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Resumo

Este artigo problematiza, a partir do referencial teórico marxista, a universidade brasileira em seu processo
de expansão dentro do contexto da sociedade capitalista e do posicionamento neoliberal do governo Lula. A
reforma universitária realizada no referido governo tinha por objetivo democratizar e expandir o ensino
superior para que esse fosse possível a todos e o país pudesse se desenvolver em termos de civilização.
Contudo, tal reforma realizou dois movimentos paradoxais que se materializaram em uma trajetória de
civilização e barbárie da universidade brasileira. À medida que houve aumento da oferta de vagas,
intensificouse a precarização da universidade pública, ao passo que dinheiro público era investido em IES
privadas para que estas ofertassem suas vagas ociosas a alunos advindos da rede pública de ensino.

Palavraschave: Ensino Superior. Reforma. Democratização/Expansão.

Resumen

Este artículo aborda, desde un marco teórico marxista, la Universidad brasileña en su proceso de expansión
dentro del contexto de la sociedad capitalista y de la orientación neoliberal del gobierno de Lula. La reforma
universitaria llevada a cabo en el dicho gobierno había intención de democratizar y ampliar la educación
superior para que esto fuera posible a todos los brasileños y el país podría convertirse en términos de
civilización. Sin embargo, la dicha reforma llevó a cabo dos movimientos paradójicos que se materializaron en
una trayectoria de civilización y de barbarie de la Universidad brasileña. Como hubo un incremento en la
oferta de vacantes, se intensificó la precariedad de la universidad pública, mientras era invertido dinero
público en las instituciones privadas de educación superior para que estos ofertassem sus vacantes ociosas a
los estudiantes del sistema público escolar.

Palabrasllave: Ensino Superior. Reforma. Democratización/Expansión

A universidade hodierna, por estar inserida no contexto histórico do capitalismo, traz para suas relações
acadêmicas a lógica capitalista: desde a seleção de ingresso, cuja estrutura geral é de competição desigual
entre os indivíduos que pretendem uma vaga em determinada IES (Instituição de Ensino Superior), até sua
forma de produzir conhecimento que tem de atender às demandas de uma sociedade dividida em classes
contraditórias. A contemporaneidade, por sua vez, tem a marca forte da volatilidade, tudo se transforma
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rapidamente, os conceitos se inovam e se reinventam no cotidiano das existências humanas e as produções
da academia são fustigadas com o terror de antes mesmo de se concretizarem tornaremse obsoletas.
Afirmara Marx (2003, p. 48), no Manifesto do Partido Comunista, “tudo que é sólido se desmancha pelo ar”
como que em um vaticínio de que a sociedade de sua época e dos tempos que se sucederiam sofreriam com a
efemeridade das realidades teóricas e práticas da humanidade. Ao desmancharemse, as realidades antigas
frustram, por antecipação, a sagacidade das novas. Na lógica capitalista, a novidade mais esplêndida
rapidamente apresenta a epifania de sua verdadeira essência: um velho arranjo maquiado pura e
simplesmente para o consumo. Sendo assim, a produção da universidade obrigatoriamente, em todas as suas
áreas, tem que estar a serviço do capital, munida de potencialidade para o mercado e ser aprazível ao
consumo, pois a lógica capitalista

[...] não deixou subsistir de homem para homem outro vínculo que não o interesse
nu e cru, o insensível ‘pagamento em dinheiro&39;. [...] no lugar das inúmeras
liberdades já reconhecidas e duramente conquistadas colocou a liberdade de
comércio sem escrúpulos. Numa palavra, no lugar da exploração mascarada por
ilusões políticas e religiosas colocou a exploração aberta, despudorada, direta e árida
[...] A burguesia rasgou o véu de comovente sentimentalismo que envolvia as
relações familiares e as reduziu a meras relações monetárias. (MARX, 2003, p. 48).

Nesse sentido, a universidade fica subserviente às necessidades históricas do capital e, ao invés de ser um
instrumento de crítica e reconstrução social, reforça o status quo da realidade social posta:

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para elaboração de estratégias
apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como
para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de
uma ordem social metabólica radicalmente diferente. [...] Portanto, não é
surpreendente que na concepção marxista a “efetiva transcendência da
auto-alienação do trabalho” seja caracterizada como uma tarefa inevitavelmente
educacional. A esse respeito, dois conceitos principais devem ser postos em primeiro
plano: a universalização da educação e a universalização do trabalho como atividade
humana auto-realizadora (MÉSZÁROS, 2006, p. 65)

No Brasil, o histórico da universidade é marcado pela submissão dessa instituição às forças econômicas e
políticas que movimentam o Estado. Desde tempos de antanho que a universidade brasileira está sujeita a
variados pontos de dominação, tendo assim, que se guiar por vontades alheias a seus interesses próprios de
instituição e até mesmo às necessidades reais da sociedade à qual deveria estar sempre a serviço,
desviandose, assim, do verdadeiro objetivo da educação.

Pelo fato do processo de colonização portuguesa de exploração realizado na colônia brasileira, a primeira
instituição de nível superior no Brasil surgiu somente no século XIX. Tal dado é uma especificidade no
contexto de AméricaLatina, pois desde o século XVI, os espanhóis criaram universidades nos territórios de
suas colônias. Notase, então, pelo menos três séculos de atraso no processo de articulação do ensino
superior no Brasil em relação aos outros países que são encerrados pela América Latina. Portugal tentava
impossibilitar sua colônia, o Brasil, de se comunicar com outros grupos nacionais, com outras culturas que
não a portuguesa. (RIBEIRO, 1978)

Na década de 60, com a ditadura militar, a realidade de submissão da universidade foi intensificada a tal
ponto que se tornou gritante a necessidade de criar uma universidade autônoma. Contudo, a solidificação da
autonomia da universidade é um processo moroso até que se chegue a uma universidade que se reinvente
para autonomia, independente de ideologias e seguimentos de uma política partidária que beneficie a alguns
poucos escolhidos, ganhando, desta forma, liberdade para escolher as sendas epistemológicas por meio das
quais seus alunos e professores serão viandantes rumo à edificação do saber:
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[...] é possível agora cortar as múltiplas instituições universitárias de seu cordão
umbilical, liberálas para aprofundar suas experiências de pesquisa e docência,
interagir com o meio ambiente, cuidar dos jovens que as procuram, educalos
tomando como base suas culturas regionais para serem expostas ao mundo,
desenhar, enfim, uma política cultural própria [...](GIANNOTTI,1987, p 72)

O Ensino, a Pesquisa e a Extensão devem formar um conjunto autônomo conforme cada realidade na qual
está inserido para tomar direcionamentos diversos de acordo com os anseios suscitados pelas necessidades
das comunidades nas quais as universidades estão presentes. Somente sendo autônoma, a universidade
poderá desempenhar sua missão para com os que dela se aproximam e carecem de seus auxílios e dos frutos
de suas atividades acadêmicas. Livre da subserviência estatal, a Universidade autônoma poderá se estruturar
a partir de suas próprias experiências regidas por meio de um controle coletivo do Estado e dos membros da
própria Universidade.

Com o fim da ditadura, o Estado tornouse democrático; surge, pois, a inevitável necessidade de que também
a universidade seja democrática, ou que, pelo menos, se inicie nela o processo de democratização. A primeira
coisa a ser conquistada é que todo e qualquer cidadão tenha acesso ao Ensino Superior, porém, para que tal
coisa seja realizada é necessário que se reforme também as escolas públicas de educação básica que ofertam
o ensino fundamental e o médio para que assim o indivíduo chegue ao ensino superior com a base teórica
necessária para a construção do arcabouço teórico e prático exigido nesse nível de ensino. Notase o quanto é
complexo os caminhos da reforma universitária, pois, para que seja reformado e democratizado o Ensino
Superior, mister se faz que se reforme e democratize também a educação básica. A reforma exige uma
mudança profunda das estruturas do ensino em seus variados níveis. A democratização, pois, deve ser
entendida em dois movimentos, a saber, do poder de decisão sobre os acontecimentos no interior da
universidade e da possibilidade de a universidade ser acessível a todos:

Suposta a democratização externa da universidade, como democratizar o poder
acadêmico?
Em primeiro lugar, fazendo com que professores e alunos, pesquisadores e
assistentes, aceitem participar das regras do jogo que podem ser amoldadas a cada
situação concreta, mas somente poderão ser alteradas em profundidade depois de
obedecer a um procedimento que comprometa toda a estrutura de poder da
universidade. (GIANNOTTI, 1987, p. 8990)

A temática de democratização do ensino superior solidificouse, depois da ditadura, no governo de Luiz Inácio
Lula. Em sua gestão governamental, Lula preocupouse em tornar a universidade uma Instituição mais
democrática e acessível a todos. Para tanto, criou alguns programas e projetos federais como o PROUNI e o
REUNI para que o desejo de seu governo fosse alcançado. Ao se falar diretamente do governo Lula no
processo de reforma universitária, não se quer dizer que nos outros governos pósditadura não houve
intenção de reformar a universidade, mas se quer dizer que na administração governamental de Lula foi forte
a temática da democratização do ensino superior: o que interessa a esta reflexão de forma especial.

Nesse sentido, o governo propõe um conjunto de ações reformistas que possam garantir uma mudança
significativa na estrutura universitária do país, realizando, assim, um movimento civilizatório da universidade
brasileira e de sua sociedade:

O Ministério da Educação do governo Lula tem sido uma das mais legítimas
expressões dos compromissos firmados com a população e por ela eleitos, em
especial acerca do papel estratégico da educação. Na área da educação superior, a
reforma proposta deverá marcar positivamente o futuro das instituições tanto
públicas como privadas. [...] Novas universidades estão sendo criadas, e outras,
ampliadas. As bolsas de estudantes de pósgraduação, um pleito de quase uma
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década, tiveram acréscimo de 18%. A autonomia proposta, em consonância com o
disposto na Constituição, propiciará uma revolução na gestão por orçamento global,
com repasses regulares e estáveis. [...] O estabelecimento de condições mínimas
para a definição do que é uma universidade, um centro universitário e uma faculdade
terá sido uma enorme conquista, com fortes conseqüências para o futuro da
educação superior no país. Uma universidade, a partir da implantação da reforma,
será, inequivocamente, um local onde se praticará, de forma indissociável, ensino de
qualidade atestada e pesquisa de alto nível por meio da formação de recursos
humanos qualificados em cursos de mestrado e doutorado credenciados e programas
de extensão institucionalizados com forte impacto no desenvolvimento econômico,
social e cultural. (GENRO, 2005, p. 1)

A reforma universitária proposta pelo governo Lula visa, de fato, aquela universidade desejada pela sociedade
brasileira em seu anseio reformista. Falase, pois, em uma universidade autônoma, democrática e a serviço
da comunidade, podendo oferecer a esta um serviço de qualidade, pois suas pesquisas estão marcadas pela
excelência. O grande objetivo dessa reforma era otimizar a qualidade do ensino, aperfeiçoar a pesquisa para
que esta possa contribuir com o desenvolvimento integral do povo brasileiro e fazer com que todo o povo
brasileiro, independente de classes, tenha acesso ao ensino de nível superior.

O Governo Federal entendeu que para elevar ao grau de excelência da educação superior teria também que
reorganizar e melhorar as estruturas da educação básica e proporcionar melhores condições de trabalho para
os docentes desse nível de ensino:

O projeto da reforma da educação superior está sendo proposto dentro de uma visão
que contempla e estabelece coerência com os demais níveis de ensino: desde a
alfabetização até a educação básica, promovendo inclusão social ancorada no ensino,
entendido como um processo contínuo de aprendizagem e como porta de ingresso ao
exercício pleno de cidadania. Assim, a criação do Fundeb permitirá a ampliação do
Fundef, hoje restrito ao fundamental, abrangendo a totalidade do ensino básico e
alcançando o tão necessitado ensino médio. Significará mais recursos, especialmente
da União, e permitirá uma remuneração mínima nacional a todos os professores do
ensino básico no país. (GENRO, 2005, p. 2)

Nessa reforma educacional, temse como meta o melhoramento não somente dos salários dos educadores da
educação básica e da superior, mas também e principalmente a melhora das condições e de toda estrutura da
Educação. Por isso, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação) mesmo sendo uma proposta do governo Lula para Educação Básica está ligado
à Reforma Universitária, como apresentou o então ministro da educação, em 2005, Tarso Genro em nota do
Ministério da Educação, pois como fora dito alhures para reformar o Ensino Superior, mister se faz reformar
também a sociedade e tal reforma só acontecerá com a educação das crianças, jovens e adultos e uma
educação que seja de qualidade e possa desenvolver o indivíduo humano em todas as sua dimensões.

Na educação básica, surge, em primeiro plano para a Reforma, o Fundeb; para o Ensino Superior, o Prouni.
Sabendo o Governo Federal que não poderia expandir o Ensino Superior Público para democratizálo com
todos, criou, em 2004, o Programa Universidade para Todos com a finalidade de oferecer bolsas de estudos
integrais ou parciais para alunos egressos do ensino médio da rede pública ou bolsistas integrais da rede
privada que desejam ingressar no Ensino Superior, mas não conseguiram entrar na Universidade Federal e
não possuem condições de custear seus estudos em uma IES privada.

Outro momento significativo, no que diz respeito à reforma universitária, do governo Lula foi a instituição do
REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) por meio do
decreto Nº 6.096 de 24 de abril de 2007. Desta forma, O Presidente da república decretou:
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Art. 1o Fica instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais  REUNI, com o objetivo de criar condições para a
ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação,
pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes
nas universidades federais. (REUNI, 2007, Art 1º)

Esse Plano de Apoio, em sua essência, é um caminho proposto pelo governo para a Universidade Brasileira
caminhar rumo à civilização, em direção à estruturação de uma instituição alicerçada nos interesses de seu
povo, das comunidades que a circunda. Para tanto, é necessário ampliar as universidades públicas, aumentar
sua capacidade de ensino, pesquisa e extensão. Mister se faz que se melhore e aumente as estruturas das
universidades federias já existentes e se criem outras Universidades e outros polos para que possa a
Universidade Pública aumentar, de fato e de direito, a quantidade de acadêmicos que poderão frequentálas
como alunos matriculados. Para tanto cada universidade criará seus projetos de reestruturação, tendo direito
a:

I  construção e readequação de infraestrutura e equipamentos necessárias à
realização dos objetivos do Programa; II  compra de bens e serviços necessários ao
funcionamento dos novos regimes acadêmicos; e III  despesas de custeio e pessoal
associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de reestruturação. § 1o

O acréscimo de recursos referido no inciso III será limitado a vinte por cento das
despesas de custeio e pessoal da universidade, no período de cinco anos de que trata
o art. 1o, § § 2o O acréscimo referido no § 1o tomará por base o orçamento do ano
inicial da execução do plano de cada universidade, incluindo a expansão já
programada e excluindo os inativos. § 3o O atendimento dos planos é condicionado à
capacidade orçamentária e operacional do Ministério da Educação. (REUNI, 2007, Art
3º)

O programa é bem claro sobre o incentivo orçamentário no que diz respeito ao espaço físico e toda
infraestrutura da universidade a ser expandida e dos serviços necessários a esse acontecimento. Toda essa
preocupação é para que possa ser assegurada a concretização do objetivo geral do programa “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
início de cada plano” (REUNI, 2007, Art 1º; §1º).

Notase que o projeto do governo para expansão do Ensino Superior tinha metas bem objetivas a serem
alcançadas. Isso se deve ao fato de o Brasil sofrer pressões externas no que diz respeito à sua desenvoltura
acadêmica, ou seja, havia uma exigência da comunidade internacional para que o Brasil melhorasse os seus
índices educacionais para que estes pudessem acompanhar os índices de desenvolvimentos econômicos,
participando, assim, do status de civilizado. Não é concebível, na perspectiva da civilização mundial, um país
que tenha uma das maiores economias mundiais está com sua população atolada na barbárie em um nível
educacional aquém do processo de desenvolvimento que sua economia está a engendrar.

Na verdade, o processo de democratização ocorrido no governo Lula não surge de uma necessidade interna
do país, aquela de os brasileiros precisarem ter acesso à educação de nível superior, ou mesmo da urgência
da Universidade Brasileira se renovar, criando um novo processo histórico de democratização e autonomia;
esse processo é um caminho de o País responder em termos civilizatórios a uma questão de ordem mundial.
Uma leitura atenta do documento da UNESCO “Declaração mundial sobre o ensino superior para o século XXI:
visões e ações” aponta para esse dado:

[...] A segunda metade deste século passará para a história da educação superior
como o período de sua expansão mais espetacular: o número de matrículas de
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estudantes em escala mundial multiplicouse mais de seis vezes, de 13 milhões em
1960 a 82 milhões em 1995. Mas este é também o período no qual ocorreu uma
disparidade ainda maior – que já era enorme – entre os países industrialmente
desenvolvidos, os países em desenvolvimento e especialmente os países pobres, no
que diz respeito a acesso e a recursos para o ensino superior e a pesquisa. Também
foi o período de maior estratificação sócioeconômica e aumento das diferenças de
oportunidades educacionais dentro dos próprios países, inclusive em algumas das
nações mais ricas e desenvolvidas. Sem uma educação superior e sem instituições de
pesquisa adequadas que formem a massa crítica de pessoas qualificadas e cultas,
nenhum país pode assegurar um desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável e
nem reduzir a disparidade que separa os países pobres e em desenvolvimento dos
países desenvolvidos. O compartilhar do conhecimento, a cooperação internacional e
as novas tecnologias podem oferecer oportunidades novas para reduzir esta
disparidade. (UNESCO, 1998, Preâmbulo)

Na tentativa de resposta às exigências de ordem mundial para o século XXI, o Brasil engendra um movimento
misto de civilização e barbárie, pois, ampliando o espaço para o aumento da participação universitária,
investe dinheiro público em IES privadas, por meio do PROUNI. Porém, ao aumentar o número de oferta nas
universidades federais, por meio do REUNI, acontece uma precarização dessas universidades, pois não
aconteceu o investimento econômico necessário na estrutura humana e física para tal ampliação. É
indiscutível o fato de que com o Prouni e o REUNI muitos brasileiros e brasileiras tiveram acesso ao Ensino
Superior, rompendo com uma herança históricoideológica de apenas um pequeno grupo elitista poder
participar dessa realidade, mas a forma que foi realizada revela a postura neoliberal do governo que a
administrou. Contudo, podese questionar se é possível uma reforma para democratizar a universidade sem
se romper com a lógica sóciometabólica do capital?
Como se pode ofertar essa igualdade de condições e oportunidades se a reforma acontece somente no interior
da universidade e as relações sociais e econômicas existentes fora da universidade não se modificam?

A contradição, as relações econômicas de exploração e sujeição e a divisão de classes estão na essência do
Estado burguês. Ora, uma reforma que tem por objetivo expandir o Ensino Superior para que todas as classes
tenham acesso aos mesmos cursos, às mesmas universidades não iria ferir o Estado neoliberal brasileiro que,
em sua essência, é um Estado burguês?
Cabe aqui uma reflexão, a partir do materialismo históricodialético, acerca do Estado burguês e suas
contradições.

Em oposição à concepção hegeliana da história e do Estado Ideal, Max apresenta o Estado não como um
poder distinto da sociedade cuja função é defender o interesse geral da sociedade e prover sua sustentação,
mas sim como a preservação do individualismo, dos interesses particulares de uma classe que determina a
sociedade.

O Estado, ao contrário do que pensava Hegel, é a expressão de uma sociedade rachada em classes
contraditórias, que se opõem entre si. É o êxito de uma parte da sociedade em relação às demais. Ao invés de
ser superação das contradições, é confirmação e defesa destas. Por isso, a história não é a história das
realizações do espírito, da tomada de posse de si mesmo, do ideal pensado, como teorizou Hegel, mas é a
história dos homens reais do cotidiano, que produzem suas condições reais de existência.

Segundo a concepção burguesa, a atividade produzida pelo homem revela seu ser, porque se apresenta ao
homem como manifestação dele mesmo. Imbuídos pela ideologia burguesa, os indivíduos, inseridos em
determinada classe, sentemse necessitados de suas atividades para garantir a própria existência. Em sua
incumbência, dada pela grande burguesia, de construir a si mesmo e aos outros, o homem alienase a si
mesmo, porque é “apresentado como força motriz da história” onde, na verdade, nada mais é que um objeto
pertencente a um processo de alienação que foi “concebido [pela classe burguesa] como processo de
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autoalienação do homem” (MARX, 2005, p. 105). A história é, na verdade, um processo dialético no qual se
dá a disputa de classes antagônicas, até por que “a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a
história da luta de classes” (MARX, 2003, p. 45)

É dentro dessa história real que acontece a reforma da universidade brasileira para ofertar igualdade de
condições no acesso ao Ensino Superior aos brasileiros mais pobres. Brasileiros estes que na história,
marcada pela luta de classes, têm que produzir suas condições reais de existência por meio de trabalhos
dilacerantes e depois disso estudar no último turno. Como se pode ofertar essa igualdade de condições e
oportunidades se a reforma que acontece no interior da universidade se apresenta como representações
invertidas das relações sociais e econômicas que se dão fora da universidade?
Marx, ao analisar as relações sociais capitalistas, conclui que a ligação existente entre pensamento e realidade
invertidos está obviamente influenciada por fenômenos constituintes da própria realidade. Assim sendo, as
formas fenomenais são constituídas pelo funcionamento do mercado e da concorrência nas sociedades
capitalistas e encarnam uma manifestação invertida no que diz respeito à produção:

[...] en el mundo de la concurrencia todo se presenta invertido. La forma exterior de
las relaciones econômicas, tal como se apresenta en la superfície de los fenômenos,
em su existencia real y también, por tanto, en las ideas com que los representantes
y los agentes de estas relaciones pretenden ver claro en ellas, difiere mucho y es,
em realidad, lo inverso, lo contrario a su forma nuclear interior, aunque oculta, y al
concepto que a ella corresponde. (MARX, 1947, p. 260)

O capitalismo, hoje, vive uma crise estrutural histórica sem precedentes (MÉSZÁROS, 2012), pois existem
defeitos estruturais na ordem de reprodução sóciometabólica do capital, revelando a incontrolabilidade do
capital:

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – e,
neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital globalmente
dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a
do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que
implacavelmente sobrepõe tudo seus próprios critérios de viabilidade [...] sempre a
favor dos fortes e contra os fracos. (MÉSZÁROS, 2012, p. 96)

Esse sistema é incontrolável, pois surge na história como uma grande estrutura totalizadora que submete
tudo e todos à sua lógica e à sua viabilidade produtiva. Sua reprodução sóciometabólica se dá, à medida
que, para garantir seu funcionamento, esse sistema sacrifica o que for necessário da sociedade e da natureza.
Aqueles que não conseguirem se adaptar a esse processo devem perecer. Nessa perspectiva, o Estado e
todas as suas instituições estão a serviço do capital. Por isso, para ocorrer um verdadeiro processo de
mudança a educação tem que romper com o ciclo histórico do capital e realizar seu papel nesse tempo de
crise estrutural do capital:

Poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais mais
abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. Consequentemente, uma
reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente
transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem
cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança.
(MÉSZAROS, 2005, 25)

Não se pode, pois, pensar em reformar os processos educativos, desconsiderando as práticas sociais.
Gaudêncio Frigotto, em seu livro Educação e crise do capitalismo real, faz uma reflexão que traz algumas
luzes a esta discussão. Colocando a educação como campo social de disputa hegemônica, Frigotto discute as
relações entre sociedade, processo produtivo, processo de trabalho e educação ou qualificação humana e
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trata especificamente das relações entre estrutura econômicosocial, o processo de produção, as mudanças
tecnológicas, o processo e divisão do trabalho, produção e reprodução da força de trabalho e os processos
educativos ou de formação humana:

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes
grupos sociais de trabalhadores deve darse a fim de habilitálos técnica, social e
ideologicamente para o trabalho. Tratase de subordinar a função social da
educação de forma controlada para responder às demandas do capital. (FRIGOTTO,
2010, p. 28)

Sabese que a reforma da universidade proposta pelo governo em 2007 não rompeu com a ordem e o modelo
de produção do capital. Talvez, tenha sido essa reforma somente uma estratégia do governo federal
responder às exigências do capital internacional e consolidar a hegemonia burguesa no país, desarticulando a
universidade enquanto aparelho privado de hegemonia, pois deve a universidade reformada trabalhar as
novas relações societais, criando, assim, o novo homem coletivo.

A reforma da educação superior, por sua vez, submete a produção de conhecimento
nacional a diretrizes de organismos internacionais, reforça a ideia neoliberal do
público nãoestatal, estimulando jurídica e financeiramente o empresariamento da
educação superior, ao mesmo tempo em que legitima a submissão da escola à
empresa, o dualismo entre instituições universitárias e instituições de ensino, utiliza
o acesso à educação superior como instrumento compensatório ao histórico
apartheid social brasileiro, além de agudizar a precarização das relações de trabalho
no âmbito desse nível de ensino. (NEVES, 2005, p. 106)

Fica, pois, a questão sobre as motivações do governo brasileiro para a reforma da universidade. Carlos
Roberto Antunes dos Santos, diretor da Secretaria de Educação Superior do MEC na gestão do ministro da
educação Cristovam Buarque, deixa claro o pensamento do governo em relação à construção da universidade
do século XXI: “Queremos uma universidade comprometida com o ensino básico, com o programa ‘fome
zero’, com a alfabetização e assim por diante” (SANTOS, 2004, p. 59). E, assim por diante, a universidade é
estimulada a ser pedagoga da nova cultura cívica do projeto neoliberal para criação de novos sujeitos políticos
coletivos, voluntários para execução das políticas sociais assistencialistas do governo.

Sendo assim, há quem defenda que não existe um valor histórico relevante nas reformas engendradas pelo
governo Lula no Brasil, pois não romperam, ou melhor, nem colocaram em questão a lógica nefasta das
relações de produção com lógica nefasta das relações de produção do capital, sendo efêmeras, provisórias,
temporárias, breve. Segundo Valério Arcary (2011, p. 157), “estaríamos em uma época de ‘reformismo sem
reformas’”. José Paulo Netto (2010), ao observar as reformas realizadas pelo governo LULA, faz uma crítica à
essência dessas reformas, mostrando que, ao invés de reformas das estruturas, tivemos nesse período um
quadro de iniciativas assistencialistas. Na verdade, o que se nota, na perspectiva do autor, é uma forma de
perceber a situação de barbárie do Brasil contemporâneo, isto é, uma face hodierna da barbárie brasileira e
de suas instituições:

A dimensão bárbara inscrevese no fundamento do modo de produção capitalista
desde a sua gênese, mas combinouse em escala diferencial, ao longo da
explicitação das suas possibilidades, com a dimensão civilizatória de que era
originariamente portador. Quando tais possibilidades se explicitam plenamente –
vale dizer, quando o sistema subsumido totalmente ao capital chega à sua curva
descendente e objetiva a sua crise estrutural, expressandose na efetividade do
tardocapitalismo, a dimensão civilizatória se esgota e o sistema se revela como
barbárie, tornase bárbaro. Este é o estágio atual da ordem do capital. (NETTO,

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_ensino_superior_e_logica_do_capital_uma_analise_teoricocritica_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



2010, p.31)

O Brasil estaria, nessa perspectiva, não reformando a sua estrutura de Educação Superior, mas sim
respondendo a uma necessidade do sistema econômico da ordem mundial e concretizando o projeto societário
neoliberal, sem romper com a ordem sóciometabólica de reprodução do capital. Tentase, pois, resolver os
problemas sociais sem ao menos arranhar os fundamentos da sociedade burguesa, sem problematizar as
contradições estabelecidas pela ordem do capital.

Stephen Ball, analisando as políticas educacionais no Reino Unido, observa algumas mudanças na forma de o
Estado gerenciar. Há uma passagem do Estado de Bemestar social Keynesiano para o Estado do trabalho
Schumpeteriano e o Estado é reestruturado a partir das forças de mercado. O setor público ganha uma nova
forma de gerencialismo, um novo direcionamento ético que oferece um modelo organizacional centrado nas
pessoas. Devese substituir o sistema de controle pela motivação das pessoas, sem castrar o espírito do
empreendedorismo dos empregados.

Esse novo gerencialismo é adotado pelas escolas, trazendo para estas a lógica empresarialmercadológica,
corroborando, assim, a tese de Gramsci (2001) de que a hegemonia nasce da fábrica e da escola como
formadora de intelectuais de diferentes níveis para manutenção da hegemonia burguesa:

Na educação, o seguimento dos diretores de escola é a principal “carreira” em que se
dá a incorporação do novo gerencialismo, sendo crucial para a transformação dos
regimes organizacionais das escolas (Grace, 1995), isto é, para o desmantelamento
dos regimes organizacionais profissionaisburocráticos e sua substituição por regimes
empresariaismercadológicos (BALL, 2011, p.25).

O neoliberalismo traz com seu novo gerencialismo uma nova economia moral, seguida de uma psicologia
social que ensina a respeitar resultados e não princípios. A escola boa é aquela que oferece resultados e esses
resultados são frutos da cultura empreendedora que os gestores vão implantar em seus espaços
administrativos. Sendo assim, a qualidade da escola depende tão somente da forma que os gestores estão
direcionando seu gerenciamento independente da realidade sócioeconômica na qual a escola está inserida.

Essa abordagem de Ball faz com que se perceba alguns direcionamentos do novo gerencialismo no processo
de democratização do Ensino Superior realizado no governo Lula, pois ao realizar a reforma da universidade o
governo não se preocupa em modificar as relações de produção da sociedade, acreditando que basta ofertar
cursos nas IES para democratizar o ensino superior, cabendo a cada um alimentar seu espírito empreendedor
para aproveitar a oportunidade oferecida pelo Estado. O Estado faz seu papel ofertando uma vaga em
determinada IES, seja ela pública ou privada, e o indivíduo deve fazer a sua parte, independente de onde
realizou sua formação básica e das condições que teve para fazêlo, conquistando, com igualdade de
condições, seu lugar na Educação de Nível superior.
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