciência e Tecnologia e apenas restabelecido 

no governo de Itamar Augusto Cautiero Franco (1991 – 1993). Apesar disso tudo, 

recuperado, o MCT tem cumprido uma função importante na elaboração da política da área 

e no planejamento científico do Brasil. 

Por certo, o dilema “soberania / subserviência”, na perspectiva de um “multiverso 

tensionado” das forças determinantes (p. 42), continuará em pauta e será assim 

consecutivamente trazido à tona, até a tomada de posições políticas que possam influenciar 

a concepção da universidade brasileira, embora já dentro do marco da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CF/1988).  

Antes de iniciarmos a discussão da CF/1988, retomaremos as principais medidas 

políticas apontadas no período histórico compreendido entre a RU/1968 e a CF/1988. 

Podemos sintetizá-las da seguinte forma: 

 

Quadro 4. 
 

 
Panorama geral da arena política brasileira. Da RU de 1968 à CF/1988  

                                                 
81  Tal como recentemente o Decreto n° 51.461, de 01 de janeiro de 2007, do governador do Estado de 
São Paulo, José Serra, privilegiou o financiamento de pesquisas operacionais em detrimento das pesquisas 
básicas.  
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1969 – O Decreto n.° 477, de 26 de fevereiro, procurava definir infrações 
disciplinares praticadas, não apenas por estudantes, mas também por professores 
e funcionários; 

 
1969 – A EC n° 1, de 17 de outubro, reafirma o ensino como sendo livre à 
iniciativa particular, a qual mereceria o amparo técnico e financeiro dos Poderes 
Públicos. O ensino público seria gratuito apenas para àqueles que no nível médio 
e no superior, demonstrassem aproveitamento e provassem falta ou insuficiência 
de recursos;  

 
1971 – A Lei n° 5.692, de 11 de agosto, fixa as diretrizes e bases para o ensino de 
1° e 2° graus; 

 
1973 – A Crise do Petróleo e as elevadas importações de bens de capital do 
período 1970-1974 desnudam a fragilidade cambial do país; 

 
1977 – A debilidade financeira do país fica evidente face à inviabilidade dos 
grandes projetos do governo; 

 
1978 – O movimento grevista iniciado no ABC paulista espalha-se por São Paulo 
e ganha o país, pressionando ainda mais o regime militar a uma abertura política; 

 
1979 – A Lei de Anistia é aprovada, embora fosse limitada; 

 
1980 – A deterioração econômica do país se agrava com a duplicação do preço 
do petróleo, o aumento das taxas de juros internacionais, a escassez de 
financiamento externo, levando a uma restrição do crédito, um aumento da taxa 
de juros interna e uma venda de títulos do governo para o setor privado; 

 
1980 – Contenção salarial, diminuição dos investimentos estatais, aumento da 
arrecadação, não efetivação dos direitos sociais na sua integralidade, com 
destaque para o Ensino Superior; 

 
1985 – A Nova República é marcada por uma paralisação de 60 dias nas 
operações ativas dos bancos oficiais, corte de 10% do orçamento, não 
contratação de novos funcionários, congelamento de preços, modificação das 
fórmulas de correções monetárias e cambiais; 

 
1985 – Criação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT); 

 
Pós 1985 – De 1985 a 1993 são lançados sete pacotes de reformas. Todos 
fracassaram; 

 
1988 – CF/1988, de 5 de outubro, prevê a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, como direitos sociais;  
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12. Capitulo XII 

12.1. A Constituição de 1988. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 

(CF/1988), constituí seguramente uma conquista importante na história do nosso país 

principalmente no que diz respeito à educação em conseqüência da ampla participação dos 

setores organizados a sociedade civil na sua elaboração. Tendo como princípios 

fundamentais, a soberania (o primeiro), a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, declara que o poder 

emana do povo, exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente (via plebiscitos, 

referendos, iniciativas populares etc.).  

No Capítulo II, Dos Direitos Sociais, a CF/1988 prevê em seu Art. 6°, a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, como direitos sociais. Na Seção 

IV, Da Assistência Social, Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, 

Da Educação, a educação e o ensino são tratados da seguinte maneira: 

 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Artigo 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais da educação [...] 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade [...] 
Art. 207 As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão [...] 
(BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 
outubro de 1988). 

  

Apesar de o texto constitucional ter adotado como princípio a “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”, portanto desde 1988, os índices 
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estatísticos obtidos pelo MEC/INEP em 2005 mostram que, tanto o direito ao Ensino 

Médio, quanto ao Ensino Superior não estão garantidos no Brasil, devido à amplitude da 

exclusão e da evasão escolar ainda registradas. Sem dúvida, algumas distorções presentes 

nessa Carta, que resultam da continuidade do projeto liberal colocado em execução, podem 

indicar melhor esses desafios que a sociedade e os sistemas de ensino terão que enfrentar, 

como, por exemplo, a “brecha” existente quando cotejamos os artigos 212 com o 213. 

 

Art. 212 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino [...] 
Art. 213 Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas [...] (BRASIL, Constituição da Republica Federativa do 
Brasil de 5 de outubro de 1988, grifos nossos). 

    

Por conseguinte, “indicações” como essa mostram que a competição pelos fundos 

públicos manteve-se, com uma determinada sofisticação, apesar dos mecanismos que 

foram introduzidos com o fito de assegurar que, pelo menos, o direito ao Ensino 

Fundamental fosse respeitado e garantido a todos, inclusive por meio de mecanismos como 

o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção ou a ação civil pública82. Mas, a 

garantia do direito social à educação não tem sido respeitada na sua integralidade, 

prevalecendo apenas a “oferta” do mínimo escolar, seja em termos quantitativos, seja em 

termos qualitativos.  

Portanto, assim delimitado, o direito a educação no Brasil não tem correspondido às 

demandas postas pela sociedade e concorre para o total desrespeito ao princípio da 

liberdade de aprender, assim como também ao de ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber, em especial nas instituições privadas, ainda que não 

exclusivamente.  

Uma tentativa de controle oposta ao princípio da liberdade continua vigorando tanto 

para aqueles estudantes que procuram se organizar coletivamente como para aqueles 

                                                 
82  O mandado de segurança coletivo situa-se na defesa contra a violação de direito liquido e certo pelo 
poder público. O mandado de injunção atribui poder legislativo ao judiciário quando há ausência de 
regulamentação que possa prejudicar a garantia ou a efetivação de um determinado direito. E a ação civil 
pública destina-se a proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e 
coletivos. 
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professores que não se enquadram na “filosofia” das instituições. O caso tem se agravado 

de tal maneira que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) chegou a recomendar 

que o governo brasileiro mantenha mecanismos para inibir as práticas anti-sindicais 

cometidas por universidades privadas, segundo o Informativo do Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), InformANDES de novembro de 

2007: 

 

Ciente da situação dos docentes da ADUCB83 e de casos similares 
ocorridos em outras instituições particulares, como a Universidade 
Metodista de Piracicaba (UNIMEP), a Faculdade do Vale do Ipojuca 
(FAVIP) e a Faculdade de Caldas Novas (GO), a Diretoria do ANDES-
SN encaminhou, no dia 11 de outubro de 2006, denúncia à OIT contra o 
governo brasileiro por não inibir as práticas anti-sindicais.[...] Na 
representação, a Assessoria Jurídica do Sindicato Nacional alega que a 
demissão constituiu uma violação dos Direitos Humanos Universais, 
reconhecida pelo Brasil desde 18/11/1952, quando assinou a Convenção 
n° 98 da OIT. No seu art. 1°, a convenção prevê que os trabalhadores 
gozarão de proteção contra todos os atos de discriminação que tendam a 
lesá-los na garantia de seu emprego, inclusive contra os que possam 
prejudicá-lo em função da sua filiação a um sindicato ou sua participação 
em atividades sindicais (ANDES-SN, InformANDES, novembro de 2007, 
p. 5).  

 

Além disso, é recorrente a demissão daqueles professores com saber acumulado, 

doutores, substituídos por portadores de títulos de mestrado, quando é o caso, cujo valor da 

hora / aula é menor. O recurso a “cooperativas de professores” também tem sido 

responsável por precarizar ainda mais o trabalho docente ao não garantir direitos 

trabalhistas a estes “prestadores de serviço” e / ou, no mais das vezes, à “empresas de uma 

pessoa só”. Segundo dados do jornal Folha de S. Paulo84, de 27 de novembro de 2006, só 

em São Paulo já são mais de 15 mil docentes “prestando serviços” por meio de 

cooperativas, o que livra colégios particulares de encargos trabalhistas. No que tange às 

redes públicas, federal ou estaduais, talvez não seja necessário fazer um esforço maior para 

perceber essas ou outras formas de precarização, tendo-se em vista a amplitude das greves 

e dos indicativos de greve permanentes nessas instituições. 

                                                 
83  Oito membros da diretoria da Associação Docente da Universidade Católica de Brasília – ADUCB, 
foram demitidos, irregularmente, em dezembro de 2005, um mês após a seção sindical ser constituída. 
84 TAKAHASHI, Fábio. Em crise, escolas terceirizam professor. Jornal Folha de S. Paulo. São Paulo. 27 de 
novembro de 2006. p. C.6. 
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É importante salientar que, certamente, a referida Constituição de 1988 não pode 

resolver os problemas do país por si só. Tanto é que ela própria ostenta muitas contradições 

e já trazia no seu bojo um mecanismo insistentemente utilizado para encaminhar temas 

importantes da vida nacional de forma centralizada. Seu Art. 62° prevê que o Presidente da 

República em caso de urgência poderá adotar Medidas Provisórias (MP), com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional85, numa (re)atualização dos 

Decretos-Lei da ditadura militar.  

Apesar da vigência de um autoritarismo anacrônico que persiste em restringir as 

decisões cruciais para o país nas mãos de poucos, deve agora a sociedade, como 

responsabilidade coletiva, atuar no sentido de ultrapassar esse conservadorismo valendo-se 

dos novos marcos colocados pela Constituição de 1988, tendo em vista que: 

 

Art. 3° – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 
desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de 
todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.(BRASIL, Constituição da República 
Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988).  

 

Enfim, definiu-se um conjunto de objetivos essenciais para o país, mas a sua 

consecução é uma prerrogativa da coletividade e que, se esses forem atingidos a contento, o 

Brasil caminhará no sentido contrário ao adotado. Contudo, essa mudança de rumo, 

digamos assim, não é algo trivial, na medida em que interfere com interesses de setores 

poderosos na nossa sociedade, o que talvez explique os constantes movimentos para 

reformar a então jovem Constituição, numa ofensiva retomada com mais força a partir do 

início da década de 1990, quando a “agenda internacional”, seguida no âmbito interno, 

passa a exigir novos arranjos institucionais dos “países que geram lucros exportáveis”. A 

orientação da política macroeconômica (neo)liberal86 se colocou assim irremediavelmente a 

                                                 
85  Reafirmado pela Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001. 
86  O neoliberalismo nasce de uma crítica econômica ao Estado de Bem-Estar e desemboca num 
modelo hegemônico de relações entre classes, em valores ideológicos e num determinado modelo de Estado 
(SADER, 1995) com base num conjunto de receitas econômicas e programas políticos que já estavam 
presentes na obra de Milton Friedman (THERBORN, 1995). Caberia aos governos, segundo Friedman (1984), 
proteger a liberdade dos indivíduos, preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos privados, promover 
mercados competitivos etc.  
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favor da estabilidade monetária, da disciplina orçamentária, da contenção de gastos com 

bem estar, das privatizações etc. (ANDERSON, 1996).  

No Brasil, a (re)orientação (neo)liberal ganhou um ímpeto extremado durante o 

governo Collor caracterizado por um sentido anti-estatal e internacionalizante do país 

principalmente no que diz respeito à sua economia. Foram suspensas as barreiras não 

tarifárias às compras no exterior; procedeu-se à desregulamentação das atividades 

econômicas; implantou-se um programa de redução das tarifas de importação ao longo de 

quatro anos; e aprofundou-se a privatização de empresas estatais. Em 1991, Collor sinaliza 

a desistência de constituir no país uma estrutura industrial ampla e integrada, convertendo o 

parque industrial sobrevivente numa parte especializada de um “sistema” industrial 

transnacional, dada a maneira como foi implantado o Mercosul, opção esta que, por si, já 

admite questionamentos. 

A participação social na vida comum foi desprezada e sua importância minimizada. 

Assim, decisões importantes para a sociedade foram relegadas a um segundo plano 

ganhando destaque àquelas práticas responsáveis por restringirem as informações e, no 

mais das vezes, as escolhas das medidas implantadas se deram de forma totalmente 

contrária aos interesses públicos, em desrespeito ao Art. 37 da Constituição de 1988: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência [...] (BRASIL, Constituição da República Federativa do 
Brasil de 5 de outubro de 1988, grifos nossos) 

 

Vejamos um exemplo do que se acabou de afirmar, atendo-nos apenas a um caso 

bastante especifico, mas certamente não isolado. Ângela Santana, assessora da Diretoria 

Geral da Capes (1979-1982), que depois assumiu a Coordenadoria de bolsas (em 1985) e 

mais tarde a diretoria de Programas (1991-1995), expõe em entrevista como os 

parlamentares e a administração pública atuaram durante o processo de tramitação e 

votação, no Congresso Nacional, do projeto que transformaria a Capes em fundação, em 

completo desrespeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência etc., sem qualquer constrangimento. Ângela relata o seguinte:  
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A assessoria do PT era contra. Acontece que o CNPq tinha ficado 
traumatizado com a gestão do Goldemberg na Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do governo federal e achava que agora, como ministro da 
Educação, ele tentaria acabar com o órgão através do projeto de lei da 
Capes. As lideranças dos funcionários do CNPq viram o projeto de 
transformação da Capes em fundação como primeiro passo para ela 
absorvê-lo; achavam que era um golpe do Goldemberg. Por isso, 
influenciaram a Assessoria do PT para se opor ao projeto da Capes. Foi 
um horror! Quem nos ajudou foi o deputado Paulo Paim, do PT do Rio 
Grande do Sul, que consultou suas bases na UFRS, colheu informações 
sobre o projeto e conseguiu que a Assessoria do partido o aprovasse. Na 
realidade, não existia nenhuma política conspiratória para acabar com o 
CNPq [...] Dali fomos para as comissões. Tínhamos pressa, porque o 
fim do ano estava chegando, e o projeto tinha que ser aprovado até 31 de 
dezembro. Aí foi interessante, porque nós é que redigimos o parecer 
dos deputados relatores das comissões: Administração Federal, 
Educação e Cultura, Trabalho e Ciência e Tecnologia. Dizíamos: 'Podem 
deixar, que fazemos o parecer para vocês.’ A aprovação nas comissões 
foi rapidíssima, depois o projeto foi para a pauta, para a votação em 
plenário. Eu praticamente invadi uma reunião do Colégio de Líderes 
da Câmara. Um deles me disse: 'Mas o que é que você está fazendo 
aqui?!’ Respondi: 'Estou aqui para pedir urgência urgentíssima para a 
votação do projeto da Capes.’ Na época, minha irmã, Sílvia Regina – é 
casada com o ex-deputado Prisco Viana -, trabalhava na Câmara e é 
uma pessoa muito conhecida lá; assim, facultava-me a entrada no 
plenário, nas reuniões na sala da Presidência da Câmara etc. [...] Sei que 
durante duas semanas o projeto entrou e saiu de pauta, por conta de 
alguma outra urgência urgentíssima, mas foi finalmente aprovado. Eu 
estava no plenário – essas votações por manifestação da liderança são 
curiosas; às vezes o líder nem sabe direito em que está votando e se 
vale da orientação da assessoria que, por meio de sinais, indica como 
o líder deve votar – quando o líder do PT olhou para o assessor que, por 
sua vez, olhava para mim, e eu sinalizava como a matéria deveria ser 
votada. Mas havia as tais emendas, que o próprio PT tinha apresentado 
quando ainda era contra o projeto, e emendas de outros deputados, muitas 
até redigidas por nós, detalhes do nosso projeto original que o governo 
não aprovara e que tentávamos aprovar no Congresso. Pois na votação 
das emendas, eu é que ia dizendo ao líder do PT: “Nesta vote sim, nesta 
outra vote não.” Quase voto de cabresto. Foi realmente muito interessante 
e emocionante87. (CAPES, FERREIRA e MOREIRA [Orgs.], 2002, p. 
144, grifos nossos).  

  

É possível dizer que a forma como tem sido tomadas as decisões no país 

permaneceu sem alterações qualitativas, no quadro de abandono e, até mesmo, de 

desconsideração da importância estratégica da participação, da educação e da ciência no 

desenvolvimento sócio-econômico do país, particularmente do setor público, agravando 

                                                 
87  CAPES, 2002, entrevista concedida a Marieta de Moraes Ferreira, em 5 de dezembro de 2001. 
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ainda mais a situação herdada da ditadura militar, apesar dos esforços feitos pelos setores 

organizados da sociedade que participaram da Constituinte de 1988 para modificar essa 

situação. Sem uma mudança significativa da relação do Estado com a sociedade, a década 

de 1990 e a seguinte seriam marcadas por sucessivas tentativas de burlar a Constituição de 

1988 e / ou “reformá-la” de acordo com um ideário de modernização selvagem, responsável 

por reduzir a importância de se discutir o processo de desenvolvimento que interessa à 

sociedade brasileira.   

 

12.2. O abandono do país e a possibilidade de desindustrialização 

 

As reordenações políticas impulsionadas pelo fôlego liberal, retomado na década de 

1990 como (neo)liberalismo, preservaram-se durante o Governo de Itamar Franco que, 

apesar de seu caráter transitório, manteve as privatizações, desenvolveu um ajuste fiscal 

para estabilizar a economia e implantou o “Plano Real”, com a atuação destacada de seu 

articulador, Fernando Henrique Cardoso, que foi levado à Presidência da República em 

1994 sob o manto da competência e eficiência técnica88. Segundo João dos Reis Silva 

Junior,  

 

A retórica da competência, da eficácia, da eficiência em relação ao 
social [...] é, de fato, uma retórica bem construída e sedutora – ao final 
de seus dois mandatos, Fernando Henrique apresentou o Brasil 
conforme demandavam as agências multilaterais, fez reformas 
conforme a retórica, além de viajar muito, enquanto seus articuladores 
políticos costuravam alianças no Congresso Nacional e Pedro Malan e 
os presidentes do Banco Central, com destaque para Armínio Fraga, 
mantinham a política econômica orientada pelos supostos da Escola de 
Chicago e ditada especialmente pelo Banco Mundial e pelo FMI, com 
irreparável prejuízo para a área social (SILVA JUNIOR, 2003, p.46). 

 

O ”mercado financeiro”, do que decorre, foi eleito abertamente, desde o primeiro 

mandato de Fernando Henrique, como orientador por excelência das políticas, exigindo do 

                                                 
88 Sallum (2000) argumenta que atribui-se à primeira etapa do governo de Fernando Henrique Cardoso 
um processo de transição político-institucional para a ”democracia”, assim como uma etapa de transição que 
pretendia superar certas articulações entre o poder político, a sociedade e a economia remanescentes da Era 
Vargas. Ao segundo governo de Cardoso (1999-2002), atribui-se a necessidade de estabilidade do sistema 
colocado em funcionamento e a conquista e a manutenção de uma posição relevante para o novo “player” no 
cenário internacional. Ledo engano. 
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governo a aprovação de projetos de reforma constitucional e infraconstitucional com o 

intuito de eliminar a discriminação legal em relação às empresas de capital estrangeiro. 

Assim, o governo concedeu o direito de exploração de todos os serviços de 

telecomunicações a empresas privadas; aprovou uma lei complementar que regula as 

concessões de serviços públicos para a iniciativa privada; preservou o programa de abertura 

comercial etc., segundo Sallum (2000). Não por acaso o Art. 171 da Constituição de 1988 

foi revogado já em 1995. Este artigo previa o seguinte: 

 

Art. 171, § 1° - A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital 
nacional: I – conceder proteção e benefícios especiais temporários 
para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa 
nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País; II – 
estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao 
desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e 
requisitos: a) a exigência de que o controle referido no inciso II do 
“caput” se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim 
entendido o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para 
desenvolver ou absorver tecnologia; b) percentuais de participação, no 
capital, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades 
de direito público interno. [...] § 2° - Na aquisição de bens e serviços, o 
Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à 
empresa brasileira de capital nacional. (BRASIL, Constituição (1988). 
Revogado pela Emenda Constitucional n° 6, de 15 de agosto de 1995, 
grifos nossos). 

 

Logo em seguida, a Reforma do Estado ganhou um novo ímpeto com o então 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), (re)atualizando um 

discurso fermentado principalmente a partir da ditadura militar iniciada em 1964:  

 

Trata-se de um Estado no qual hipotrofiam-se os Poderes Legislativo e 
Judiciário e, em movimento contrário, hipertrofia-se o Poder Executivo, 
de modo que as relações entre Estado e sociedade civil não passam por 
mediações das associações e entidades políticas representativas dessa 
última. O diálogo faz-se diretamente entre as duas instâncias de poder e 
hegemonia, diante de uma sociedade fragmentada e desorganizada em 
razão da degradação social e econômica dos anos 1980 (SILVA JUNIOR, 
2003, p. 43-44). 

 

Sob o pretexto de consolidar um ajuste fiscal e estabelecer um serviço público 

moderno, profissional, voltado para o atendimento dos cidadãos, o MARE e o seu ex-

ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, propunham aumentar a eficiência da administração 
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pública definindo um núcleo estratégico do Estado e, para além disso, descentralizar o que 

fosse possível, implantando agências executivas e organizações sociais89 (OS), com o 

suposto intuito de resgatar a autonomia financeira estatal e a capacidade de implantar 

políticas públicas, de acordo com a velha fórmula “Estado para os pobres e mercado para os 

ricos”.  

As duas esferas fundamentais de um Estado supostamente moderno, social-

democrata, seriam caracterizadas por: 1) um núcleo burocrático voltado para a consecução 

das funções exclusivas do Estado e, 2) um setor de serviços sociais e de obras de infra-

estrutura. O núcleo burocrático estaria voltado para as funções de governo como legislar e 

tributar, administrar a justiça, garantir a segurança e a ordem interna etc. O setor de 

serviços faria parte do Estado, mas não seria governo. Suas funções incluiriam as de cuidar 

da educação e da pesquisa, da saúde pública, da cultura, e da seguridade social.  

Com relação ao Ensino Superior foram introduzidas modificações substanciais, 

como a recomendação de que o Estado, enfraquecido pelo déficit público, gradativamente 

se afastasse (ainda mais) da manutenção desse nível de ensino, conforme Sguissardi (2000): 

 

[...] a educação, mormente superior, seria um serviço público não 
exclusivo do Estado e competitivo, disto resultando a proposta (mais que 
recomendação) constante do Plano Diretor de Reforma do Estado do atual 
governo90 de transformação das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Ifes) em organizações sociais, além das propostas do MEC de nova 
matriz de financiamento e de autonomia das Ifes – incluindo os contratos 
de gestão – até a retomada, no executivo e no legislativo, da bandeira do 
ensino pago no ensino superior público, ao menos para aqueles que 
podem pagar... (SGUISSARDI, 2000, p. 49). 

 

O que se pode observar, portanto, das propostas que, aliás, ultrapassavam os 

intentos do MARE, é a tentativa de substituir uma expressão constitucional de autonomia 

de gestão financeira por uma autonomia financeira do Ensino Superior. Para Afrânio 

Mendes Catani e João Ferreira de Oliveira, 

 

                                                 
89  “[...] um modelo de organização pública não-estatal destinado a absorver atividades publicizáveis 
mediante qualificação específica. Trata-se de uma forma de propriedade pública não-estatal, constituídas 
pelas associações civis sem fins lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão 
orientadas diretamente para o atendimento do interesse público” (MARE, 1998, p.13). 
90 O autor refere-se ao governo Fernando Henrique Cardoso (1994--2003). 
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Como se vê, a proposta de reformulação das universidades federais 
implica numa pseudo-autonomia, ou melhor, numa autonomia controlada 
pelo Estado e pelo mercado. Na realidade, ela se insere no processo de 
minimização do Estado e, portanto, de limitação dos fundos públicos no 
tocante ao financiamento das políticas públicas. Insere-se também, como 
evidenciam Silva Jr e Sguissardi (1999), num quadro de subordinação da 
esfera educacional à esfera econômica, de restrição da esfera pública e 
ampliação da esfera privada (CATANI; OLIVEIRA, 2000, p.77). 

 

Retomada pela LDB de 1996, a regulamentação do princípio da autonomia chegou a 

atribuir às universidades a competência para criar e extinguir cursos na própria sede e 

remanejar o número de vagas dos cursos oferecidos, libertando o setor privado do controle 

do CNE. Essa “autonomia” foi posteriormente estendida aos centros universitários, que 

podem usufruir também de outras atribuições da autonomia universitária desde que 

devidamente definidas no ato de seu credenciamento.  

 

Garantindo legalmente diretrizes da reforma administrativo, a LDB 
assegura às universidades uma autonomia de que jamais gozaram: 
elaborar e aplicar seu próprio orçamento, sem submetê-lo à aprovação do 
MEC; adotar regime financeiro e contábil próprio; reavaliar operações de 
crédito; efetuar transferências e receber subvenções, doações, heranças, 
legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades 
públicas e privadas (art. 53, inciso X). Legitima-se, assim, a busca de 
recursos nas mais diferentes fontes de financiamento. (SILVA JUNIOR; 
SGUISSARDI, 2001, p. 55) 



 151 

13. Capítulo XIII 

13.1. As diretrizes "sem fronteiras" 

 

A chamada modernização ou aumento da eficiência da administração pública, 

colocada em prática a partir dos anos de 1990 – como uma suposta exigência do processo 

de globalização, que teria reduzido a autonomia dos Estados na formulação e 

implementação de políticas, assim como da crise do Estado que teria se iniciado nos anos 

de 1970 – seria resultado de um complexo projeto de reforma que, teoricamente, visaria ao 

fortalecimento da administração pública direta e a descentralização da administração 

pública com a implantação de agências executivas e de OS91 controladas por meio de 

contratos de gestão. O Estado reduziria a sua responsabilidade no que corresponde aos 

direitos sociais, mas manteria o papel de regulador, provedor e promotor desses "serviços", 

entre os quais os de educação e saúde.  

A tentativa de redução da autonomia dos Estados na formulação e implementação 

de políticas pode ser observada, por exemplo, no equivocado papel de obstaculizador que 

passa a ser atribuído pelos liberais ao texto da Constituição de 1988. As mudanças 

implantadas são fortemente influenciadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), no 

que diz respeito às questões mais amplas, como a coordenação das políticas de 

desenvolvimento e a promoção da estabilidade da balança de pagamentos dos países-

membros, e pelo Banco Mundial92 (BM), em especial no que se refere participar do 

desenvolvimento econômico dos mesmos países-membros incluindo influir nas questões 

educacionais, em especial na definição das políticas destinadas ao Ensino Superior. Para 

Sguissardi, 

                                                 
91  Para Chauí (1999), uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma outra prática 
social, cuja instrumentalidade está referida no conjunto de meios particulares para a obtenção de um objetivo 
particular e não em ações articuladas à idéia de legitimidade e de reconhecimento interno e externo, mas a 
estratégias balizadas pelas idéias de eficácia e sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o 
objetivo particular que a define.  
92  O BM é o principal organismo multilateral internacional de financiamento do desenvolvimento 
social e econômico, formado por 184 países-membros, incluindo o Brasil. É constituído por cinco 
organizações: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional 
de Desenvolvimento (AID), a Corporação Financeira Internacional (IFC), a Agência Multilateral de Garantia 
de Investimentos (AMGI) e o Centro Internacional para Acerto de Disputas de Investimentos (CIADI). Tem 
atuado no Brasil desde 1949 quando foi firmado o primeiro empréstimo do BIRD depois do qual seguiram-se 
outras 380 operações de crédito incluindo muitas destinadas à educação que passam a integrar a dívida 
externa do país mostrando-se muito dispendiosos. 
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Em relação à educação superior não conhecemos recomendações mais 
explícitas para a conjuntura brasileira que analisamos do que as que nos 
são apresentadas pelo Relatório do Banco Mundial [...] intitulado La 
Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiência (El 
desarrollo en la práctica), do Banco Mundial (Washington, D.C., 1994), 
logo em sua página 4: 

• Fomentar la mayor diferenciación de las instituciones, incluindo el 
desarrollo de instituciones privadas 
• Proporcionar incentivos para que las instituciones públicas 
diversifiquen las fuentes de financiamento, por ejemplo, la 
participación de los estudiantes en los gastos y la estrecha 
vinculación entre el financiamiento fiscal y los resultados 
• Redefinir la función Del gobierno en la enseñanza superior 

• Adoptar políticas que estén destinadas a otorgar prioridad a los 
objetivos de calidad y equidad (SGUISSARDI, 2000, p. 57, destaques 
do autor). 

 

O FMI, o BM e também as diversas forças políticas internas entendem as políticas 

para as áreas sociais – educação, saúde, distribuição de renda, eliminação da pobreza etc. –, 

não como políticas prioritárias, mas sim como decorrência natural da liberalização 

econômica, vale dizer, o desenvolvimento do país e a gestão de suas instituições têm 

sofrido forte influência de interesses externos, que contam com a submissão dos 

governantes no exercício do poder interno. E cabe lembrar que a presença dos norte-

americanos tem predominado no interior da administração desses organismos ditos 

multilaterais. Tais organismos possuem agentes que se pronunciam sobre a educação 

definindo seu sentido, sua finalidade, sua forma e o seu conteúdo, incutindo novamente a 

idéia da racionalidade do sistema educacional, agora não mais pela simples expansão das 

vagas e dos estabelecimentos sem o aporte de recursos necessários, mas por meio de 

projetos de organização e planejamento, independentemente do objeto ou realidade que 

será administrada93. Para José Dias Sobrinho,  

 

O enfoque do Banco Mundial é claramente economicista, no que diz 
respeito a educação superior. Indicadores econômicos ou meramente 
financeiros se relacionam estreitamente com a eficiência da instituição 
educacional. O princípio da eficiência e produtividade é básico para 
assegurar menores custos para o Estado. As universidades devem ser cada 

                                                 
93  O discurso empresarial agora incita a todos a se pautarem pela própria ação “individual” e o 
“empresário” é eleito como um personagem cujos hábitos comportamentais servem de guia e modelo para a 
singularização pessoal e para a atuação pública, segundo Bendassolli (2000).  
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vez mais autônomas, porém essa autonomia crescente não está orientada 
para sua missão ou projeto; é antes, uma condição, como nas empresas, 
para que progressivamente possam dar respostas mais efetivas às forças 
do mercado. Não se trata mais de uma autonomia da educação superior e 
sim de autonomia do processo, ou seja, maior liberdade no tocante aos 
meios, para melhor cumprimento dos objetivos fixados externamente. As 
universidades devem produzir conhecimentos úteis e rentáveis, como 
condição de sua sobrevivência no competitivo mercado educacional. 
Cada vez mais as universidades públicas devem gerar suas próprias 
condições de sobrevivência, progressivamente liberando o Estado de 
repasses de fundos financeiros públicos. Está claro que, para o Banco 
Mundial, aquelas instituições que valorizam os agentes e financiamento 
privados continuarão recebendo atenção prioritária. Nessa perspectiva, a 
eficiência é um credo essencial. (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 130-131).  

 

Outras instituições internacionais têm influenciado as diretrizes políticas do país, 

como a UNESCO, através de um conjunto de discussões feitas principalmente durante a 

década de 1990, preocupadas, neste caso específico, em classificar o Ensino Superior como 

um “bem público”, ao mesmo tempo em que o secretariado da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) criaria normas para “catalogar” o Ensino Superior como mais uma 

mercadoria, a ser comercializada e liberalizada, retirando dos Estados Nacionais o direito 

de decidir, com soberania, sobre ações que visassem à formação de cidadãos conscientes e 

responsáveis.  

Em 1994, a OMC aprovou o Acordo Geral de Comércio de Serviços (AGCS), tendo 

por objetivo a liberalização do comércio de todo tipo de serviço. Em 1998, o seu 

secretariado passou a defender o discurso de que, desde que permita a existência de 

provedores privados na educação, os governos aceitam o princípio de que a educação, e em 

particular, a Educação Superior, poderia ser tratada como serviço comercial e deveria ser 

regulamentada no quadro da OMC. Em 1999, a OMC definiu explicitamente os serviços 

regulamentados pelo AGCS, incluindo a educação. Além de abrir o mercado, os países em 

desenvolvimento deveriam também financiar os grupos estrangeiros que se instalem ou que 

“vendam produtos” nesses países. Assim, qualquer Estado que descumprisse os 

compromissos firmados dentro da OMC no setor de Educação Superior poderia ser 

condenado a pagar indenizações aos empresários ou industriais da educação. Segundo 

Marco Antonio Dias (2002), na concepção da OMC, subsídios públicos para o ensino 

superior público deveriam ser destinados em igual proporção às outras instituições do 

mesmo "ramo". 
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Conforme Dias Sobrinho,  

 

Nunca é demais insistir na idéia de que a universidade é uma instituição 
social, histórica e de natureza educativa. Sendo histórica e social, é uma 
obra em permanente transformação, cuja construção é de 
responsabilidade coletiva. Suas marcas mais importantes se ligam 
estreitamente às determinações dos distintos momentos históricos e 
sociais. Sendo uma instituição cuja função social é formar profissionais 
competentes e cidadãos críticos e criativos, através da produção e 
socialização dos conhecimentos, seus princípios constituintes são a 
ciência e a pedagogia, no sentido forte de educação. A universidade tem, 
nesses termos, uma função e uma intencionalidade educativas, e isso a 
diferencia de outras instituições sociais e econômicas. (DIAS 
SOBRINHO, 2000, p. 126). 

 

Segundo o posicionamento adotado pela OMC, ao Estado caberia, essencialmente, o 

papel de proteger a liberdade dos indivíduos, preservar a lei e a ordem, regular os contratos 

privados, promover mercados competitivos. O papel do Estado no que se refere à educação 

se justificaria em termos, para a garantia da ordem ainda que a responsabilidade pelo 

prosseguimento dos estudos passasse a ser do indivíduo.  

Tal visão tem sido utilizada por esses organismos internacionais para “pressionar” 

os governos nacionais a adotarem propostas desse tipo, que, diga-se de passagem, têm sido 

acolhidas por sucessivos governos brasileiros, e o que é mais grave, seja por convicção, 

seja simplesmente para um pretenso acesso a recursos externos, na medida em que isto é 

acenado como chamariz.  

Portanto, é possível dizer que, dando continuidade às políticas inadequadas que têm 

sido destinadas ao Ensino Superior no Brasil, encontramos parte da burocracia estatal e 

“técnicos” de instituições financeiras “multilaterais” como o FMI e o BM. Ademais, há 

também agora a tentativa da OMC de influir nessa seara representando os interesses da 

parte mais forte e poderosa da sociedade, com a aparência de interesses de toda a 

sociedade, buscando dar-lhes a aparência de interesses de toda a sociedade e tentando 

pronunciar-se sobre a educação com vistas a definir sua finalidade e forma, seu sentido e 

conteúdo.94 

                                                 
94  No discurso sobre a educação, o olhar hegemônico incute a idéia da racionalidade do sistema 
educacional através de projetos de organização e planejamento independentemente do objeto ou realidade 
que será administrada. Assim, possibilita-se a redefinição de algumas instituições, como a educacional, 
substituindo seu caráter institucional por uma concepção organizacional mais próxima da idéia de uma 
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empresa (CHAUI, 2003). 



 156 

14. Capítulo XIV  

14.1. Educação mínima, Estado mínimo, cidadão mínimo e ciência mínima 

 

A partir da pressão exercida por organismos internacionais correspondida 

internamente por um pequeno círculo de agentes políticos, diversas medidas têm sido 

implantadas no Brasil com vista à redução dos “custos” e à garantia do pagamento dos 

compromissos financeiros assumidos pelo Estado, por meio de mecanismos como, por 

exemplo, a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que em 12 anos foi responsável 

por uma perda de R$ 72 bilhões no financiamento da educação pública, conforme denúncia 

inclusive da própria mídia escrita: 

 

O mecanismo (DRU) foi criado em 1994 e permite ao governo usar da 
maneira como quiser até 20% do total de impostos arrecadados pela 
União. Apenas de 2000 a 2007, foram R$ 45,8 bilhões perdidos pelo 
Ministério da Educação (MEC). [...] A Constituição prevê que 18% do 
valor total arrecadado com impostos federais deve ser aplicado 
exclusivamente em educação. O problema é que, desde a criação da 
DRU, esse montante passou a ser calculado após a retirada dos 20%, o 
que reduz o bolo total de recursos e, conseqüentemente, o valor final 
repassado para o setor – que acaba ficando em torno de 13%, em vez dos 
18% (IWASSO; CAFARDO. Jornal O Estado de S. Paulo de 1 de 
outubro de 2007). 

 

Não obstante, a resistência com relação às medidas implantadas ocorreu de modo 

intenso no Brasil durante toda a década de 1990, principalmente pelos setores organizados 

nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), acabando por modificar, mas apenas 

em parte, a estratégia governamental. Basta observar a Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 

1994, que trata das polêmicas relações das universidades com as fundações privadas, das 

relações entre as IFES e as fundações ditas de “apoio”. A partir de então as IFES e as 

demais instituições de pesquisa científica e tecnológica podem contratar fundações criadas 

com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico: 

 
Art. 4º As instituições federais contratantes poderão autorizar, de 
acordo com as normas aprovadas pelo órgão de direção superior 
competente, a participação de seus servidores nas atividades 
realizadas pelas fundações referidas no art. 1º desta lei, sem prejuízo de 
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suas atribuições funcionais.  
§ 1º A participação de servidores das instituições federais contratantes 
nas atividades previstas no art. 1º desta lei, autorizada nos termos deste 
artigo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo 
as fundações contratadas, para sua execução, concederem bolsas de 
ensino, de pesquisa e de extensão.  
§ 2º É vedada aos servidores públicos federais a participação nas 
atividades referidas no caput durante a jornada de trabalho a que estão 
sujeitos, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em 
assuntos de sua especialidade, de acordo com as normas referidas no 
caput.  
§ 3º É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para a 
contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou 
pesquisadores para prestarem serviços ou atender necessidades de caráter 
permanente das instituições federais contratantes.  
Art. 5º Fica vedado às instituições federais contratantes o pagamento de 
débitos contraídos pelas instituições contratadas na forma desta lei e a 
responsabilidade a qualquer título, em relação ao pessoal por estas 
contratado, inclusive na utilização de pessoal da instituição, conforme 
previsto no art. 4º desta lei.  
Art. 6º No exato cumprimento das finalidades referidas nesta lei, poderão 
as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, 
utilizar-se de bens e serviços da instituição federal contratante, 
mediante ressarcimento e pelo prazo estritamente necessário à elaboração 
e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de efetivo 
interesse das instituições federais contratantes e objeto do contrato 
firmado entre ambas (BRASIL, Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
grifos nossos).  

 

A “natureza” das fundações assim concebidas, sem estar sob o controle das reitorias 

e menos ainda da comunidade universitária, permitiu que interesses privados se 

estabelecessem no interior das universidades públicas. Além disso, somente essas 

fundações estariam autorizadas a administrar os recursos públicos, cobrar por esse serviço e 

arrecadar valores das mensalidades e das taxas dos cursos de extensão e de pós-graduação 

geralmente voltados ao interesse do “mercado”, num ambiente político e econômico que 

congelou e até reduziu o orçamento das universidades públicas. É neste quadro que surgem 

uma série de denúncias de irregularidades: 

 

Basta verificar alguns números: enquanto no ano 2000 o orçamento da 
USP foi da ordem de 1.100 milhões de reais (1,1 bilhão) e a receita total 
das fundações correspondeu a cerca de 400 milhões de reais, a parcela 
desses recursos que efetivamente ficaram na universidade não superaram 
16 milhões de reais. Ou seja, correspondeu a apenas cerca de 1,5% do 
orçamento da USP! (...) em 1998, as 3 Fundações (FIA, FIPE e 
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FIPECAFI) ligadas a FEA movimentaram o total de 134,52 milhões de 
reais, enquanto o orçamento global da FEA foi de 20,5 milhões (ANDES-
SN, 2006, p.33).  
 

A lógica introduzida nas universidades preocupa ainda mais quando são 

considerados os seguintes dados:  

  

• Na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp) são 17 as fundações de “apoio”. A maior parte delas deixou de 
prestar contas periodicamente a universidade desde 1999 (MIRANDA, 
Revista Adusp, abril de 2007); 
• Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) a fundação de 
apoio (FAp) é alvo de denúncias por acúmulo indevido de funções e 
conflito de interesses (VALENTE; PIRES, Revista Adusp, abril de 2007); 
• Na Universidade Federal Fluminense (UFF) a Fundação Euclides 
da Cunha (FEC) segue sem prestar contas dos recursos arrecadados 
(LEAL, Revista Adusp, abril de 2007); 
• Na Universidade de Brasília (UnB) a Fundação Universidade de 
Brasília (FUB) celebrou contratos com o poder público e subcontrata 
fundações de “apoio” contrariando resoluções e recomendações do 
Tribunal de Contas da União e do Ministério Público do Distrito Federal 
(CHRISPINIANO, Revista Adusp, abril de 2007); 
• Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) a Fundação 
de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (Feesc) deve R$ 5 milhões ao 
INSS e remunerava funcionários como se fossem prestadores de serviços 
(BIONDI; MANDELLI, Revista Adusp, abril de 2007); 
• O Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP 
destituiu do cargo de diretor do Instituto do Coração (InCor), 
administrado pela Fundação Zerbini (FZ), o professor José Antonio 
Franchini Ramires devido à maneira como realizava a sua gestão 
responsável por uma dívida calculada em torno de R$ 200 milhões. Antes 
a FZ criou filiais do InCor em Brasília, Salvador e Osasco, um Centro de 
Pesquisas do Climatério e uma “agência social” para atuar no Programa 
Fome Zero do governo federal. Em 2003 tomou empréstimos da CEF e 
Bradesco que totalizaram R$ 24 milhões. Conseguiu ainda renegociar 
uma dívida de R$ 69 milhões contraída em 1998 com o BNDES 
(BARBOUR, Revista Adusp, abril de 2007, passim).  
 

As fundações assim atuantes no contexto de reestruturação do Ensino Superior se 

encarregam pela introdução de mecanismos que facilitam o acesso de “fontes alternativas” 

de recursos que são controladas por uma clientela bastante restrita presente nas IES. A 

entrada desses recursos de “origem diversa” continuou a ser reclamada por essa clientela 

em decorrência da Emenda Constitucional n° 14, de 12 de setembro de 1996, que barrou os 

recursos necessários à expansão das universidades públicas, quando revogou o parágrafo 
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único do Art. 60. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

(ADCT) de 1988, que previa o seguinte:  

  

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder 
Público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores 
organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinqüenta por 
cento dos recursos a que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar 
o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. 
Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas 
descentralizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de 
ensino superior às cidades de maior densidade populacional. (BRASIL, 
Constituição (1988). Revogado pela Emenda Constitucional n° 14, de 12 
de setembro de 1996).  

 

O governo de Fernando Henrique passou a enfatizar apenas a garantia do Ensino 

Fundamental como política de governo, o que corresponde às predeterminações liberais de 

garantir apenas o mínimo. Para complementar as linhas mestras das políticas postas em 

execução, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 

do governo. 
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15. Capítulo XV 

15.1. A LDB de 1996 e a falta de criatividade (neo)liberal 
 

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/1996), de um modo geral, não traz novidades consideráveis95 

com relação às diretrizes liberais vigentes, de garantia apenas do mínimo, inclusive pelo 

modo como foi aprovada.  

Depois de ser encaminhado o Projeto de Lei de autoria do Deputado Octávio Elisio 

em dezembro de 1988, a LDB passou pelo Substitutivo do Deputado Jorge Hage em 1990. 

Neste segundo momento, o Senador Darcy Ribeiro encaminhou um Projeto de Lei que 

começou a tramitar em paralelo no Senado Federal. Quando Darcy Ribeiro assumiu a 

Comissão de Constituição e Justiça, tratou de desqualificar o Projeto de Lei do Deputado 

Jorge Hage, abrindo caminho para que o seu projeto fosse aprovado na forma de 

Substitutivo Darcy Ribeiro.  

A aprovação da LDB/1996 constitui-se dessa forma como mais um duro golpe dos 

setores dominantes. Trouxe, contudo uma preocupação importante ainda que modesta no 

Capítulo IV – Da Educação Superior: 

 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação 
dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático 
dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico 
e cultural, quanto regional e nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado; 
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

                                                 
95  Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - 
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II 
- progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 
ensino; IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; V - acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - 
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - oferta de educação escolar 
regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; IX - padrões mínimos de qualidade de 
ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 
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(BRASIL, Lei n ° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, grifos nossos) 
 

E ainda no Título VI, dos Profissionais da Educação prevê; 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal. (BRASIL, Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, grifos nossos).  

 

Tal dispositivo gerou uma grande procura por cursos de licenciatura, constituindo 

uma grande oportunidade para as instituições de ensino superior privadas ampliarem as 

suas vagas tendo-se em vista que durante o período de Fernando Henrique na Presidência 

do Brasil, além de não ter criado nenhuma instituição de ensino superior federal, o governo 

privatizou uma no Tocantins. A destinação dos recursos continuava seguindo a mesma 

lógica anteriormente assinalada. A LDB/1996 enfatizava que: 

 

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob 
nenhuma forma ou pretexto; 
II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso 
de encerramento de suas atividades; 
IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas 
de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que 
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o 
Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua 
rede local. 
§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 
(BRASIL, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

  

Aliás, com o Decreto n° 2.306, de 19 de agosto de 1997, Fernando Henrique não 

manteve a exigência de representação acadêmica no conselho fiscal das entidades 
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mantenedoras que se apresentam como não-lucrativas e nem manteve a exigência de 

publicação anual do balanço dessas entidades. Reduziu ainda o montante destinado à 

remuneração do corpo docente e técnico-administrativo, de dois terços para ao menos 60% 

da receita operacional das instituições sem fins lucrativos, deduzidas as reduções, os 

descontos ou bolsas de estudos concedidas e excetuando-se os gastos com pessoal, 

encargos e benefícios sociais dos hospitais universitários.  

A Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, de sua parte, destinada a 

modificar o regime e dispor sobre princípios e normas da Administração Pública, de 

servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de 

atividades a cargo do Distrito Federal, traz uma “surpresa” naquilo que podemos entender 

como “outras providências”. Destacamos o Art. 24: 

 
Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 241 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos.”(BRASIL, Constituição (1988). Emenda Constitucional n° 
19, de 4 de junho de 1998, destaques nossos). 
 

Os esforços articulados no sentido de tentar transferir o direito à educação da esfera 

dos direitos sociais para a categoria dos serviços públicos, diante de uma tal a autorização 

da “gestão associada de serviços públicos”, pode, conseqüentemente ser melhor entendida 

quando se considera o conjunto e a ação articulada das políticas em execução.  

Por sua vez, a Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior (GED), 

Lei n° 9.678, de 3 de julho de 1998 foi responsável por atribuir remunerações variadas aos 

vencimentos dos docentes de acordo com um pontuação atribuída à carga docente exercida 

na graduação e à produção acadêmica, enfraquecendo uma possível unidade dos Docentes 

contra as medidas liberais destinadas ao Ensino Superior. 

Mais tarde, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 10.172, aprovado em 9 de 

janeiro de 2001, evidenciaria, concretamente, a opção do governo para o setor, por meio 

dos nove vetos presidenciais que anulavam os subitens do Plano que promoviam alterações 

ou ampliavam recursos financeiros para a educação, pública, sendo que cinco deles se 



 163 

referiam diretamente à educação superior (CATANI; OLIVEIRA, 2003, p. 144). 

Resumindo, 

 

Quadro 5. 
 

 
Panorama geral da arena política brasileira. Da CF/1988 à discussão do PNE/2001 

 
1990 – Início do governo Collor caracterizado por um sentido anti-estatal e 
internacionalizante do país; 

 
1991 – Collor sinaliza a desistência de constituir no país uma estrutura industrial 
ampla e integrada, convertendo o parque industrial sobrevivente numa parte 
especializada de um “sistema” industrial transnacional;  

 
1994 – A OMC aprovou o AGCS, tendo por objetivo a liberalização do comércio 
de todo tipo de serviço; 

 
1994 – Foi criada a DRU, que em 12 anos foi responsável por uma perda de R$ 
72 bilhões no financiamento da educação pública; 

 
1994 – A Lei n° 8.958, de 20 de dezembro, trata das polêmicas relações das 
universidades com as fundações privadas, ditas de “apoio”; 

 
1995 – O Art. 171 da CF/1988 foi revogado. Previa proteção e benefício às 
empresas brasileiras que desenvolvessem atividades estratégicas para a defesa 
nacional ou imprescindíveis para o desenvolvimento do País; 

 
1995 – O MARE tentou substituir uma expressão constitucional de autonomia de 
gestão financeira por uma autonomia financeira do Ensino Superior; 

 
1996 – A EC n° 14, de 12 de setembro, barrou os recursos necessários à 
expansão das universidades públicas; 

 
1996 – A LDB/1996, de 20 de dezembro, estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

 
1997 – O Decreto n° 2.306, de 19 de agosto, não manteve a exigência de 
representação acadêmica no conselho fiscal das entidades mantenedoras não-
lucrativas e nem a exigência de publicação anual do balanço dessas entidades. 
Reduziu a destinação à remuneração do corpo docente e técnico-administrativo; 

 
1998 – A EC n° 19, de 4 de junho, modifica o Art. 241 da CF/1988 autorizando a 
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial 
de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos; 
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1998 – A Lei n° 9.678, de 3 de julho, cria a GED, responsável por atribuir 
remunerações variadas aos docentes, de acordo com uma pontuação atribuída à 
carga docente exercida na graduação e à produção acadêmica; 

 
1998 – O secretariado da OMC passa a defender que os governos aceitem o 
princípio de que a educação, e em particular, a educação superior, pode ser 
tratada como serviço comercial e deve ser regulamentada no quadro da OMC; 

 
1999 – A OMC define explicitamente os serviços regulamentados pelo AGCS, 
incluindo a educação; 

 
2000 – A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio, LRF, estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;  

 
2001 – O PNE, Lei n° 10.172, aprovado em 9 de janeiro, possui nove vetos 
presidenciais que anulam os subitens do Plano que promoviam alterações ou 
ampliavam recursos financeiros para a educação, pública, sendo que cinco deles 
se referiam diretamente à educação superior;  
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16. Capitulo XVI 

16.1. O PNE de 2001 e os vetos da razão contábil  

 

O Plano Nacional de Educação de 2001 – como afirma a comissão nacional criada 

pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), a União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), o MEC, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto 

da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação do Senado Federal, a UNESCO e a 

Associação Brasileira de Organizações não-Governamentais (Abong) – tem uma longa 

história, começando pelo Manifesto de 1932 que já apontava para a necessidade da 

elaboração de um plano amplo e unitário para promover a reconstrução da educação do 

país. Mas, somente em 1962 foi aprovado pelo CFE uma iniciativa do MEC que trazia não 

na forma de um Projeto de Lei, mas como um conjunto de metas quantitativas e 

qualitativas, o Primeiro Plano Nacional de Educação com vigência para um período de oito 

anos. Em 1965 e 1966 o Plano passou por duas revisões e só começou a chamar a atenção 

dos Estados e Municípios a partir da elaboração do III – Planos Setoriais de Educação 

Cultura e Desporto.  

Com a introdução de um dispositivo explícito na Constituição de 1988 sobre o 

Plano Nacional de Educação, com força de lei, reforçado pela LDB de 1996, os esforços 

coordenados coletivamente no sentido de erradicar o analfabetismo, a universalizar o 

atendimento escolar, a melhorar a qualidade do ensino etc., puderam ser organizados e 

debatidos.  

Após intensas discussões e deliberações, em 1998, o Deputado Ivan Valente 

(PT/SP) encaminhou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) n° 4.155 no dia 10 de 

fevereiro, (PNE - Proposta da Sociedade Brasileira), elaborado em consonância com os 

compromissos assumidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, com os 

trabalhos do I e II Congresso Nacional de Educação (Coned), além de incluir contribuições 

dos setores organizados da sociedade civil. Frente à mobilização, organização e resultado 

alcançado pela “Sociedade Brasileira”, no dia seguinte, em 11 de fevereiro de 1998, o 

governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma Mensagem, a 180/98, que tratava 

de um outro PL que instituía o Plano Nacional de Educação (Proposta do Governo). 

Começou como PL de n° 4.173/98 e foi apensado ao PL n° 4.155 em 13 de março de 1998. 
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Depois de 3 anos em tramitação, debates, emendas, sugestões, o relator, Deputado Nelson 

Marchezan, apresentou um Substitutivo, revisado duas vezes, que foi aprovado pela 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto, fazendo prevalecer os objetivos e o interesses 

do governo. Posteriormente o PNE foi aprovado pela Câmara dos Deputados e 

encaminhado para o Senado Federal que o aprovou sem alterações e o enviou para o 

Presidente da República para sanção.  

Em 9 de janeiro de 2001, Fernando Henrique sancionou a Lei que institui o PNE 

com nove vetos propostos pelo Ministério da Fazendo e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Os vetos feitos ao PNE, confundindo um plano nacional de educação com um 

projeto de governo (neo)liberal apenas constataram as disposições dos setores dominantes 

apesar da vontade da nação. Com os vetos o governo impôs a sua diretriz contrária à 

disposição da sociedade. A síntese das propostas vetadas e as suas respectivas justificativas 

são: 

 

• No Item 1.3, subitem 22 que propunha ampliar o Programa de Garantia de 
Renda Mínima associado a ações sócioeducativas, o veto pesou sobre o fato de que 
as metas propostas de atingimento de 50% da clientela habilitada em 3 anos e de 
100%, em 6 anos, implicariam conta em aberto para o Tesouro Nacional, 
configurando-se em despesa adicional de caráter continuado, sem a correspondente fonte 
de recurso, o que não compadeceria com o estabelecido nos Arts. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
• No Item 4.3, subitem 2 que indicava o desejo da sociedade de ampliar a oferta de 
ensino público de modo a assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das 
vagas, prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na criação de novos 
estabelecimentos de Educação Superior, o veto se justificaria porque o Art. 165, § 4º da 
Constituição, dispõe que "os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional". Não haveria no Plano Plurianual (PPA), sequer na Lei 
Orçamentária, previsão de ampliação da oferta de ensino público nos níveis propostos, pelo 
que a disposição, em decorrência do impacto imediato por ela causado, se mostraria 
incompatível com a Constituição, como também com as disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
• No Item 4.4, subitem 24 que pretendia assegurar, na esfera federal, através de 
legislação, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, 
constituído, entre outras fontes, por, pelo menos 75% dos recursos da União vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, destinados à manutenção e expansão da rede de 
instituições federais, o veto partiu da interpretação de que dessa forma estaria se 
subvinculando recursos já vinculados, buscando direcionar parcela destes à constituição de 
Fundo voltado à manutenção e expansão da rede de instituições federais e o PPA 
apresentava hipóteses diferentes de distribuição dos recursos entre os diversos níveis de 
ensino. 
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• No Item 4.4, subitem 26 que previa uma ampliação do programa de crédito 
educativo, associando-o ao processo de avaliação das instituições privadas e agregando 
contribuições federais e estaduais, e, tanto quanto possível, das próprias instituições 
beneficiadas, de modo a atender a, no mínimo, 30% da população matriculada no setor 
particular, com prioridade para os estudantes de menor renda, justificaria o veto o fato de 
que a oferta de crédito para os universitários vinha sendo efetuada por intermédio do antigo 
"Programa de Crédito Educativo" e pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES). Segundo a interpretação utilizada, a aprovação do texto conforme 
proposto ensejaria o atendimento de uma clientela de 396 mil alunos, demandando 
significativo acréscimo de recursos sem a correspondente indicação de fonte de custeio 
pelo projeto de lei ou no PPA. Tal circunstância caracterizaria descumprimento do Art. 

167, § 1º, da Constituição Federal, além do § 5o do Art. 5o, da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000. 
• No Item 4.4, subitem 29 que previa a necessidade da ampliação do financiamento 
público à pesquisa científica e tecnológica, através das agências federais e fundações 
estaduais de amparo à pesquisa e da colaboração com as empresas públicas e privadas, de 
forma a triplicar, em dez anos, os recursos atualmente destinados a esta finalidade, a 
justificativa do veto baseia-se no fato de que isto contrariaria o interesse público por não 
respeitar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a proposição não indica as 
fontes de compensação desse aumento permanente de despesas. 
• No Item 10.3, subitem 4 que apontava a necessidade de se implantar, no prazo de 
um ano, planos gerais de carreira para os profissionais que atuam nas áreas técnica e 
administrativa e respectivos níveis de remuneração, o veto baseou-se na alegação de que 
isto exigiria um aporte adicional de recursos para despesas com pessoal capaz de 
comportar a revisão remuneratória de cerca de 94 mil servidores federais, sem considerar o 
possível impacto em relação a 66 mil inativos e pensionistas. Tal determinação implicaria 
descumprimento das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não existe 
previsão na Lei Orçamentária e nem no Plano Plurianual para a efetivação da proposta. 
• No Item 11.3, subitem 1 era proposto a elevação, na década, através de esforço 
conjunto da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, do percentual de gastos públicos 
em relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%. Para tanto, os 
recursos deveriam ser ampliados, anualmente, à razão de 0,5% do PIB, nos quatro 
primeiros anos do Plano e de 0,6% no quinto ano. O veto se justificaria pelo fato de que se 
estabeleceria uma vinculação entre despesas públicas e PIB, a vigorar durante exercícios 

subseqüentes, o que contrariaria o disposto na Lei Complementar no 101/2000, por não 
indicar fonte de receita correspondente e não estar em conformidade com o PPA. A 
ampliação anual de despesa em meio ponto percentual do PIB, prevista no texto, 
representaria um acréscimo em torno de R$ 5 bilhões / ano sem qualquer indicação de fonte 
de arrecadação ou da forma como esse esforço seria compartilhado entre União, Estados e 

Municípios e o Art. 165, § 4o, da Constituição Federal prevê que "os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional" e que o atual 
PPA não contempla o acréscimo de recursos proposto, prevendo, em seu anexo "O Cenário, 
o Plano e os Orçamentos", item Desenvolvimento Social, a utilização, em quatro anos, de 
R$ 36,2 bilhões. A prevalecer a parte final do dispositivo examinado do Anexo ao projeto 
de lei, os recursos a serem utilizados para essa finalidade seriam ampliados em 
aproximadamente R$ 25 bilhões nos quatro primeiros anos, de forma que superariam a 
previsão constante do PPA. Dessa forma, estaria desatendido o comando constitucional 
antes citado que determina a consonância entre os Planos e Programas e o próprio PPA. 
Além disso, a falta de determinação do quantum correspondente, no Plano Nacional de 
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Educação, para a participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – o que se 
justificaria para não inquinar de inconstitucionalidade a proposta por interferência indevida 
entre as diversas esferas de poder – impossibilitaria o encaminhamento, para atendimento 
às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, da legislação prevista no Anexo ao 
projeto. 
• No item 11.3, subitem 7 propunha-se orientar os orçamentos nas três esferas 
governamentais, de modo a cumprir as vinculações e subvinculações constitucionais, e 
alocar, no prazo de dois anos, em todos os níveis e modalidades de ensino, valores por 
aluno, que correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
nacionalmente. A “razão” do veto justificaria-se, pois não teria se mostrado adequada a 
veiculação de conteúdo de tal natureza por intermédio de lei ordinária federal, que não tem 
o condão de obrigar Estados e Municípios, principalmente em matéria de vinculações e 
subvinculações constitucionais. 
• No Item 11.3, subitem 13, que enfatizava a importância de se garantir recursos do 
Tesouro Nacional para o pagamento de aposentados e pensionistas do ensino público na 
esfera federal, excluindo estes gastos das despesas consideradas como manutenção de 
desenvolvimento do ensino, o veto limitou-se a justificar que o projeto traria enorme 
encargo para os cofres públicos, desprezando, num primeiro plano, as contribuições dos 
beneficiários para a Previdência Social, indo de encontro, portanto, às diretrizes atualmente 
em vigor de reformulação do setor como contribuição para o ajuste fiscal. Além disso, a 
medida atribuiria tratamento diferenciado e privilegiado aos aposentados e pensionistas do 
ensino público, em detrimento dos demais aposentados e pensionistas. A disciplina 
constante do projeto e a sua implantação imediata contrariaria o interesse público. 
 

Chama a nossa atenção o fato de que, para “fundamentar as razões” do seu veto, o 

governo recorre insistentemente à Lei de Responsabilidade Fiscal96 como se os propositores 

do PNE não o tivessem considerado, contrariando o interesse público. Vale dizer: o recurso 

a um argumento contábil não contempla à disposição da sociedade em destinar mais 

recursos para a educação. Na verdade o que ocorre é uma luta quanto à destinação dos 

fundos públicos ampliada face às diretrizes do Banco Central97, cujos fundamentos podem 

ser buscados na “escola de Chicago”.  

É possível dizer que, de uma forma geral, os vetos do PNE buscam condenar à 

perpetuação o diagnóstico e os problemas existentes em todos os níveis e modalidades de 

educação no Brasil, a saber: 1) educação infantil, 2) ensino fundamental, 3) ensino médio, 

4) educação de jovens e adultos, 5) educação a distância e tecnologias educacionais, 6) 

                                                 
96  A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em 
que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-se o 
planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como premissas básicas. 
97  A programação colocada em execução pela diretoria do Banco revela o substrato ideológico adotado 
e exercido por 12 presidentes com pós-graduação nos EUA. Desde 1965, apenas dois presidentes do Banco 
tinham pós-graduação no Brasil e dois em outros países, num total de 18 (LOUREIRO, 1996 apud CATANI; 
AZEVEDO, 2002). 
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educação tecnológica e formação profissional, 7) educação especial, 8) educação indígena, 

9) formação dos professores e valorização do magistério, e, 10) ensino superior98. Todos 

estes temas foram tratados na elaboração do PNE – Proposta da Sociedade Brasileira, cujas 

propostas encaminhadas necessitam de um aporte maior de recursos, como instrumentos 

imprescindíveis para que os seus objetivos e metas sejam atingidos e garantidos. 

Contrário a diretriz liberal que pautou os vetos governamentais, é o atestado do 

próprio PNE de que a manutenção das atividades típicas das universidades – ensino, 

pesquisa e extensão – constituem suporte necessário para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do país, o que não será possível sem o fortalecimento do setor 

público, mais bem distribuído pelo país, cumprindo assim uma função importante de 

diminuição das desigualdades regionais. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal confirma nada mais do que a sintonia das medidas 

liberais percorrendo o essencial das políticas no Brasil, ao limitar as funções do Estado por 

meio da instituição de um Estado mínimo, ou seja, restringindo os poderes do Estado de 

investir no público e consolidando a organização e o funcionamento de um Estado que 

garanta o reconhecimento “inquestionável” do direito de propriedade. 

 

16.2. Destinação dos fundos públicos  

 

Como estamos observando, foram implantados novos mecanismos que atrasam as 

transformações realmente necessárias ao país, principalmente a partir dos governos 

Fernando Henrique através da LDB de 1996, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos vetos 

ao PNE de 2001, além do contingenciamento dos recursos de custeio e capital das 

Instituições Públicas de Ensino Superior, a desautorização do preenchimento, via concurso, 

das vagas de docentes e de funcionários etc., apontando que a questão central parece ser a 

luta pelo Fundo Público, pois, nos poderes executivo e legislativo há que se fazer uma 

opção a quem destinar os recursos públicos: financiar ações favoráveis à acumulação de 

capital ou que se orientam para a emancipação crescente do trabalho. (CATANI, 2004, 

p.160).  

                                                 
98  O ensino superior é apresentado como enfrentando “sérios problemas que se agravarão no caso de o 
Plano Nacional de Educação não estabelecer uma política que promova sua renovação e desenvolvimento”, 
dado uma demanda crescente de estudantes por educação superior. 
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Para Helena Sampaio (2000), essa luta pelo fundo público no setor educacional 

reflete a postura do MEC, revelando uma ambigüidade do próprio governo em sua 

interação com o setor do Ensino Superior privado, movendo-se entre o enrijecimento da 

aplicabilidade legal e modelar e a liberalização pautada nos estímulos de controle do e para 

o mercado. Tem um importante papel neste processo o CFE que desde a LDB de 1961 

passou a deliberar sobre a abertura e o funcionamento de instituições de Ensino Superior, a 

partir de uma representatividade que incluía em pé de igualdade a escola pública e a 

privada no seu interior. Para Sampaio, a luta pelo Fundo Público seria resultado da 

organização dos novos agrupamentos de interesses no setor privado: 

 

A partir de 1988, os vários segmentos do setor privado, confessionais e 
ou comunitários (laicos), não comunitários laicos, vêm mobilizando-se e 
organizando-se em novos grupos de interesses [...] No limite, o que essas 
novas associações estão pleiteando é acesso aos recursos públicos 
segundo o princípio constitucional de 1988. (SAMPAIO, 2000, p. 129). 

 

Segundo Chauí (1999), o fundo público define a esfera pública da economia de 

mercado socialmente regulada e as democracias representativas têm agido como num 

campo de lutas polarizado pela direção dada ao fundo público. Visto da perspectiva da luta 

política, há uma estratégia que procura decidir cortar o fundo público no pólo de 

financiamento dos bens e serviços que constituem os direitos sociais e maximizar o uso da 

riqueza pública nos investimentos exigidos pelo capital. Inegavelmente uma série de 

medidas voltadas aos temas da organização institucional (universidades, centros 

universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas 

superiores), da forma jurídica do setor privado, das relações com o mercado e Estado 

(dinâmica de abertura e fechamento de cursos e remanejamento de vagas), credenciamento 

e / ou descredenciamento de cursos, apontam que o setor privado do Ensino Superior 

conquistou vantagens consideráveis no período mencionado e o setor público perdeu.  

No que diz respeito à falta de recursos, tomando como exemplo a situação 

enfrentada pelas IES públicas, o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 

Nival Nunes de Almeida, por ocasião da introdução de um projeto de cotas que beneficiaria 

filhos de policiais, bombeiros e agentes penitenciários mortos em serviço, afirma que as 
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medidas não passariam de política eleitoral, segundo o Globo de 14 de agosto de 200799.  

 

Segundo ele, o deputado Álvaro Lins, autor da lei que beneficia filhos de 
policiais e bombeiros, entrou em contato com a universidade, que 
mostrou que esse não era o melhor caminho, mas que o ideal seria 
fortalecer o ensino básico, permitindo, por exemplo, que a Faetec ofereça 
mais cursos profissionalizantes. Já quanto ao projeto de lei, o reitor 
lamenta que o autor do projeto, deputado Zito, não tenha procurado a 
Uerj (MEROLA, O Globo, de 14 de agosto de 2007). 

   

Para o reitor da Uerj a lei é paliativa e a Assembléia Legislativa não estaria 

contemplando o orçamento da universidade, mas apenas fazendo leis mesmo sem entender 

como elas funcionam. A Uerj tinha ainda, segundo o reitor, um déficit anual de mais de R$ 

20 milhões com o qual os deputados deveriam se preocupar. Tal é a situação que no dia 1° 

de outubro de 2007 um fogo destruiu completamente um andar do Pavilhão Reitor João 

Lyra Filho, o principal da Universidade. Segundo o Jornal do Brasil100, a universidade tinha 

mangueiras furadas, os extintores de incêndio não funcionavam e as saídas de emergência 

estavam fechadas por falta de verbas para a segurança, para a manutenção assim como para 

os investimentos. 

Por outro lado, o setor privado tem experimentado uma financeirização responsável 

por movimentar bilhões de reais e até entidades financeiras estão começando a investir na 

área por meio de seus dirigentes. Segundo o Informativo da Adusp n° 244, 

 

Em 1999, os ex-banqueiros Claudio Haddad (banco Garantia) e Paulo 
Guedes (banco Pactual) compraram a faculdade Ibmec, ao passo que o 
empresário Antoninho Marmo Trevisan associou-se ao Banco Fator para 
lançar a faculdade Trevisan. Em 2003, outro banco, Pátria Investimentos, 
comprou parte do capital do grupo Anhangüera [...] No final de 2005, foi 
a vez do Laureate, poderoso grupo educacional norte-americano, adquirir 
por R$ 165 milhões, o controle acionário das faculdades Anhembi-
Morumbi. Negócio também articulado pelo Pátria, que em 2003 assumira 
a gestão financeira da Anhembi-Morumbi. A roda-viva continuou, em 
2007, sempre envolvendo cifras elevadas. Primeiro, o grupo norte-
americano Whitney comprou o controle acionário da Faculdade Jorge 
Amado, na Bahia (Valor Econômico, 26/7). A rede Anhangüera lançou 
ações na Bolsa de Valores em março, obtendo R$ 360 milhões (Época 

                                                 
99  MEROLA, Ediane. Reitor da Uerj: Nova cota é política eleitoral. Jornal O Globo. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2007/08/14/297263650.asp> Acesso em 14 de agosto de 2007. 
100 GRANDELLE, Renato. Fogo destrói seis andares do principal prédio da Uerj. Jornal do Brasil. 1 de 
outubro de 2007. 
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483). Depois foi a Estácio de Sá que abriu seu capital, arrecadando R$ 
500 milhões (Exame, 8/8/07). As operações na Bolsa foram comandadas 
por dois bancos de investimentos rivais: o Credit Suisse (Anhangüera) e o 
UBS Pactual (Estácio). (INFORMATIVO ADUSP, n°244, de 17 de 
setembro de 2007, p.3) 

 

Este é apenas um aspecto da reconfiguração mais recente do Ensino Superior. 

Outros contornos são encontrados agora no contexto do governo de Luis Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) através de uma série de medidas como, por exemplo o Decreto n° 5205, 

de 14 de setembro de 2004, que visaria à regulamentação da Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações ditas de apoio. Na seqüência 

tem destaque também a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que trata da inovação 

tecnológica e dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo; o Programa Universidade para Todos (ProUni), Lei n° 11.096, de 13 

de janeiro de 2005; a Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais 

de contratação de consórcios públicos; enfim, a Reforma Universitária do Governo Lula 

começa a ganhar corpo.  
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17. Capítulo XVII 

17.1. Preparando terreno para a Reforma Universitária do governo Lula 

 

O reordenamento filosófico, político e administrativo do Ensino Superior, iniciado 

com o golpe militar de 1964 não apresentou em seu longo percurso nenhuma modificação 

institucional profunda, pelo menos até o início do século XXI, que pudesse representar uma 

nova perspectiva para os estudantes e o país frente ao dilema submissão / 

autodeterminação.  

A delegação dos direitos sociais como a educação, principalmente do nível superior, 

à iniciativa privada, pode ser encontrada na especificidade da constituição do Estado 

brasileiro, responsável por manter distante da política a grande maioria da população por 

meio da repressão e da violência. O “cidadão” foi minimizado e mantido alijado das 

decisões nacionais. Como conseqüência, o implante liberal tem favorecido continuamente 

grupos restritos de poder, que insistem em auferir lucros com as atividades de ensino, seja 

através das mensalidades seja por meio dos recursos públicos. Assim é que a Reforma 

Universitária apresentada pelo Presidente Lula mantêm inalterada a adaptação do Ensino 

Superior a um suposto mercado auto-regulado.  

À semelhança do modus operandi executado pela ditadura militar, aspectos 

importantes dessa Reforma Universitária já foram aprovadas através de leis, decretos, 

portarias entre outras, como a Lei de Inovação Tecnológica, o ProUni, o REUNI etc. 

 

17.2. A Lei da “(re)inovação” tecnológica  

 

A Lei de Inovação, como apêndice da Reforma Universitária pretendida pelo 

governo federal do Presidente Lula, procura estabelecer medidas de incentivo à inovação e 

à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao 

alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. Destaca-se 

dentre os mecanismos utilizados para tanto um instrumento de subvenção que prevê o 

aporte de recursos públicos não reembolsáveis diretamente às empresas. De um modo geral 

a idéia é a seguinte: 1) a criação de parcerias estratégicas entre as universidades, institutos 

tecnológicos e empresas; 2) o estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia 
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no processo de inovação e; 3) o incentivo à inovação na empresa. No Capítulo II – Do 

Estímulo à Construção de Ambientes Especializados e Cooperativos de Inovação, consta:  

 

Art. 4º. As ICT101 poderão, mediante remuneração e por prazo 
determinado, nos termos de contrato ou convênio: 
I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 
materiais e demais instalações com microempresas e empresas de 
pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a 
consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade 
finalística; 
II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, 
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias 
dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal 
permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela 
conflite (BRASIL, Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, destaques 
nossos). 

 

São concedidas então bolsas de estímulo à inovação, o pagamento ao servidor 

público de adicional variável não incorporável à remuneração permanente, a participação 

nas receitas auferidas pela instituição e o aporte de recursos orçamentários diretamente às 

empresas. Assim a instituição financia as atividades nela desenvolvidas, as empresas 

definem o que será pesquisado e ainda recebem incentivos fiscais. No Capítulo IV – Do 

Estímulo à Inovação nas Empresas, é expresso: 

 

Art. 19 - A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e 
incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em 
empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de 
recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem 
ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da 
política industrial e tecnológica nacional (BRASIL, Lei n° 10.973, de 2 
de dezembro de 2004). 

 
 
17.3. O ProUni entra na lógica 
 

Por sua vez, o Programa Universidade para Todos (ProUni), a Lei n° 11.096, de 13 

de janeiro de 2005, passou a destinar bolsas de estudo integrais e bolsas de estudos parciais 

                                                 
101  Instituição Científica e Tecnológica, como as Universidades. 
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de 50% para estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 

instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, isso feito através de 

isenções fiscais. 

 

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes 
impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão:  
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; 

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 
7.689, de 15 de dezembro de 1988; 
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, 

instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e 
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela 

Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970. 
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas 
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita 
auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, 
decorrentes da realização de atividades de ensino superior, proveniente de 
cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação específica. 
(BRASIL, Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005). 

 

Para fazer parte do Programa, as instituições ficariam obrigadas, segundo o Art. 7, a 

cumprir alguns compromissos como os relacionados  ao previsto no § 4° de garantir 

qualidade dos cursos podendo ser desvinculado do ProUni o curso classificado como 

insuficiente por duas avaliações consecutivas, sem prejuízo do estudante já matriculado, 

segundo critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Entretanto, informações divulgadas pela mídia revelam que metade das 

faculdades reprovadas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) está no 

ProUni em troca de isenções de impostos por parte do governo102. Por enquanto, pelo que 

constatamos, a situação se mantém como antes, se não foi agravada.  

De acordo com Bourdieu, numa demonstração da amplitude e da atualidade 

alcançada pelos processos tendentes a deslocar o monopólio de postos-chave, da política e 

da economia, a “abertura” operada nas instituições de ensino dependentes de recursos 

públicos como os apresentados pelo ProUni, do governo federal brasileiro poderia 

                                                 
102  PORTAL UOL. Metade das faculdades reprovadas no Enade está no Prouni. Disponível em: < 
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2007/08/389507.shtml > Acesso: 12/2007. No ano de 2007, as 
isenções devem totalizar R$ 126 milhões. Cruzamento feito pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostrou que 
462 dos 923 cursos com as notas mais baixas do exame estão oferecendo bolsas via ProUni para o segundo 
semestre letivo de 2007. 
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demonstrar que a garantia apenas de um mínimo educacional pode se tornar uma grande 

ilusão para a população de um modo geral quando há a necessidade de modificação 

profunda da situação: 

 

É claro que não se pode fazer com que as crianças oriundas das famílias 
mais desprovidas econômica e culturalmente tenham acesso aos 
diferentes níveis do sistema escolar e, em particular, aos mais elevados, 
sem modificar profundamente o valor econômico e simbólico dos 
diplomas (sem que seja possível evitar que seus detentores corram um 
risco, ao menos aparente); mas é também claro que são os responsáveis 
diretos pelo fenômeno de desvalorização – que resulta da multiplicação 
dos diplomas e de seus detentores, ou seja, os recém-chegados – que são 
suas primeiras vítimas. (BOURDIEU, 1999, p. 221). 

 

No Brasil é preciso considerar, sobretudo que o volume de pessoas que dependem 

do ensino público gratuito é relativamente alto e que a introdução do modo de 

funcionamento empresarial nas instituições de ensino compromete a qualidade da educação 

ministrada e distorce os objetivo e as finalidades das escolas. A questão seria despertar, em 

amplos setores da população, a consciência sobre seus interesses educacionais, de modo a 

incluir em seu horizonte intelectual médio, uma nova concepção de sua condição humana, 

de sua situação social e do seu futuro (FERNANDES, 1975).  

A mudança da universidade, como observamos, está intimamente ligada a uma 

mudança da sociedade. Entretanto, o “significado” expresso nas mudanças gradualmente 

incorporadas demonstram o procedimento pelo qual o Ensino Superior é redefinido 

contemporaneamente, o que coincide com a sua adaptação às exigências do tempo 

histórico, ou seja, do abandono do perfil institucional em prol do perfil organizacional103, 

correndo o risco de reiterar os interesses hegemônicos de seu tempo, engendrando soluções 

conciliadoras por via de uma adaptação total, ao invés de criar as condições para que esses 

interesses e essa hegemonia sejam repensados como questões, e tornados temas relativos 

num espaço político institucional construído e mantido de acordo com o interesse 

fundamental da liberdade de reflexão como critério ético da liberdade da ação conseqüente. 

                                                 
103  A introdução do aspecto organizacional nas instituições públicas foi possível, segundo Chaui (1999), 
porque a forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social. A 
sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera de organizações particulares definidas por 
estratégias particulares e programas particulares, competindo entre si. A passagem da universidade da condição 
de instituição a de organização insere-se nessa mudança geral da sociedade.  
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(SILVA, 2005).  

Contemplando as exigências postas pelas mudanças necessárias ao abandono do 

perfil institucional de muitos setores da vida social, a Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, 

que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, subsidia a 

implantação do perfil organizacional de forma duvidosa, basta observar: 

  

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a 
realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. 
§ 1° O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica 
de direito privado.  
Art. 2°, [...] § 2° Os consórcios públicos poderão emitir documentos de 
cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços 
públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens 
públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo 
ente da Federação consorciado. [...] 
§ 3° Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou 
autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista 
no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o 
objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que 
deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 
(BRASIL, Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005). 

 

A direção adotada é bastante clara. Sua seqüência, uma adaptação do Ensino 

Superior às exigências do tempo histórico pode ser confirmada pelo Decreto Presidencial 

n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da LDB de 1996. No seu 

Capítulo I – Disposições Gerais define a “educação”104 à distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos. No atual contexto de expansão do Ensino Superior, o ensino a 

distância se apresenta como outra forma de ampliar as vagas sem os necessários recursos 

correspondentes:  

 

Art. 9° O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na 
modalidade a distância destina-se às instituições de ensino, públicas ou 

                                                 
104  Pode-se considerar a utilização do termo “educação” como inapropriada neste contexto tendo em 
vista que o conceito de educação refere-se a um processo social, amplo, enquanto que o conceito de ensino diz 
respeito à forma sistematizada de trabalho pedagógico na escola.   
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privadas. 
Parágrafo único. As instituições de pesquisa científica e tecnológica, 
públicas ou privadas, de comprovada excelência e de relevante produção 
em pesquisa, poderão solicitar credenciamento institucional, para a oferta 
de cursos ou programas a distância de: I – especialização; II – mestrado; 
III - doutorado; e IV - educação profissional tecnológica de pós-
graduação. (BRASIL, Decreto Presidencial n° 5.622, de 19 de dezembro 
de 2005). 

 

Sem a garantia de que o ensino à distância possa se constituir numa forma 

organizada de disponibilizar à sociedade as informações, os conhecimentos e as teorias que 

já compõem um acervo de saberes, patrimônio da humanidade – ou seja, o essencial para 

que todas as pessoas construam suas próprias visões de mundo e possam agir de forma 

crítica, influindo na história e na cultura da sociedade em que vivem –, o governo federal 

desconsidera a importância da interação dialógica existente nas escolas confundindo 

acúmulo de informações com conhecimento. (MINTO e FÉTIZON, 2007).  

A preocupação governamental concentra-se isso sim na promoção da expansão 

estabelecida no PNE/2001 de forma que, até 2011, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 

24 anos tenham acesso ao nível de Ensino Superior. O risco é o de que o ensino à distância 

seja adotado como uma das principais maneiras pelas quais ocorrerá essa ampliação, pois 

além de limitar o desenvolvimento de atividades educacionais, amplia o nicho de atividades 

empresarias relacionada com a educação. Trata-se dos softwares de propriedade particular, 

da venda de pacotes ou programas prontos para o ensino, de equipamentos importados, 

entre outros, adquiridos principalmente por meio de fundações de direito privado.  

 

17.4. O REUNI e a desunião  

 

O Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, por sua vez, institui o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

Através desse Programa o governo federal pretende ampliar o acesso à graduação, mesmo 

restringindo a ampliação dos recursos à capacidade orçamentária e operacional do MEC – 

semelhante à “racionalização” alardeada pela ditadura militar responsável por expandir as 

vagas sem recursos adicionais. Com isso, o governo pretende que haja um melhor 

aproveitamento da estrutura física e de pessoal existentes nas universidades federais. Para 

tanto:  
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Art. 1°, § 1° O Programa tem como meta global a elevação gradual da 
taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 
noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos 
presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do 
inicio de cada plano. (BRASIL, Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007) 
 

O Reuni na verdade faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

que compreende mais de 40 programas. Este especificamente pretende melhorar os 

indicadores das IFES, projetando alcançar um milhão de matrículas de graduação. Com isso 

o governo tem conseguido o apoio de muitos setores sociais que historicamente têm 

defendido a universalização do ensino. Ao mesmo tempo, uma análise mais aprofundada do 

processo constata um grande risco de se diferenciar ainda mais as IFES; umas como 

instituições de Pesquisa e outras como de Ensino, principalmente por meio de cursos 

“profissionalizantes” de curta duração. A pesquisa ficaria restrita apenas à poucos centros 

de excelência. Neste caso, a exigência de atingir uma meta de noventa por cento (90%), 

revista para baixo posteriormente, para a conclusão dos cursos de graduação, sem 

considerar as causas da evasão, pode induzir a um processo de aprovação automática dos 

estudantes, além de permitir maquiar dados. O aumento da relação estudantes por professor 

para 18 para 1 não faz senão comprometer ainda mais a qualidade do ensino, distanciando 

de vez a pesquisa como parte da vida acadêmica.  

 

17.4.1 Os IFETs e o comprometimento até mesmo do ensino 

 

O chamariz representado pela ampliação das vagas é complementado pelo Decreto 

n° 6.095, de 24 de abril de 2007, que estabelece diretrizes para o processo de integração de 

Instituições Federais de Educação Tecnológica, com 354 unidades, para fins de constituição 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs), no âmbito da Rede 

Federal de Educação Tecnológica. No seu Art. 4° prevê: 

 

Art. 4°, § 2° No Plano Acadêmico, o projeto de PDI105 integrado deverá 
se orientar aos seguinte objetivos: [...] 
VII – ministrar em nível de educação superior: 

                                                 
105  Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.  
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a) cursos de graduação, compreendendo bacharelados de natureza 
tecnológica e cursos superiores de tecnologia, visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia; 
b) cursos de pós-graduação latu sensu de aperfeiçoamento e 
especialização, visando à formação de especialistas para as diferentes 
áreas da educação profissional e tecnológica; 
c) programas de pós-graduação strictu sensu, compreendendo 
mestrado e doutorado, preferencialmente de natureza profissional, que 
promovam o aumento da competitividade nacional e o estabelecimento de 
bases sólidas em ciência e tecnologia, com vista ao processo de geração e 
inovação tecnológica; e 
d) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vista à formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, de acordo com as demandas 
de âmbito local e regional. [...] 
Art. 9°, § 1° Para efeito da incidência das disposições que regem a 
regulação, avaliação e supervisão das instituições e cursos de educação 
superior, os IFETs serão equiparados a universidades.(BRASIL, Decreto 
n° 6.095, de 24 de abril de 2007). 

 

O que se observa é que diferentes iniciativas pretendem ampliar as vagas nas 

escolas sem a garantia de recursos públicos proporcionais. Essas iniciativas se valem, 

novamente, das possibilidades apresentadas pela captação de recursos de fontes alternativas 

para o atendimento de interesses particulares (de empresas, indústrias etc.) via fundações 

privadas, que se utilizam de pessoal, equipamento e infra-estrutura das instituições públicas 

para incrementar ganhos privados. Desse modo, tal expansão induzida busca retirar a 

responsabilidade do Estado para com o Ensino Superior público.  

 

17.5. Reforma Universitária: 40 anos depois e o mesmo de sempre 

 

As medidas políticas implantadas no país nos últimos 40 anos visando a reformar a 

“universidade” demonstram os limites do que se pode conceber por “reforma”. Assim, o PL 

n° 7.200, recebido em 12 de junho de 2006 com a autoria do Executivo, (Reforma 

Universitária)106 , pretende estabelecer normas gerais da educação superior, regular esse 

nível educacional no sistema federal de ensino, alterar a LDB/1996 e dar outras 

providências, tendendo apenas a consolidar as mudanças já introduzidas e, em alguns casos, 

                                                 
106  O PL n° 7200/2006 está apensado ao PL de n° 4.212, de 6 de outubro de 2004, de autoria do deputado 
Atila Lira (PSDB/PI). Um outro PL, de n° 4.221 também de 6 de outubro de 2004, de autoria do deputado João 
Matos apresenta a mesma justificativa do PL de Atila Lira. 
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a reforçar o Ensino Superior como atividade empresarial. Apresenta um retrocesso quanto 

às condições de financiamento das IFES, rebaixa a qualidade da formação profissional e do 

trabalho acadêmico. Nem mesmo foi mantido o dispositivo que garantia repasses em 

duodécimos e a transposição de recursos para o exercício seguinte. Não fosse só isso, mais 

de 368 emendas foram apresentadas ao projeto do Executivo com forte teor privatizante. As 

estratégias são variadas,  

 

Examinando-se boa parte das 368 emendas apostas ao PL 7.200/06 
percebe-se nelas teor idêntico aos propósitos privatizantes delineados [...] 
Segundo o PL de Átila Lira as entidades mantenedoras de IES privadas 
poderiam constituir-se sob “quaisquer formas admitidas em direito”, 
bastando apenas “cadastrá-las no MEC. Ambos PL de 2004 e muitas 
emendas ao PL 7.200/06 advogam que as IES privadas dependerão apenas 
de “autorização” do MEC, dispensando recredenciamento periódico, e que 
qualquer IES (ou seja, mesmo as faculdades de esquina) avaliada 
favoravelmente poderá registrar os diplomas por ela expedidos, além de 
rebaixarem ainda mais as já diminutas exigências da LDB quanto à 
titulação docente e regime de trabalho.  
Já o PL de João Matos contém pérolas do seguinte tipo: a) regime de 
tempo integral é substituído por “tempo contínuo”, que pode ser integral 
ou parcial (!); é introduzida denominação legal de “professor horista”; b) 
os títulos de especialista, mestre e doutor “devem ter o reconhecimento da 
comunidade acadêmica por deliberação do colegiado superior” (?); c) as 
atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a IES que 
comprovem alta qualificação em ensino ou pesquisa; d) “a produção 
intelectual institucionalizada consiste na realização sistemática da 
investigação científica, tecnológica ou humanística, por um certo número 
de professores, predominantemente doutores, ao longo de um determinado 
período, e divulgada, principalmente, em veículos reconhecidos pela 
comunidade da área especifica”. (INFORMATIVO ADUSP, n° 223, de 2 
de outubro de 2006, p. 4) 

 
Outra modificação, que num primeiro momento pode parecer não tão importante, é 

o tratamento da educação como um bem público107 no PL n° 7.200/2006, numa tentativa de 

subtrair a educação como “direito de todos e dever do Estado e da família”, previsto na 

CF/1988, a partir da diluição das fronteiras entre o público e o privado. O primeiro passo 

tinha sido dado na LDB de 1996 onde acabou prevalecendo a formulação “dever da família 

e do Estado” numa clara inversão na ordem de responsabilidades com exclusão da 

                                                 
107 Art. 3º - A educação superior é bem público que cumpre sua função social por meio das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, assegurada, pelo Poder Público, a sua qualidade. (PROJETO DE LEI n° 
7.200/2006) 
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referência explícita ao “direito”:  

 

17.6 Conseqüências: O vale tudo privado 

 

Como uma semente exótica introduzida num meio ambientalmente favorável, a 

adoção do ensino superior privado com fins lucrativos pôde beneficiar-se de uma 

temperatura social controlada a partir dos estragos ocasionados pela repressão ditatorial; 

por uma irrigação monetária proporcionada por uma demanda crescente de estudantes; por 

insumos financeiros garantidos por incentivos estatais cada vez maiores, desde o perdão de 

dívidas, bolsas de estudo governamentais nas instituições privadas e empréstimos a juros 

baixos; além do solo fértil ocasionado pela decomposição da qualidade do ensino público 

nos mais diferentes níveis; somado ao enfraquecimento da organização sindical dos 

trabalhadores; aliado à rotatividade empregatícia da mão-de-obra. A natureza das 

“circunstâncias” não pôde impedir (e nem poderia) que, no Brasil, isso sim, a adaptação 

orgânica de modelos institucionais e empresariais, híbridos, pudesse se apresentar estéril na 

produção dos frutos que se deveriam esperar. 

Plantas e estruturas gigantescas de ensino superior privadas puderam desse modo se 

constituir no Brasil, ocupando o espaço de modelos genuínos, sem que se avaliassem as 

suas conseqüências. O resultado, só para nos restringirmos a alguns casos recentes, para 

além da baixa qualidade aferida pelas avaliações oficiais, caminha para uma avalanche de 

processos contra instituições privadas com fins lucrativos, principalmente por parte dos 

professores, os principais elos da educação. Em meados de 2007, o Sindicato dos 

Professores de São Paulo (SINPRO-SP), por exemplo, acumula uma série de denúncias 

contra essas instituições. É o caso da Universidade São Marcos que demitiu mais de 50 

professores sem efetuar o pagamento dos seus direitos.  

 

A Universidade São Marcos demitiu, de uma só vez, mais de 50 
professores, alguns deles mestres e doutores com mais de 10 anos de 
casa. Não bastasse isso, a mantenedora se recusa a fazer as homologações 
e pagar as verbas rescisórias, impedindo os professores demitidos de 
sacar o FGTS e dar entrada ao seguro-desemprego. 
O desrespeito da São Marcos com seu corpo docente não pára por aí. A 
instituição vem atrasando o salário dos professores, não deposita Fundo 
de Garantia nos últimos cinco anos, não recolhe o INSS e ainda não 
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pagou todo o 13º de 2006. Pior: descumpriu inclusive o acordo firmado 
com os professores para que todas essas irregularidades fossem sanadas 
(SINPRO-SP, 2007).108 

 

Outro é o caso da Universidade Ibirapuera – UNIB que não compareceu à audiência 

no Ministério Público do Trabalho no dia 24 de julho de 2007 para dar explicações sobre as 

irregularidades nas homologações dos professores demitidos. O Ministério Público do 

Trabalho considera grave o descumprimento de normas trabalhistas e tentativa de fraude 

por simulação das verbas rescisórias109.  

Grave também é o caso da Universidade Bráz Cubas condenada a pagar indenização 

de R$ 500 mil, mais juros e correção monetária, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) a título de dano moral coletivo. 

 

Além disso, a universidade não poderá contratar trabalhadores por meio 
de cooperativas de mão-de-obra e por meio de empresas interpostas em 
caráter subordinado e habitual. A sentença proferida pelo juiz Márcio 
Mendes Granconato, da 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, 
também proíbe a universidade de terceirizar atividade-fim (terceirizar 
professores para dar aula, por exemplo). 
O processo teve início em abril de 2006. Na época, o Ministério Público 
do Trabalho de São Paulo (2ª Região) ingressou com ação civil pública 
em face da Sociedade Civil de Educação Braz Cubas com pedido de 
indenização no valor de R$ 1 milhão por dano moral coletivo. 
Para o Direito do Trabalho, o que importa é o contrato-realidade - ou seja, 
se há os pressupostos de vínculo empregatício como subordinação, não-
eventualidade, pessoalidade e onerosidade. "Esses pressupostos estavam 
presentes na relação entre os cooperados e a universidade, o que 
configura fraude trabalhista", conta a procuradora do Trabalho Daniela 
Landim Paes Leme. 
Vale lembrar que, ao contratar por cooperativa, as empresas ficam livres 
de pagar direitos trabalhistas como: 13º salário, férias, FGTS, licença-
maternidade e multa de 40% do FGTS em caso de demissão sem justa 
causa. 
"A condenação da empresa resulta da verificação de que a contratação de 
cooperativa teve por único objetivo a redução de custos e a burla aos 
direitos sociais do trabalhador", explica a procuradora (SINPRO-SP).110 

 

                                                 
108  Segundo o SINPRO-SP. Denúncia disponível na página eletrônica da instituição: 
(http://www.sinprosp.org.br/noticias.asp?id_noticia=767). Acesso em 25/07/2007. 
109  Segundo o SINPRO-SP. Denúncia disponível na página eletrônica da instituição: 
(http://www.sinprosp.org.br/noticias.asp?id_noticia=762). Acesso em 25/07/2007.  
110  Segundo o SINPRO-SP. Denúncia disponível na página eletrônica da instituição: 
(http://www.sinprosp.org.br/noticias.asp?id_noticia=768). Acesso em 31/07/2007.  
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A materialidade concreta dos fatos antes encobertos pela incerteza dos 

acontecimentos ganha uma matiz quando focalizados por uma sistematização das ações 

revelando uma operação coordenada de iniciativas destinadas a manter uma hierarquia 

social rígida e excludente fundamentada na defesa de um individualismo exacerbado e na 

conservação de uma desigualdade social, econômica e política insustentável. Resumindo: 

 

Quadro 6. 
 

 
Panorama geral da arena política brasileira. Do PNE/2001 à RU de 2008 

 
2004 – O Decreto n° 5205, de 14 de setembro, visa a regulamentação da Lei nº 
8.958 (20/12/1994), que dispõe sobre as relações entre as IFES, as instituições de 
pesquisa científica e tecnológica e as fundações ditas de apoio; 

 
2004 – A Lei n° 10.973, de 2 de dezembro, trata da inovação tecnológica e dispõe 
sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo como instrumento de subvenção que prevê o aporte de recursos públicos 
não reembolsáveis diretamente às empresas; 

 
2005 – O ProUni, Lei n° 11.096, de 13 de janeiro, isenta de uma série de impostos 
as instituições particulares de Ensino Superior que ofereçam bolsas de estudos; 

 
2005 – A Lei n° 11.107, de 6 de abril, dispõe sobre normas gerais de contratação 
de consórcios públicos, constituído de associação pública ou de pessoa jurídica de 
direito privado, que podem emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo 
uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados. Poderão ainda 
outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos 
mediante autorização prevista no contrato de consórcio público;  

 
2005 – O Decreto Presidencial n° 5.622, de 19 de dezembro, define a educação a 
distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos; 

 
2006 – Mais de 15 mil docentes “prestam serviços” por meio de cooperativas, só 
em São Paulo, o que livra instituições particulares de encargos trabalhistas; 

 
2006 – O PL n° 7.200 (Reforma Universitária) estabelece normas gerais da 
educação superior – mas apenas consolida mudanças já introduzidas e, em alguns 
casos, reforça uma concepção do Ensino Superior como atividade empresarial; 

 
2007 – O Decreto n° 6.095, de 24 de abril, estabelece diretrizes para o processo de 
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integração de Instituições Federais de Educação Tecnológica para fins de 
constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), 
prevendo que estes ministrem cursos em nível de educação superior; 

 
2007 – O Decreto n° 6.096, de 24 de abril, institui o REUNI para ampliar o acesso 
à graduação nas IFES, restringindo a ampliação dos recursos à capacidade 
orçamentária e operacional do Ministério da Educação; 

 
2007 – A OIT recomenda, em novembro, que o governo brasileiro mantenha  
mecanismos para inibir práticas anti-sindicais por universidades privadas; 

 
2008 – Reforma Universitária do Governo Lula,em tramitação no Congresso 
Nacional, transforma a Educação Superior de direito em bem público (serviço).  
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Considerações Finais 

 

A sistematização do essencial das políticas destinadas ao Ensino Superior no Brasil, 

considerando o “multiverso tensionado” de forças políticas, entre outras, capta aspectos 

importantes de um projeto de país direcionado a beneficiar apenas uma pequena parcela da 

sociedade. A exclusão gradual que ocorre ao longo dos diversos níveis de ensino por meio 

da contenção daqueles estudantes cujos perfis não são adaptáveis ao ordenamento escolar 

nem à ordem social vigente se oculta sob uma falaciosa liberdade de escolha e uma 

responsabilização individual pela situação à qual cada um está submetido. Ao Estado não 

caberia nada além do que garantir uma educação escolar mínima. Tal atribuição deve-se à 

influência do liberalismo que foi responsável por difundir um modo de ver segundo o qual 

o Estado é a fonte de boa parte dos problemas da população brasileira e não os sucessivos 

governos. Isso ocorre quando a “democracia” ameaça os interesses dos setores dominantes 

da sociedade. 

Daí a importância de se considerar outras perspectivas possíveis a partir das 

condições atuais de produção e reprodução da ciência. Uma análise mais rigorosa da vida 

mostra como as contribuições dos setores organizados da sociedade civil bem como a 

intervenção dos partidos políticos, que de fato representem a sociedade, criam novas 

perspectivas para que a resolução de demandas existentes na sociedade não apenas 

transformem o mundo, mas, principalmente, mudem a atividade política, a “consciência” e 

as suas relações consigo mesma e com o contexto que a cerca.  

A educação política, entendida como educação para a cidadania ativa, poderia 

ensejar uma maior participação popular na vida pública e esta, por sua vez, contribuir para 

uma política educacional com vistas a aprimorar a educação política da população em geral. 

Um primeiro passo neste sentido foi dado com o “Manifesto” de 1932. Era importante a 

determinação de novos objetivos e fins da educação, a constituição de uma unidade de 

pensamento e a sua continuidade em planos de reformas.  

Com a vinculação de recursos ocorrida em 1934, o Estado brasileiro começou a 

planejar a área educacional. Entretanto, com a ditadura do Estado Novo o papel do Estado 

foi distorcido amplamente. O “dever de solidariedade dos menos para com os mais 

necessitados” incrusta-se como princípio constitucional já que não há um enfrentamento, 
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por parte dos nossos governantes e legisladores dos entraves colocados pelos setores 

hegemônicos a uma reforma tributária e fiscal que poderia tornar mais justa a distribuição 

de renda no país por meio da instituição de impostos progressivos. Por isso, a utilização 

insistente pelos setores dominantes do anteparo construído pelo liberalismo restringindo o 

conceito de igualdade à sua dimensão jurídica para impedir a vigência de uma igualdade 

mais ampla.  

Sem o enfrentamento de questões cruciais para o país e o predomínio de uma 

cultura que incentiva a busca de soluções improvisadas, os problemas foram se agravando e 

a LDB de 1961 restringiu-se a considerar a “obrigação do Estado de fornecer recursos”, 

revelando uma disposição de alguns setores responsáveis pela elaboração das políticas em 

garantir uma suposta “liberdade de escolha” dos pais (por estabelecimentos de ensino), 

resguardada pela ação de um poder fiscalizador.  

Com o golpe militar de 1964 o país se submete ainda mais à lógica da acumulação 

financeira (inalterada até os dias de hoje), contribuindo para que a expansão do Ensino 

Superior passasse a ser crescentemente realizada pelo setor privado, principalmente por 

empreendimentos ditos educacionais que não têm vocação para a acumulação, a 

concentração e a expansão de capitais, mas que mesmo assim insistem em perseguir as 

“vantagens” financeiras das empresas capitalistas. Para tanto, uma série de medidas foram 

implantadas com vistas a tratar dos movimentos contestatórios ao mesmo tempo em que 

davam continuidade ao favorecimento de uma pequena parcela da sociedade. Nas 

universidades, além da repressão, os cursos, currículos e as formas de participação de 

professores e estudantes na sua gestão foram reestruturados.  

Com o predomínio dos dogmas liberais definindo as políticas, o “monopólio” de 

acesso ao Ensino Superior seria preservado por meio da ampliação de vagas para aqueles 

que poderiam pagar as mensalidades nas instituições privadas e, no mais, através do 

subnível da pós-graduação que se manteve fechado às transformações relativamente 

quantitativas ocorridas na graduação e se restringiu a uma minoria que pôde postergar a sua 

entrada no “mercado de trabalho”. Sem uma democratização de fato do ensino, não houve 

uma distribuição do poder na sociedade brasileira e as mudanças ficaram bastante restritas 

àqueles aspectos que não ameaçassem as estratégias de (re)monopolizar o conhecimento e 

as conseqüências que esse monopólio proporciona. 
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O estímulo aos empreendimentos com fins lucrativos na área educacional, como 

conseqüência de uma ação articulada, ganhou novos contornos a partir da explosiva 

interação da crise monetária financeira e da reestruturação produtiva. Desde então, parte 

significativa das autoridades políticas nas mais diversas áreas passou a defender a reforma 

do Estado e de suas relações com a sociedade e com a economia, procurando instaurar o 

“mercado mundial” como mecanismo principal de alocação de recursos entre os países e 

dentro deles.  

Tomando corpo no final da década de 1970, o debate sobre a redução da 

interferência estatal no Brasil veio a efetivar-se, de modo específico, por meio das reformas 

políticas e institucionais do governo de José Sarney e, sobretudo, a partir do revés ocorrido 

durante o governo Fernando Collor. 

Contudo, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 

representa uma conquista importante na história do nosso país principalmente no que diz 

respeito à educação em conseqüência da ampla participação dos setores organizados da 

sociedade civil na sua elaboração. Evidentemente, o texto constitucional embora tenha 

adotado como princípio a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” 

não poderia por si só fazer valer o direito ao Ensino Médio e ao Ensino Superior, numa 

conjuntura em que o (neo)liberalismo ganhou um ímpeto extremado durante o governo 

Collor com o qual a participação social na vida comum foi desprezada e sua importância 

minimizada. Assim, decisões importantes para a sociedade foram relegadas a um segundo 

plano ganhando destaque aquelas práticas responsáveis por restringirem as informações e, 

no mais das vezes, as escolhas das medidas implantadas se deram de forma totalmente 

contrária aos interesses públicos. 

Logo em seguida durante o governo de Fernando Henrique o “mercado financeiro” 

foi eleito como orientador por excelência das políticas, exigindo do governo a aprovação de 

projetos de reforma constitucional e infraconstitucional com o intuito de eliminar a 

discriminação legal em relação às empresas de capital estrangeiro. 

A chamada modernização ou aumento da eficiência da administração pública, 

colocada em prática a partir dos anos de 1990 seria resultado de um complexo projeto de 

reforma que, teoricamente, visaria ao fortalecimento da administração pública direta e a 

descentralização da administração pública com a implantação de agências executivas e de 
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organizações sociais controladas por meio de contratos de gestão. O Estado reduziria a sua 

responsabilidade no que corresponde aos direitos sociais, mas manteria o papel de 

regulador, provedor e promotor desses “serviços”, entre os quais os de educação e saúde.  

Com relação ao Ensino Superior foram introduzidas modificações substanciais 

como a recomendação de que o Estado, enfraquecido pelo déficit público, gradativamente 

se afastasse (ainda mais) da manutenção desse nível de ensino. 

Diversas medidas têm sido implantadas no Brasil neste sentido como, por exemplo, 

a DRU, que em 12 anos foi responsável por uma perda de R$ 72 bilhões no financiamento 

da educação pública. Todavia a resistência com relação às medidas implantadas ocorreu de 

modo intenso no Brasil durante toda a década de 1990 e continua ocorrendo no início do 

século XXI, principalmente pelos setores organizados nas IFES, acabando por modificar, 

em parte, a estratégia governamental.  

Uma série de políticas aparentemente desconectadas no tempo, mas unívocas em 

essência foram implantadas atrasando as mudanças realmente necessárias ao país, como a 

LDB de 1996, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os vetos ao PNE de 2001, além do 

contingenciamento dos recursos de custeio e capital das Instituições Públicas de Ensino 

Superior, a desautorização do preenchimento, via concurso, das vagas de docentes e de 

funcionários etc., apontando que a questão central parece ser a luta pelo Fundo Público.  

O que a sistematização das políticas nos mostra é que à semelhança do modus 

operandi executado pela ditadura militar, aspectos importantes da reconfiguração do 

Ensino Superior foram e continuam sendo introduzidos até mesmo pela Reforma 

Universitária do governo do Presidente Lula que já aprovou um conjunto de leis, decretos, 

portarias entre outras, como a Lei de Inovação Tecnológica, o ProUni, o REUNI etc. 

Assim é que as medidas políticas implantadas no país nos últimos 40 anos visando a 

reformar a “universidade” demonstram os limites do que se pode conceber por “reforma”. 

O PL n° 7.200/2006 do Executivo, Reforma Universitária, tende apenas a consolidar as 

mudanças já introduzidas e, em alguns casos, a reforçar o Ensino Superior como atividade 

empresarial.  

Sem ampliar de fato o direito à educação como previsto na Constituição de 1988, 

sem rever a estratégia utilizada pelos formuladores da LDB de 1996 que tentaram inverter a 

ordem das responsabilidades pela garantia do direito à educação com exclusão da referência 
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explícita ao “direito” e sem rever os vetos ao PNE de 2001 cujas propostas encaminhadas 

necessitam de um aporte maior de recursos para que os seus objetivos e metas sejam 

atingidos e garantidos, o que não será possível sem o fortalecimento do setor público como 

havia sido amplamente discutido pela “Sociedade Brasileira”, enfim, sem rever a “lógica” 

liberal a qual está submetida à sociedade e à educação, o país e os estudantes brasileiros 

permanecem como estão: subservientes a uma lógica destrutiva que limita a vida nos seus 

infinitos aspectos, muito embora as condições alcançadas e as possibilidades apresentadas 

pela socialização da política e do poder representem a superação do dilema reiterado do 

país a partir da disposição e da capacidade da sociedade de interpretar adequadamente o 

movimento existente no “multiverso tensionado” de forças políticas, entre outras, diante do 

qual o papel desempenhado por um verdadeiro Sistema de Educação é vital.
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A N E X O S 

 

Quadro Geral. 

 

 
Panorama geral da arena política brasileira.  
 

1500 – O desenvolvimento de atividades industriais foi proibido no Brasil até 
1810; 

 
1785 – O Alvará de 1785 procurou extinguir todas as manufaturas têxteis da 
colônia e criou restrições à indústria do ferro; 

 
1808 – D. João VI abriu os portos ao comércio exterior, fixando taxa de 24% para 
produtos importados, com exceção dos portugueses (taxados em 16%); 

 
1810 – Um contrato comercial com a Inglaterra, fixou em 15% a taxa para as 
mercadorias inglesas por um período de 15 anos, suficiente para eliminar uma 
concorrência interna; 

 
1824 – A Constituição de 25 de março alegava garantir somente uma “instrução 
primária e gratuita a todos os cidadãos”, excluindo a maior parte da população 
composta por escravos; 

 
1828 – Uma cobrança alfandegária igualou a taxa em 15% sobre todos os produtos 
estrangeiros; 

 
1831 – A Lei de 7 de novembro declarava aplicar severas penas aos traficantes de 
escravos e garantir liberdade para todos que entrassem no Brasil após aquela data; 

 
1834 – O Ato Adicional de agosto atribuiu às Assembléias Provinciais competência 
para fixar as despesas e para lançar os impostos necessários; 

 
1844 – O Ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, criou a Tarifa Alves Branco 
que ampliava as taxas alfandegárias para 30% e 60%, como proteção;  

 
1850 – A Lei de Terras, lei 601, de 18 de setembro, manteve o acesso à terra 
impeditivo para a grande maioria da população; 

 
1891 – A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 
fevereiro, atribuía ao Congresso, mas não privativamente, animar no país o 
desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura, a 
indústria e comércio. Também previa a criação de instituições de Ensino Superior e 
secundário nos Estados e a promoção da instrução secundária no DF; 
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1905 – O Estado de São Paulo começou a fazer empréstimos no estrangeiro; 
 

1906 – O Estado de São Paulo estabeleceu o primeiro programa de valorização do 
café, financiado por um consórcio internacional, de modo que, contraíra mais da 
metade de todas as dívidas contraídas no estrangeiro pelos vinte Estados; 

 
1929 – A Crise econômica mostrou a necessidade que o país tinha de impulsionar 
uma substituição das importações, preservar o país das forças cegas do mercado, 
complexificar o processo de industrialização, planejar a redução das desigualdades 
regionais e de renda; 

 
1932 – O “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” propunha a centralidade 
da educação para o desenvolvimento integral do país, a necessidade de 
definir novos objetivos e fins para o ensino, o planejamento da educação 
nacional e a urgência da educação escolar gratuita e compulsória;  

 
1932 – O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro, instituiu a Justiça Eleitoral, o 
sufrágio universal, direto e secreto e o voto feminino (“Lei Eleitoral”); 

 
1932 – Revolução Constitucionalista de São Paulo; 

 
1934 – A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho, 
instituiu o ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória, extensivo 
aos adultos, além de vincular recursos para o setor; 

 
1934 – Criação da USP, incorporando faculdades e institutos isolados; 

 
1935 – A articulação da esquerda sob a liderança do PCB, cria a ANL, com um 
programa democrático, anti-latifundiário e anti-imperialista; a ANL toma o poder 
em Natal, conquista Pernambuco e Rio de Janeiro, sendo derrotada em seguida; 

 
1937 – A Lei Federal n° 452, de 5 de julho, organiza a Universidade do Brasil, no 
Rio de Janeiro, como padrão para as demais universidade no país; 

 
1937 – A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro, implanta 
a ditadura do Estado Novo; 

 
1939 – O Decreto-Lei n° 1.190, de 4 de abril de 1939, tenta organizar a Faculdade 
Nacional de Filosofia, também como padrão para o país; 

 
1945 – Derrubada de Vargas pelos militares, diante de uma ameaça de golpe, e 
posse do general Eurico Gaspar Dutra, que assume após eleição; 

 
1945 – Os reflexos causados pela descoberta da energia atômica fomenta um 
envolvimento maior de setores da sociedade com a defesa da educação, ciência e 
tecnologia; 

 
1945 – Criação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA);  

 



 211 

Pós 1945 – A marginalidade começa a aumentar, representando um tipo particular 
de inserção dos indivíduos na estrutura social; 

 
1946 – A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro, mantém a 
garantia de formação escolar mínima e, no mais, a formação de mão de obra como 
preocupação central; 

 
1947 – A Constituição do Estado de São Paulo, contém uma rubrica que destina, 
pelo menos, meio por cento da arrecadação estadual para a Pesquisa; 

 
1948 – Criação da SBPC; 

 
1948 – O III Congresso Nacional dos estabelecimentos particulares de ensino, foi 
responsável por pressionar politicamente o balizamento do papel do Estado na área 
educacional; 

 
1949 – O Plano Salte privilegia áreas da saúde, alimentação, transportes e energia; 

 
1950 – “Abertura” da economia brasileira ao capital estrangeiro. A inflação começa 
a deteriorar a situação econômica do país;  

 
1951 – Criação do CNPq – Lei n° 1.310, de 15 de janeiro; 

 
1961 – A LDB/1961, de 20 de dezembro, defini um referencial maior para a 
organização e o funcionamento da educação no Brasil. 

 
1961 – O projeto de criação da UnB se apresenta como uma forma mais concreta e 
global da idéia do que poderia vir a ser uma nova "universidade"; 

 
1962 – As reivindicações começam a tomar corpo no contexto das Reformas de 
Base durante o governo do presidente João Goulart; 

 
De 1964 a 1968, foram realizados convênios entre o MEC e aUsaid, num dos quais 
criaram uma comissão mista de cinco educadores brasileiros e cinco norte-
americanos com a missão de determinar o que poderia constituir um sistema ideal 
de ensino superior no país; 

 
1964 – Os militares invadiram a UnB com tropas do Exército e da Polícia Militar 
de Minas Gerais na busca de alguns professores; 

 
1964 – O Reitor Anísio Teixeira e o seu vice Almir Castro foram demitidos da 
UnB além de destituído todo o Conselho Diretor da Fundação; 

 
1964 –A ditadura militar é iniciada com um golpe; 

 
1964 – O Gal Castello Branco tratou de cassar os direitos políticos de 378 
cidadãos; 

 
1964 – A Lei n° 4.464, de 9 de novembro, procurava impor os objetivos, o seu 
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modelo de funcionamento e as finalidades dos órgãos estudantis; 
 

Pós 1964 – O “novo” ensino privado, pautado pela lógica de acumulação do capital 
econômico, cumpriu o papel de implantar os ditames liberais no setor educacional 
brasileiro; 

 
1966 – O Decreto-Lei n° 53, de 18 de novembro, fixaria os princípios e as normas 
de organização das Universidades Federais; 

 
1967 – A Constituição de 24 de janeiro restringiu ainda mais a liberdade; 

 
1967 – O Decreto-Lei 228, de 28 de fevereiro, procurou limitar as organizações 
estudantis, ao âmbito acadêmico, impedindo a existência de entidades estaduais e 
nacionais; 

 
1967 – O Decreto-Lei nº 252, de 28 de novembro, complementa o Decreto-Lei n° 
53/1966 estabelecendo que as unidades universitárias dividir-se-ão em subunidades 
denominadas Departamentos; 

 
1968 – O Decreto n° 62.082, de 8 de janeiro, provia sobre a aplicação de recursos 
destinados ao incremento de matrículas no ensino superior e demonstrava como se 
dariam os subsídios as instituições particulares;  

 
1968 – Ocupação da Reitoria da USP, da Faculdade de Direito e da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, do Conjunto Residencial da Cidade Universitária, 
deflagração de greve em muitas unidades etc.; 

 
1968 – A Lei nº 5.537, de 21 de novembro, cria o INDEP responsável por financiar 
programas de ensino superior, médio e primário, inclusive a prestação de 
assistência financeira aos Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios e 
estabelecimentos particulares;  

 
1968 – A Lei nº 5.540, de 28 de novembro, fixa as normas de organização e 
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 
providências. 

 
1969 – O Decreto n.° 477, de 26 de fevereiro, procurava definir infrações 
disciplinares praticadas, não apenas por estudantes, mas também por professores e 
funcionários; 

 
1969 – A EC n° 1, de 17 de outubro, reafirma o ensino como sendo livre à 
iniciativa particular, a qual mereceria o amparo técnico e financeiro dos Poderes 
Públicos. O ensino público seria gratuito apenas para àqueles que no nível médio e 
no superior, demonstrassem aproveitamento e provassem falta ou insuficiência de 
recursos;  

 
1971 – A Lei n° 5.692, de 11 de agosto, fixa as diretrizes e bases para o ensino de 
1° e 2° graus; 

 
1973 – A Crise do Petróleo e as elevadas importações de bens de capital do período 
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1970-1974 desnudam a fragilidade cambial do país; 
 

1977 – A debilidade financeira do país fica evidente face à inviabilidade dos 
grandes projetos do governo; 

 
1978 – O movimento grevista iniciado no ABC paulista espalha-se por São Paulo e 
ganha o país, pressionando ainda mais o regime militar a uma abertura política; 

 
1979 – A Lei de Anistia é aprovada, embora fosse limitada; 

 
1980 – A deterioração econômica do país se agrava com a duplicação do preço do 
petróleo, o aumento das taxas de juros internacionais, a escassez de financiamento 
externo, levando a uma restrição do crédito, um aumento da taxa de juros interna e 
uma venda de títulos do governo para o setor privado; 

 
1980 – Contenção salarial, diminuição dos investimentos estatais, aumento da 
arrecadação, não efetivação dos direitos sociais na sua integralidade, com destaque 
para o Ensino Superior; 

 
1985 – A Nova República é marcada por uma paralisação de 60 dias nas operações 
ativas dos bancos oficiais, corte de 10% do orçamento, não contratação de novos 
funcionários, congelamento de preços, modificação das fórmulas de correções 
monetárias e cambiais; 

 
1985 – Criação do MCT; 

 
Pós 1985 – De 1985 a 1993 são lançados sete pacotes de reformas. Todos 
fracassaram; 

 
1988 – CF/1988, de 5 de outubro, prevê a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, como direitos sociais;  

 
1990 – Início do governo Collor caracterizado por um sentido anti-estatal e 
internacionalizante do país; 

 
1991 – Collor sinaliza a desistência de constituir no país uma estrutura industrial 
ampla e integrada, convertendo o parque industrial sobrevivente numa parte 
especializada de um “sistema” industrial transnacional, dada a maneira como foi 
implantado o Mercosul;  

 
1994 – A OMC aprovou o AGCS, tendo por objetivo a liberalização do comércio 
de todo tipo de serviço; 

 
1994 – Foi criada a DRU, que em 12 anos foi responsável por uma perda de R$ 72 
bilhões no financiamento da educação pública; 

 
1994 – A Lei n° 8.958, de 20 de dezembro, trata das polêmicas relações das 
universidades com as fundações privadas, ditas de “apoio”; 
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1995 – O Art. 171 da CF/1988 foi revogado. Previa proteção e benefício às 
empresas brasileiras que desenvolvessem atividades estratégicas para a defesa 
nacional ou imprescindíveis para o desenvolvimento do País; 

 
1995 – O MARE tentou substituir uma expressão constitucional de autonomia de 
gestão financeira por uma autonomia financeira do Ensino Superior; 

 
1996 – A EC n° 14, de 12 de setembro, barrou os recursos necessários à expansão 
das universidades públicas; 

 
1996 – A LDB/1996, de 20 de dezembro, estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

 
1997 – O Decreto n° 2.306, de 19 de agosto, não manteve a exigência de 
representação acadêmica no conselho fiscal das entidades mantenedoras que se 
apresentam como não-lucrativas e nem manteve a exigência de publicação anual do 
balanço dessas entidades. Reduziu ainda o montante destinado à remuneração do 
corpo docente e técnico-administrativo; 

 
1998 – A Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho, modifica o Art. 241 da 
CF/1988 autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos; 

 
1998 – A Lei n° 9.678, de 3 de julho, cria a GED que foi responsável por atribuir 
remunerações variadas aos vencimentos dos docentes de acordo com um pontuação 
atribuída à carga docente exercida na graduação e à produção acadêmica; 

 
1998 – O secretariado da OMC passou a defender o discurso de que os governos 
aceitam o princípio de que a educação, e em particular, a educação superior, 
poderia ser tratada como serviço comercial e deveria ser regulamentada no quadro 
da OMC; 

 
1999 – A OMC definiu explicitamente os serviços regulamentados pelo AGCS, 
incluindo a educação; 

 
2000 – A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio, LRF, estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;  

 
2001 – O PNE, Lei n° 10.172, aprovado em 9 de janeiro, possui nove vetos 
presidenciais que anulam os subitens do Plano que promoviam alterações ou 
ampliavam recursos financeiros para a educação, pública, sendo que cinco deles se 
referiam diretamente à educação superior;  

 
2004 – O Decreto n° 5205, de 14 de setembro, visaria a regulamentação da Lei nº 
8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as 
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 
fundações ditas de apoio; 

 
2004 – A Lei n° 10.973, de 2 de dezembro, trata da inovação tecnológica e dispõe 
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sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo como instrumento de subvenção que prevê o aporte de recursos públicos 
não reembolsáveis diretamente às empresas; 

 
2005 – É implantado o ProUni, Lei n° 11.096, de 13 de janeiro, isentando de uma 
série de impostos as instituições particulares de Ensino Superior que ofereçam 
bolsas de estudos; 

 
2005 – A Lei n° 11.107, de 6 de abril, dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos, constituído de associação pública ou de pessoa jurídica de 
direito privado, que podem emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo 
uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados. Poderão ainda 
outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos 
mediante autorização prevista no contrato de consórcio público;  

 
2005 – O Decreto Presidencial n° 5.622, de 19 de dezembro, define a “educação” à 
distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos; 

 
2006 – Mais de 15 mil docentes estão “prestando serviços” por meio de 
cooperativas, só em São Paulo, o que livra colégios particulares de encargos 
trabalhistas; 

 
2006 – O PL n° 7.200 (Reforma Universitária) pretende estabelecer normas gerais 
da educação superior mas vem apenas consolidar as mudanças já introduzidas e, 
em alguns casos, reforçar uma concepção do Ensino Superior como atividade 
empresarial; 

 
2007 – O Decreto n° 6.095, de 24 de abril, estabelece diretrizes para o processo de 
integração de Instituições Federais de Educação Tecnológica para fins de 
constituição dos IFETs que deverão ter como objetivo  ministrar cursos também em 
nível de educação superior; 

 
2007 – O Decreto n° 6.096, de 24 de abril, institui o REUNI através do qual o 
governo federal pretende ampliar o acesso a graduação, mesmo restringindo a 
ampliação dos recursos à capacidade orçamentária e operacional do Ministério da 
Educação; 

 
2007 – Em novembro a OIT recomendou ao governo brasileiro manter mecanismos 
para inibir as práticas anti-sindicais cometidas por universidades privadas; 

 
2008 – Reforma Universitária do Governo Lula. Tentativa de transformar a 
educação num bem público (serviço). 

 


