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Introdução 

Em meio ao ano em que se comemora 20 anos da Executiva Nacional de 

Estudantes de Educação Física (ExNEEF), vários estudantes do Movimento Estudantil 

de Educação Física (MEEF) encampam junto à outros setores do Movimento Estudantil, 

dos professores e servidores técnicos administrativos, uma greve que hoje conta com 

cerca de 53 instituições federais paradas e já dura mais de 60 dias na luta por uma 

educação de qualidade, faz-se necessário o debate acerca da universidade e de 

momentos de luta ao longo desses 20 anos de ExNEEF, como este cenário de greve, que 

contribui para construir uma verdadeira formação crítica e de diferentes dimensões, ao 

mesmo tempo em que traz conquistas para a Universidade pública e para as três 

categorias fundamentais que a compõe. 

A bandeira da universidade, dentre as quatro bandeiras que a ExNEEF carrega e 

alicerça suas lutas, é a única que sempre esteve presente nas reivindicações do MEEF a 

partir das ações que marcam  o surgimento do movimento na década de 1950. A busca 

por uma formação profissional qualificada vem sendo pautada e discutida desde o 

primeiro Encontro Nacional de Estudante de Educação Física em 1980. De lá para cá, se 

passaram 33 anos de discussões, aprofundamento e proposições por uma educação de 

qualidade, que foram se tornando mais concretas ao longo do tempo e dos estudos, na 

busca de contrapor os avanços do capital e a metamorfose de seu mundo do trabalho 

que visa sempre o amoldamento do trabalhador as demandas de mercado. 

A educação, atividade ontológica do ser humano e produto imaterial, ou seja, 

produto que não se separa do seu ato de produção (SAVIANI, 2007), com as 

contradições das relações humanas à partir das formas concretas de produção e a divisão 

da sociedade em classes, torna-se um instrumento de desenvolvimento das forças 

produtivas e da qualificação da força de trabalho que atenda aos interesses da classe 
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dominante, aparato ideológico de manutenção das ideias hegemônicas vigentes, ou 

como afirmam Marx e Engels: “as ideias dominantes de uma época foram sempre as 

ideias da classe dominante”. 

Enquanto isso, o Estado usa de sua aparência “neutra” para gerir os negócios da 

burguesia tal como ela deseja e ordena, e através dessa superestrutura política e jurídica 

que se ergue sobre a base material, é garantida toda a legislação para que a educação 

que deveria ser um bem social comum à todos se transforme em mercadoria, de forma 

com que essas legislações sejam instituídas e reproduzidas como corretas para toda a 

população e fazendo das instituições educacionais espaços estratégicos para formação 

do trabalhador requerido pelo capital e para o desenvolvimento da ideologia burguesa. 

Na sociedade burguesa, a escola torna-se uma instituição burguesa, nascida no 

ventre da sociedade do capital, se vinculando ao ideário democrático-burguês e tomando 

parte da dinâmica produtiva e reprodutiva da sociedade. Dessa forma, enquanto 

microestrutura da sociedade burguesa, a escola se relaciona por redes complexas, tensas 

e contraditórias com a dinâmica social maior, onde toda e qualquer autonomia relativa e 

suas contradições não permitem, todavia, transformar a instituição escola, como sistema 

nacional de ensino, em uma instituição antagônica as diretrizes fundamentais do 

metabolismo social capitalista (SOUZA JUNIOR, 2010). 

Portanto, a educação é um produto determinado pela sociedade, pelas diferentes 

formas de educação para a classe burguesa e para a classe proletária, através da 

intervenção direta ou indireta da sociedade por meio das escolas capitalistas (MARX e 

ENGELS, 2010). 

Se na escola é assim, na Universidade não é diferente. Ela – a universidade – 

desde sua origem não cumpre o papel de atender às necessidade fundamentas da 

sociedade na qual faz parte, na perspectiva da classe trabalhadora, que são aqueles que 

constroem essa realidade, muito pelo contrário, ela cumpre importante função na 

manutenção da sociedade capitalista, na perspectiva de quem explora os trabalhadores 

(CONTE e SILVEIRA, 2010). 

Fica claro então, que a educação institucionalizada e mais precisamente a 

instituição universidade, não está agindo apenas na questão econômica para gerar força 

de trabalho que a burguesia possa explorar, mas age também, no patamar político e 

ideológico para garantir à burguesia sua manutenção no local privilegiado da sociedade, 

em detrimento da exploração e destruição de toda a sociedade (FUCHS, 2011). 



Mesmo a história nos mostrando que a universidade é uma instituição que irá 

produzir e reproduzir a sociedade vigente e seguir suas mudanças no decorrer da 

história (FUCHS, 2011), não se pode descartar o conhecimento produzido por essa 

instituição. Muito pelo contrário, este conhecimento mesmo sendo voltado para os 

benefícios capitalista, desempenha um papel histórico quando minimamente apropriado 

pela classe trabalhadora, pois, é pela apropriação desses conhecimentos produzidos e 

acumulados pela humanidade, que o ser humano se tornou capaz de se libertar de 

formas mais primitivas de organização, produção e reprodução da vida para formas 

mais complexas e avançadas. Este conhecimento, portanto, mesmo sendo burguês, faz-

se necessário e de grande importância para o desenvolvimento das condições 

necessárias a superação do modo de produção capitalista. 

Dessa forma, a luta cotidiana travada dentro da universidade pelas categorias 

que há compõem, e em especial pelo movimento estudantil, torna-se de extrema 

importância para a garantia de acesso, mesmo que limitado, da classe trabalhadora ao 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade, pois, os dominados precisam 

dominar aquilo que os dominantes dominam. 

A ExNEEF, ao longo desses 20 anos de vida, traz consigo a luta por uma 

educação e universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente 

referenciada; da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão... enfim, da 

garantia da qualificação na formação da futura geração de trabalhadores e trabalhadoras. 

Mesmo, como dissemos anteriormente, entendendo a universidade enquanto uma 

instituição social que reflete de maneira determinada a base estrutural e o modo de 

organização da sociedade como um todo, e que, portanto, tem limites nesse modo de 

produção, essas lutas, trouxeram grandes conquistas para o MEEF e consequentemente 

fortalecendo esta entidade e consequentemente trouxeram benefícios as universidades, 

como o fim do “provão”, e as conquistas estruturais e na formação em diversas escolas 

entre outras conquistas efetivadas por manifestações e greves em todo o âmbito 

nacional. 

Nas linhas que se seguem desse texto, abordaremos as lutas da ExNEEF nos 

seus vinte anos em torno da bandeira Universidade, entendendo que está instituição vem 

sendo alvo de políticas educacionais realizadas pelo Estado, também conhecido como 

gerente do capital, baseadas em indicadores dos organismos internacionais como o 

Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que tem como seu 

principal instrumento a Contra-reforma universitária iniciada no governo Fernando 



Henrique Cardoso, consolidada no governo LULA e que o governo Dilma vem dando 

continuidade, com o intuito de precarizar, sucatear e privatizar as universidades, 

transformando a educação em mercadoria, atendendo a lógica neoliberal, onde o estado 

se afasta de suas funções sociais se tornando mínimo para a população e máximo para o 

capital, visto as suas intervenções veementes nas crises cíclicas da sociedade capitalista. 

Dividiremos nossa analise desses vinte anos em duas partes, não entendendo a 

história em etapas, mas sim para uma melhor organização didática e compreensão dos 

leitores: Na primeira abordaremos a luta da ExNEEF em torno da pauta nos seus dez 

primeiros anos, de 1992 a 2002, aos ataques feitos pelos governos de Fernando Collor, 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Na segunda, analisaremos nossos 

enfrentamentos contra os governos Lula e os primeiros anos do governo Dilma, de 2002 

a 2012, onde enfocaremos os principais ataques feitos pelo governo petista às 

universidades públicas brasileiras, como o Programa de Reforma Universitária 

(REUNI) e o atual Plano Nacional de Educação (PNE) entre outros. Demonstrando 

claramente que os diferentes governos que se passaram só fizeram aprofundar e 

intensificar o desmonte da educação pública à partir da lógica desumana de o capital 

garantir seus interesses. 

De 1992 à 2002: a ExNEEF  em defesa da Universidade pública frente aos 

primeiros ataques neoliberais. 

A Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física surge em meio a 

inserção do neoliberalismo
3
 no Brasil no inicio da década de 1990 com o governo de 

Fernando Collor de Mello. 

Segundo Paulani (2006), no neoliberalismo, medidas como a de terceirização e a 

implementação do modelo toyotista de organização do trabalho produtivo, faz com que 

o capitalista aproveite a força de trabalho dos proletários em sua totalidade, sem com 

isso garantir direitos trabalhistas e redução da jornada de trabalho, visando sempre uma 

maior extração de mais valia do trabalhador. 

Ainda segundo Paulani (2006) todo o conjunto de transformações neoliberais 

que mudaram a face do sistema produtivo, busca em última instância conferir ao capital 
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a flexibilidade que necessita para aproveitar as oportunidades de acumulação no setor 

produtivo, financeiro ou nos negócios de Estado. 

A partir deste período, deu-se inicio no Brasil uma reforma de Estado como 

parte estratégica mundial para superar a crise de acumulação capitalista, alterando a 

estrutura organizacional do Estado brasileiro delimitando suas funções típicas, 

reduzindo seu tamanho por programas de privatizações e terceirizações (ANDES, 

2007), o que consequentemente trouxe reformas na educação superior brasileira, 

principalmente através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e do Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

Essa reforma de Estado seguida por uma reforma educacional fazem parte da 

proposta elaborada pelo Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) 

para os países periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil. Esses organismos 

internacionais (BM e FMI) procuram utilizar a educação como instrumento de 

segurança para a classe dominante ao assistirem esses países periféricos com algum 

“punhado” de educação pública, para que a população não se revolte, em contraposição 

ao crescimento da educação privada (LEHER, 1999). 

É a partir da inserção neoliberal que se inicia a reforma universitária tendo seu 

estágio mais avançado nos governos de FHC e de Lula.  A universidade começa a ser 

pensada como uma organização, ao invés de ser entendida enquanto uma instituição, 

sendo administrada por ideias de gestão, planejamento, controle, previsão e êxito. 

Exatamente como uma empresa, descaracterizando a função social da universidade 

(CHAUÍ, 2003). 

Este modelo de Estado neoliberal, implicar ser gestado como se fosse um 

negócio, mas tendo um resultado inverso, há uma dilapidação dos recursos do estado, 

encolhimento do seu tamanho para a população, atrofiamento do seu espaço econômico 

público, não querendo dizer que ele seja fraco, ao contrário, ele é muito mais forte e 

violento para conduzir os negócios e as demandas do capital (PAULANI, 2006). 

De acordo com Paulani (2006), o discurso neoliberal no Brasil começou a se 

firmar nas eleições de 1989 com o discurso ‘liberal-social’ de Collor de Melo. E apesar 

defender em seus discursos a ampliação das vagas nas instituições públicas, Collor 

favoreceu desde seu início de mandato a expansão das Universidades privadas. Segundo 

o ANDES (2007), o governo de Collor também trouxe a ideia da “Universidade de 

ensino” visando a elitização do ensino superior para alguns poucos. 



Com o impeachment de Collor, Itamar Franco passou a dar continuidade a essas 

reformas no ensino superior, que, no entanto, só vieram a se consolidar no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. É no governo deste último que o ensino superior sofreu 

definitivamente o impacto do sucateamento das Universidades Públicas. 

Segundo Figueiredo (2003, p. 09), seguindo as recomendações do Banco 

Mundial, o então ministro da Educação do Governo de FHC, Paulo Renato, em 1996, 

apresentou três pilares para a reforma universitária, são elas: 1) Avaliação Institucional 

e Exame Nacional de Cursos (Provão); 2) Autonomia Universitária; e 3) melhoria do 

Ensino, através do programa de gratificação e estímulo à docência/GED. 

A ExNEEF sempre se postou sendo contrária a estas propostas de precarização 

do ensino superior público e de mercantilização da educação oriundas do governo 

Collor. Mas, precisamente em relação a esses pilares da reforma universitária proposta 

pelo governo FHC, a Executiva de Estudantes de Educação Física, juntamente com 

outras Executivas e Federações de cursos, promoveram sucessivos boicotes ao Exame 

nacional de Cursos (Provão) instituído através da lei 9.131/95, por entender que está 

avaliação não avalia a realidade concreta dos estudantes, dos cursos e das instituições de 

ensino ao desrespeitar os aspectos regionais e a autonomia universitária, por ser uma 

única prova para todo o Brasil, por ter um caráter punitivo para aqueles que não 

conseguiram alcançar a nota ideal, além de divulgar as notas das instituições por uma 

questão de status, beneficiando principalmente as instituições privadas que 

propagandeiam quando recebem boas notas. Como afirma Silva et al. (2001):  

 
“[...] o Provão se caracteriza por ser um método punitivo de avaliação, 

na medida em que divulga conceitos avaliativos sem sugerir mudanças 

que deem conta de superar as deficiências. Logo, a instituição que 

buscar uma melhoria não sabe em que se pautar para atingir seus 

intentos. Outra evidência do caráter punitivo da avaliação 

governamental é sofrida pelo estudante das instituições “reprovadas” 

na Avaliação, composta da Prova já citada e da ACO (avaliação das 

condições de oferta), baseadas no projeto pedagógico da instituição e 

em sua infraestrutura física.” (p. 30). 

 

Obrigatório para todos aqueles estudantes em seu ano de formação por pena de 

não receberem o diploma, o Provão em nenhum momento se colocou como uma 

avaliação transformadora, apontando problemas e propondo melhorias, muito pelo 

contrário, mascara a real situação das universidades públicas que sofrem com a falta de 

verbas, e serve de controle ideológico, controlando o conhecimento a ser produzido 

pelas universidades e a forma como se da a formação desses profissionais, voltando-se 



para a lógica de mercado  atendendo perfeitamente ao que foi pensada, incentivando a 

abertura de instituições privadas (CARVALHO, 2001). 

 
“O ENC em momento algum leva em consideração as condições de 

funcionamento das universidades; por ser padronizado, o Provão 

ignora as diferenças de vocação das instituições e aplica um teste 

único de norte a sul do país e como se não bastasse, o MEC corta 

verbas da educação publica (70% dos recurso de custeio, 

financiamento de pesquisa, 5 anos sem contratar professores, má 

remuneração sem reajuste salarial, etc...), mas investe e incentiva a 

abertura de cursos e faculdades privadas” (CARVALHO, 2001, p.48). 

 

Após anos de luta feita pelos estudantes organizados em suas executivas e 

sucessivos boicotes realizados, o Provão foi encerrado, o que não finalizou o ataque 

neoliberal às universidades públicas, no governo Lula surgiu alternativa de avaliação 

nos mesmos moldes do provão, o ENADE, que veremos mais adiante. 

Frente aos outros pilares da proposta do governo FHC a ExNEEF também se fez 

presente na luta por uma verdadeira autonomia universitária onde a instituições possam 

tomar suas próprias decisões de maneira democrática e socialmente referenciada, 

diferente da proposta governista, que segundo Figueiredo (2003), confunde autonomia 

com autarquia, restringindo apenas a autonomia financeira, ao gerenciamento das 

receitas e despesas, tornando a universidade como órgão de administração. 

 
A autonomia da universidade é comprometida nas atividades-fim 

(autonomia didático-cientifica), sua competência para definir o 

conhecimento a ser transmitido, a forma como transmiti-lo e os 

problemas a serem investigados, apresenta-se comprometida: a) pelo 

Exame Nacional de Cursos (Provão), que controlo ideologicamente a 

universidade, definindo os conteúdos a serem transmitidos; b) pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) que influenciam na 

formação de professores e, c) pelos Fundos Setoriais que financiam a 

Ciência e Tecnologia (C&T) no âmbito extra-universitário 

(FIGUEIREDO, 2003, p. 18-19). 

 

Ou seja, todas essas medidas tomadas pelo Governo Federal, visam o 

crescimento das instituições privadas em detrimentos das universidades públicas. O 

Provão, como citado acima, foi um dos instrumentos utilizados para que a partir das 

notas recebidas pelas universidades pudesse ser elaborado um ranking onde aquelas 

com as menores notas seriam punidas sendo forçadas a buscar financiamento próprio 

abrindo espaço para a terceirização e privatizações. Ainda segundo Figueiredo (2003, p. 

19), com essas investidas, podemos perceber a ingerência do Estado nas universidades, 



retirando o real sentido da autonomia universitária instituída na constituição federal e 

construída ao longo de sua história enquanto instituição social. 

Essa autonomia financeira requerida pelo o governo deixa as universidades 

públicas livres para buscarem seus próprios recursos por vias privadas, ficando assim a 

um passo da privatização. 

Utilizando-se também da Gratificação de Estímulo Docente (GED) para gerar 

uma concorrência entre os professores para aumentar a carga horária e 

consequentemente terem algumas migalhas a mais no salário, burlando a dedicação 

exclusiva e implementando o reformismo “a partir da administração inconsequente dos 

departamentos, centros e instituições pela cobrança de taxas por serviços prestado pela 

universidade em nome de uma sobrevivência acadêmica” (ALMEIDA, 2001, p. 39-40). 

Diante desse cenário de ataque neoliberal aos direitos sociais historicamente 

conquistados e principalmente ao ensino superior público, o Movimento Estudantil de 

Educação Física representado por sua executiva esteve presente nas diversas 

mobilizações durante este período (já citamos algumas dessas nos trechos acima), 

principalmente naquelas onde se enfatiza a luta de classes existente em nossa sociedade, 

e que contribuiu para o fortalecimento da ExNEEF, de suas lutas, trazendo benefícios 

para as Universidades públicas. Como nos mostra Figueiredo (2003) a partir das greves 

realizadas pelas Universidades Federais de 1998 e 2001, sendo seguidas por diversas 

greves nas universidades estaduais. 

A greve das universidades federais que o ocorreu em 2001, contou com a 

participação efetiva da ExNEEF
4
 no Comando Nacional de Greve. Após a greve 

algumas conquistas foram alcançadas a nível específico e a nível nacional, 

proporcionando uma maior articulação entre os setores organizados de resistência a este 

modelo educacional, como relata Figueiredo (2003, p. 35): 

 

A greve de 2001 das universidades federais obteve algumas 

conquistas relacionadas às reivindicações mais diretas, como reajuste 

salarial, manutenção do regime jurídico único (RJU), abertura de 

concurso público, verbas para assistência estudantil, além de 

possibilitar uma maior articulação dos movimentos de resistência, ao 

modelo educacional que vem sendo implementado, a nível nacional. 

 

Impulsionado por essas lutas e conquistas a ExNEEF buscou se fundamentar 

ainda mais em relação a bandeira da Universidade, suscitando e estimulando discussões 
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no âmbito da Educação, da formação de professores de educação física e sobre o papel 

da universidade pública em nossa sociedade, algo que já vinha sendo feito nos 

Encontros Nacionais, como no ENEEF de Recife-PE, em 1999, onde se acentuaram as 

reivindicações acerca da Educação Pública, Gratuita e de Qualidade, diante da política 

de reforma universitária cada vez mais acelerada; assim como no ENEEF de 2000, na 

Seropédica-RJ, onde foi colocada a importância da articulação com outros movimentos 

sociais para a construção de um coletivo contra hegemônico. 

O ponto máximo deste período foi a realização do XXII ENEEF, em 2001, na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com o tema, “Educação Física e 

reforma universitária: resgatando diretrizes do movimento estudantil de educação física 

e propondo intervenções. Na carta de apresentação do encontro, é explicitado o objetivo 

de “delinear ações concretas venham contrapor à reforma universitária”, justificando a 

temática do encontro devido ao contingenciamento de recursos por parte do Governo 

Federal para com a Educação pública, em consonância com a política do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM)  com o intuito de 

implementação do neoliberalismo como alternativa a crise capitalista, tendo o 

Movimento Estudantil de Educação Física a tarefa de se organizar para opor-se a esta 

política educacional. 

 Ao final do XXII ENEEF, foram feitas diversas deliberações a cerca da reforma 

universitária, visando o aprofundamento no debate e o fortalecimento e consolidação 

das lutas da ExNEEF contra a reforma universitária e educacional: 

 
1) Que os militantes do MEEF busquem instigar discussões sobre a 

reforma universitária e suas implicações na produção do 

conhecimento (ensino-pesquisa-extensão), em todos os espaços de 

atuação (órgãos colegiados, sala de aula, projetos), fundamentados nos 

posicionamentos deliberados no ENEEF; 2) Que a ExNEEF 

juntamente com outras executivas encaminhe a UNE um documento 

explicitando nosso posicionamento em relação ao projeto de reforma 

universitária do MEC, exigindo posicionamento oficial da UNE e sua 

inserção na luta; 3) Luta pelo fim do atual Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em função da constituição de conselho composto 

paritariamente por trabalhadores em educação, estudantes, 

representantes dos sindicatos e unidades populares e eleitos 

respectivamente com mandatos revogáveis; 4) Luta pela abertura de 

concurso público para professores nas universidades federais e 

estaduais; 5) Posicionamento contra o provão pelo boicote e pela 

participação no plebiscito sobre o provão, por uma avaliação 

institucional qualitativa construída democraticamente objetivando a 

melhoria das IES; 6) Defesa da democratização do acesso ao ensino 

superior, bem como, a redução das mensalidades; 7) Posicionar-se 



contrário às diretrizes curriculares impostas pela Comissão de 

Especialistas (COESP) do MEC; 8) Combater as iniciativas de 

privatização da universidade, cobranças de taxas, fim do emprego 

público, etc. (Esta foi apenas ratificação de encontros anteriores) 

(FIGUEIREDO, 2003, p. 37-38). 

 

 Essas deliberações foram de suma importância para que a ExNEEF aprofundasse 

seus estudos em defesa da universidade pública e contra a reforma universitária, 

possibilitando o desenvolvimento de estratégias e táticas nessa batalha contra o 

desmonte do ensino superior. 

 Foi importante também para a articulação com outras executivas de curso para 

fazer esse enfrentamento, já que a UNE, então entidade representativa dos estudantes, 

neste momento já aparecia de forma dúbia ao não defender os interesses historicamente 

construídos pela categorial estudantil. 

 A analise concretas de situações concretas, vez com que a ExNEEF já se 

prepara-se para o que estava por vir. A conciliação de classe imposta pelo governo 

LULA/PT nos anos seguintes, ao mesmo tempo que dar continuidade e avança nas 

políticas neoliberais iniciadas pelos governos anteriores, coopta várias entidades de luta 

de diversas categorias, dificultando a organização das mesmas, e fazendo necessário 

com que os Movimentos Estudantis de área, voltassem suas forças para uma 

reorganização a partir da base para que pudesse fazer o enfrentamento à política 

governamental de precarizações dos direitos sociais (como é a educação), que aparece 

agora muito mais violenta e disfarçada. 

 

2002 à 2012 – 10 anos de luta contra a política de conciliação de classes 

 Como vimos nas páginas anteriores, a década de 1990 ficou marcada como o 

início da desertificação neoliberal no Brasil (ANTUNES, 2005), passando por 

sucessivos governos, a estratégia consensual “bancomundialista” de implementar uma 

política educacional de ajuste à configuração da hegemonia capitalista, ou seja, a 

hegemonia neoliberal, foi levada à cabo. Cardoso fechou um ciclo, conseguindo, não 

sem muita resistência, aprofundar o projeto burguês para educação, “em relação à 

educação da maioria da população prevaleceria, no geral, a diretriz de que esta deveria 

ser “minimalista”, aligeirada e superficial, dotada de caráter pragmático e utilitarista.” 

(Leher, 2010, p. nd). 

 Tal projeto foi duramente criticado pelos setores progressistas do país, incluindo 

o Partido dos Trabalhadores, então oposição ao Governo FHC, e principal instrumento 



de organização da classe trabalhadora. Lula da Silva, representava à época uma 

esperança de ruptura com a política neoliberal. Não tardou muito, para que aquilo que 

alguns já anunciavam acontecesse, Lula não só deu continuidade ao ajuste neoliberal, 

como o fez de maneira orquestrada, cooptando setores importantes de resistência, 

consolidando um bloco de poder nacional subordinado de forma consentida à burguesia 

internacional, com políticas operadas por seus principais agentes, Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas (ONU), 

etc.  

 Pouco antes das eleições presidenciais de 2002, Lula lança seu compromisso-

documento, a Carta aos Brasileiros, afirmando que se eleito manteria a agenda 

macroeconômica, o que segundo Leher (2009), alguns setores como o ANDES-SN, já 

previam um porvir difícil para o campo da educação. Tal documento buscou reforçar a 

confiança da burguesia nacional para com o projeto de conciliação de classes proposto 

pelo PT, ao qual resultou de um processo, de aproximação com setores da burguesia, 

fazendo eco com as teorias de fim da história que hegemonizaram o pensamento 

político ideológico ao longo da década de 1990 e neste breve início de século.  

 Na carta ao povo brasileiro, Lula inicia com a seguinte frase “O Brasil quer 

mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para conquistar o desenvolvimento 

econômico que hoje não temos e a justiça social que tanto almejamos”. Tres verbos -que 

designam ação- crescer, incluir, pacificar, seriam as palavras chave do governo ao longo 

de seus 8 anos de mandato. 

 No que tange a Universidade, já no inicio de seu mandato, o governo logo tratou 

de criar um GT interministerial, que teve por função elaborar uma proposta de reforma 

universitária, que não havia sido feita por FHC, e que cabia agora à ele, para ajustar a 

Universidade ao novo cenário neoliberal. Podemos caracterizar dois momentos distintos 

da reforma. 

Como o governo Lula havia sido eleito com base em um “acordo” entre as 

classes, expresso também na sua carta  

Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o PT 

anunciam seu apoio. Parcelas significativas do empresariado vêm 

somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos 

aspectos suprapartidária, que busca abrir novos horizontes para o país. 

Para o povo, Lula reservou a inclusão, para o empresariado o crescimento e para 

o governo a pacificação. Sabendo o apoio que encontrava em sua base, construída ao 



longo de quase três décadas de lutas populares, Lula tratou num primeiro momento da 

reforma universitária de agradar e conquistar a confiança dos mais desconfiados do seu 

governo, o empresariado. 

A década de 90 foi marcada pela crescente expansão do capital privado em todos 

os âmbitos da sociedade, no ensino superior não foi diferente, difundidas as teses do 

capital humano, que defendem uma condicionalidade direta entre padrão de vida e 

quantidade de educação recebida, o capital privado viu na educação uma mercadoria em 

grande potencial à ser oferecida/vendida. 

Na década de 1960, eram 80% de vagas públicas e 20% privadas, e após anos de 

neoliberalismo no Brasil, chegamos aos atuais 88,3% nas privadas e 11,7% nas públicas 

(CENSO, 2010). Como em qualquer outra empresa, a regulação da esfera privada está 

sujeita as leis do mercado. Um crescimento dessa ordem não poderia gerar senão uma 

crise no setor privado, com quedas nas taxas de lucro devido a grande concorrência, 

chegando ainda em 2004 numa total de vagas ociosas na casa dos 40%, sendo que esse 

número nas instituições públicas eram na ordem de 5% (ANDES-SN, 2004). 

O primeiro conjunto de medidas da contra-reforma universitária vão centrar fogo 

na salvação aos empresários ou tubarões do ensino superior. Três programas chave 

desse primeiro momento: A lei de Inovação Tecnológica (LIT), o Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) e o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES), todos amparados pela aprovação das Parcerias Público-Privadas 

(PPP), que visam estreitar os laços entre o Estado, que entra como grande financiador e 

avaliador, e as grandes empresas, que entram com uma pequena parte dos dividendos e 

uma grande parte dos lucros. Tais parcerias demonstram o novo formato do 

neoliberalismo implementado por Lula da Silva, a partir da “conciliação” de interesses 

antagônicos. 

Ao som de Geraldo Vandré, a juventude marcha nas ruas rumo ao ensino 

superior, essa era a propaganda comercial do programa Universidade para Todos 

(PROUNI), programa de maior aceitação da reforma universitária, que aliava os 

interesses dos empresários, pois o governo comprava às custas de isenção fiscal as 

vagas ociosas nas instituições privadas, suprimindo assim o principal fator gerador da 

crise, e ainda imprimia a tão sonhada inclusão das camadas populares na Universidade, 

mesmo que com o total de verbas que deixava de entrar nos cofres públicos dessem para 



abrir o triplo de vagas nas instituições públicas, mas fazer o que, Lula tinha um acordo a 

cumprir. 

Em países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil, em que o padrão 

de desenvolvimento se dá sob a forma de dependência, coube historicamente a 

Universidade Pública o desenvolvimento de ciência e tecnologia, algo que nos países 

centrais é feito no interior das empresas. Herdando de FHC um quadro de deterioração 

do quadro docente, a Lei Inovação Tecnológica visa transformar a Universidade Pública 

em um braço servil do capital industrial, sob as formas das parcerias público privadas, e 

mediadas por fundações ditas de apoio que sugam parte do capital que adentra na 

Universidade pública, vindo tanto da esfera estatal quanto do setor privado, que irão 

“incentivar” a inovação tecnológica a serviço das demandas industriais, utilizando-se da 

estrutura física e humana do público, retirando assim a autonomia da universidade em 

sua produção do conhecimento e acrescentando o empreendedorismo nas funções 

docentes. De fundo a LIT, as PPP, as fundações de apoio tem como base comum a 

privatização interna da Universidade pública. 

As primeiras medidas da reforma universitária trazem uma clara tentativa de 

apagamento das fronteiras entre o público e o privado, entre o que é de uso comum à 

todos e o que é privilégio de uns poucos. Soma-se a isso a redefinição do papel do 

Estado neoliberal, e surge o SINAES como um novo mecanismo de regulação e ajuste 

da educação aos organismos internacionais. Tratando a educação como um bem social e 

não como direito de todos, podendo ser oferecida da mesma forma tanto pelo setor 

público como pelo privado, e portanto dignos de receber verbas públicas, afinal as 

instituições privadas estão prestando um serviço social, cabe as comissões internas e 

externas, formadas por uma maioria escolhida a dedo pelo governo definir os rumos 

dessas verbas. 

Como sub-produto do SINAES, temos o ENADE, uma prova única em todo país 

que visa avaliar os estudantes ao final da graduação, desconsiderando as regionalidades, 

seguindo o caráter meritocrático/punitivo do SINAES, ofertando bolsas aos melhores 

colocados, amoldando a consciência da classe trabalhadora ainda em seu processo de 

formação ao jogar estudante contra estudante, e de fundo cumprindo o papel diluidor 

das diferenças fundamentais entre o público e o privado. 

É visível como esses primeiros passos da reforma universitário, cumprem com o 

projeto maior do governo Lula – crescimento, inclusão, pacificação – promovendo o 

crescimento econômico as custas da retirada de direitos da classe trabalhadora, sob a 



face maquiada da inclusão, e promovendo assim a difícil pacificação advinda do 

amortecimento das contradições da luta de classes. 

É importante ressaltar que essa primeira parte da contra reforma universitária foi 

aprovada com pouca resistência da sociedade civil, sobretudo pelo processo de 

cooptação das organizações históricas tanto no âmbito sindical com a CUT, e no 

movimento estudantil, com a UNE, que desde o surgimento do PT desenvolveram-se 

atreladas ao partido, e que diante da degeneração e transformação do PT passaram 

também pelo mesmo processo. 

Mesmo que sem alguns de seus principais atores, o segmento que fazia a critica 

e a resistência ante o aprofundamento do ajuste, manteve-se. Setores como o ANDES 

trouxeram críticas logo na implementação de tais programas, e o MEEF não foi 

diferente, ainda em 2004, quando o Movimento ocupou o prédio do Conselho Nacional 

de Educação, a luta contra a implementação das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais, de fundo expressa uma concepção de educação superior contrária a 

engendrada pelos primeiros passos da contrarreforma. Tal luta, não esteve isolada, 

articulava-se com outros setores do Movimento Estudantil e Social, e ainda sindicatos e 

outras entidades que construíram o “Grupo de Trabalho e Mobilização – Vamos Barrar 

Essa Reforma Universitária”, que organizou um calendário de lutas em defesa da 

Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade, colocando-se contrário ao 

aprofundamento neoliberal que ensaiava seus próximos passos. Para se ter uma ideia, 

assinaram a convocatória para a plenária nacional contra a reforma universitária: 

 

Sindicatos: ANDES-SN – SINTUFJF – SINTUFES – SINTE-MED – 

SINTUFEPE – SINTEST/RN – SINTUPERJ – SINTUFF – 

SINPEEM -SINDCEFETEQ 

Entidades Gerais: AACP (Associação de Alunos do Cursinho da 

Poli) – APG-USP/Capital (Associação dos Pós-Graduandos da USP) – 

CONLUTE (Coordenação Nacional de Lutas dos Estudantes) – Fórum 

Estudantil deLuta contra a Reforma Universitária da UFAM – Fórum 

Fluminense de Lutas – UES/Santarém (União dos Estudantes de 

Santarém) – UMERP (União Municipal dos Estudantes de Rio Preto) 

– Grêmio do Liceu/Niterói – UMESG (União Municipal dos 

Estudantes de São Gonçalo) 

Executivas e Federações de Cursos: ABEEF – DENEM – DENEO – 

ENEF – ENEENF – ENEN – ENESSO – ENEV – ExNEL – ExNEEF 

– ExNEPe – FEAB – FEMEH – FENED 

DCEs: FURG – UEFS – UEMS – UFAL – UFC – UFES – 

UNIARARAS – UFF – UFLA – UFMA – UFMG – UFPel – UFRJ – 

UFS – UFRPE – UFRRJ – UFS – UFSM – UFU – UnB – 



UNICEUMA – UNIFAP – UNIFESP – UNIFOR – UNIT – UPE – 

URI – UFPR – USP 

Movimentos: MTL(Movimento Terra, Trabalho e Liberdade) 

(comissão organizadora da Plenária Nacional, 2004) 

 

O embate também se expressou nos diversos Boicotes ao ENADE que a 

ExNEEF, em conjunto, com outras executivas de curso, organizou e vem organizando 

ano após ano, colocando-se contrária ao exame de cunho meritocrático e punitivo, e 

defendendo uma avaliação que busque detectar as problemáticas da educação superior 

no país afim de que se construam políticas para superá-las. Articulando-se ainda à 

outras parcelas do Movimento Estudantil e dos Movimentos Sociais, vimos a ExNEEF 

presente em enfrentamentos que se fizeram frente a adequação utilitarista da 

Universidade, como por exemplo a luta contra o Parque Tecnológico na UFRGS, que 

visa atrelar a produção do conhecimento às demandas da burguesia industrial em 

detrimento da produção com referência no conjunto da sociedade, lógica essa 

estimulada pela Lei de Inovação Tecnológica. 

A grande aceitação do PROUNI, somada a grande base estudantil da UNE nas 

Universidades Privadas, fez com que houvessem poucas mobilizações contrárias ao 

Programa, ainda assim, a ExNEEF não se furta de fazer a crítica a estratégia do 

Governo, reafirmada em seus Encontros, e debatendo às claras, que a critica se dirige ao 

programa e não aos estudantes bolsistas, aos quais busca-se demonstrar o pano de 

fundo, afim de que os mesmos, consigam fazer a crítica ao Programa mesmo internos ao 

mesmo. 

  

Com um alto índice de aprovação, em 2006 Lula se reelege, e pode então dar 

sequência ao seu desmonte do ensino público. Se num primeiro momento Lula centrou 

fogo nas universidades privadas era chegada a hora de reestruturar as Universidades 

Públicas. Tendo como carro chefe dessa nova onda o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que atrela a pouca 

verba destinada as instituições à sua adesão ao programa, que trazia como central, a 

expansão pela via do melhor aproveitamento do material humano e físico das 

universidades, com metas de dobrar o número de estudantes no ensino superior, com 

uma taxa de aprovação de 90%, número destoante com a nossa realidade, e aumentar a 

média de relação professor-aluno para 18 estudantes para cada professor. O aumento de 



verbas previsto era de no máximo 20%, meta essa que não foi possível de ser cumprida, 

o que fez com que diversas obras em todo o país que estavam sendo executadas para 

abarcar a meta de duplicar o número de estudantes fossem paralisadas pela falta de 

verbas e assim permanecem até o momento.  

Um dos aspectos a se analisar quanto ao REUNI, é a própria forma como o 

mesmo foi implantado, um decreto presidencial, algo que foi muito utilizado por FHC e 

Collor, para desconsiderar a posição do Congresso. Nesse caso, um decreto significa 

excluir o popular e democrático do programa do governo, pois o mesmo desconsiderou 

a posição dos diversos setores da educação do país, principalmente o ANDES, e o 

Movimento estudantil, que durante a implementação do REUNI em 2007 ocuparam 

dezenas de reitoria pelo Brasil, sendo contrário a implementação do programa nos 

moldes colocados pelo governo. Esse movimento foi importantíssimo para o 

Movimento Estudantil, pois possibilitou, mesmo que com limites, uma reorganização do 

ME por fora da UNE, que com verbas desviadas da área da saúde percorreram o país na 

caravana REUNI, defendendo o programa que, agora passados 5 anos de sua 

implementação demonstra o sucesso de seu objetivo: precarizar ainda mais a 

universidade pública, e aumentar os índices de adoecimento do corpo docente das 

universidades, devido ao aumento da exploração e precarização do trabalho dos 

professores. 

No bojo da reforma o governo criou ainda a Universidade Aberta do Brasil, que 

se trata de uma fundação de direito privado que tem a função de organizar cursos a 

distancia de nível superior, tanto na graduação, como na pós-graduação. Tendo em seu 

discurso o objetivo de situar o Brasil na sociedade do conhecimento, o programa de 

fundo visa a formação de centenas de milhares de desempregados com nível superior, 

seguindo a promessa de inclusão, mas nos moldes da inclusão excludente. A educação a 

distancia tem se tornado a maior forma de expansão do ensino superior brasileiro, e 

garante ao governo números e estatísticas que escondem a realidade da reforma 

universitária no país (ANDES, 2007). 

Sob o discurso de que a Universidade sob o modelo humboldtiano não 

correspondia as demandas do processo de desenvolvimento do país, o governo cria a 

Universidade Nova, tendo como referência a UFBA, a Universidade Nova cria cursos 

generalistas de curta duração, que dão direito ao titulo de bacharel em nada, 



caracterizados como ensino de terceiro grau, e que aos que tiverem melhor 

aproveitamento será concedido o direito à formação superior. 

Esse segundo bloco de programas, garantiu o aprofundamento do projeto de 

governo pautado no crescimento, principalmente com a educação a distância que se 

tornou uma das formas mais lucrativas de se vender educação em qualquer esquina, e 

principalmente com o REUNI, o governo conseguiu incluir uma parcela da população 

brasileira no ensino superior público, chegando a dobrar o número de ingressos, 

garantindo assim a acomodamento de um setor que reivindicava esse direito. 

Porém o que os números escondem, é que junto com o expansão sem qualidade 

do ensino superior e o crescimento econômico, expandiu-se também o número de 

desempregados no país e também o abismo social entre a classe dominante e os 

trabalhadores, que nunca estiveram tão endividados como no governo Lula. Essa é a 

principal contradição da sociedade do conhecimento, ou seja, a sociedade capitalista. 

  O processo de ocupações de Reitoria desencadeado em 2007 foi de tamanha 

intensidade e importância para o MEEF, que o décimo volume do Caderno de debates 

da ExNEEF, produzido pela gestão 2007-2008, traz como tema “O MEEF e as 

ocupações de reitoria em 2007”. O caderno narra as lutas desenvolvidas na USP, 

UFSM, UFRGS, UFPA, UFJF, UFBA, UFPR, UEPA, UFRJ, UFRuralRJ e UFSC. O 

primeiro texto do caderno, produzido pela coordenação geral da gestão
5
, traz uma 

retomada histórica, e sintetiza a analise do MEEF frente ao processo, situando o ano de 

2007 como marcante para dar um novo fôlego à luta dos trabalhadores no Brasil. A 

deflagração da Frente de Lutas Contra a Reforma Universitária, no final de 2006, com o 

objetivo de unificar e aglutinar o Movimento no combate contra as políticas 

devastadoras colocadas em curso no primeiro mandato de Lula da Silva e apontamento 

para o que viria adiante, o programa REUNI, tirou calendário de ações unificadas que 

oxigenaram a luta no âmbito Universitário no país. 

 O processo de ocupações, que teve inicio com a ocupação da UNICAMP e 

ganhou visibilidade nacional com a ocupação da USP, desencadeando a onda de 

ocupações pelo país, que tinha como pauta unificada a contrariedade à reforma-

universitária e a solidariedade a ocupação da USP, articulando às questões específicas 

de cada localidade. O segundo levante de ocupações de 2007, teve como eixo 

articulador a resistência à implementação do Programa de Apoio a Planos de 

                                                           
5
  A coordenação Geral da ExNEEF, gestão 2007-2008, era composta pelos estudantes Eduardo Gottems 

Pergher e Shin Pinto Nishimura, ambos estudantes da UFRGS. 



Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI, mesmo com a forte 

mobilização, o Programa foi aderido pela totalidade das Universidades do país, 

sobretudo por seu método de aprovação, que desce de um decreto presidencial e adentra 

a Universidade pelos Conselhos Universitários, que mantêm a estrutura decisória criada 

em plena ditadura militar, com professores representando 70% do peso de decisão, 

enquanto aos técnicos administrativos e estudantes correspondem 30%. 

 Quanto a implementação do REUNI, não há dúvidas, o movimento saiu 

derrotado, porém ao avaliar o processo, perceberemos que o Movimento estudantil 

transformou-se qualitativamente, sobretudo na caracterização quanto a entidade 

nacional que até então representava os estudantes no Brasil, a União Nacional dos 

Estudantes (UNE), que serviu de braço do Governo para a imposição da contra-reforma 

universitária, colocando-se contrária ao movimento de ocupações, demonstrando seu 

afastamento da base real dos estudantes e sua falência para a organização das lutas 

estudantis combativas e independentes. Tal caracterização permitiu que no ano seguinte, 

durante o ENEEF realizado em Porto Alegre, o MEEF e sua entidade, a ExNEEF, 

rompe-se com UNE, com os seguintes apontamentos: 

“Que a ExNEEF rompa com a UNE e priorize a formação e 

reestruturação de sua base, além de manter sua atuação no FENEX e 

construir outras lutas do ME (n°19) 

 

A ExNEEF entende a importancia de uma nova entidade para o 

Movimento Estudantil Geral porém não avalia a conjuntura como 

favorável para construção de uma nova entidade (n°20) 

 

A ExNEEF se propõe a participar e construir espaços por fora da 

UNE de reorganização do ME combativo e de luta, inclusive um 

congresso nacional dos 

estudantes, levando em consideração as resoluções aprovadas neste 

ENEEF e as bandeiras históricas do MEEF (n°21)” 

 

O rompimento e a caracterização da necessidade de uma nova entidade que surja 

do seio das lutas estudantis, vem sendo reafirmado desde então e compreende a 

perspectiva de reorganização pautada pelo MEEF atualmente: 

 

“Ao romper com a UNE, o MEEF aponta a necessidade de 

reorganização do movimento estudantil pela base, garantindo a 

articulação entre outras executivas através do FENEX, mesmo com 

todos os seus limites, e, apontando a necessidade de construção de 

uma nova entidade nacional, capaz de reorganizar as lutas.” (ExNEEF, 

2012, p. 164). 



 

 Mesmo as contradições apresentadas não deram conta de abalar a força do PT, e 

em 2011 pela terceira vez elege o presidente da República, agora com a figura de uma 

ex guerrilheira, Dilma Roussef. Que em seu primeiro ano já demonstra que assim como 

Lula pretende dar continuidade a implementação da cartilha neoliberal. Cortando 50 

bilhões do orçamento para os insumos sociais, sendo na Educação mais de 3 bilhões. 

Dando sequência ao desmonte da educação pública no país, da mesma forma como fez 

Lula, à conta gotas, como expressam as MP´s que agora com a forma de projetos de leis 

visam privatizar internamente os hospitais universitários, com a criação de fundações de 

direitos privados para gerir essas instituições e a criação do banco de professores 

substitutos que flexibilizam ainda mais as relações trabalhistas agora entre o Estado e os 

trabalhadores, colocando o modelo de contratação utilizados pelas empresas para 

aumentar seus lucros agora também no serviço público. 

E para os servidores públicos que ainda possuem o “privilégio” de concursados 

o governo reservou um congelamento de salário pelos próximos 10 anos, o que motivou 

diversas greves e ocupações ao longo de 2011, greve essa que saiu derrotada, e com 

punição aos grevistas. Demonstrando que a ex-guerrilheira que antes colocava medo nos 

agentes da ditadura militar, hoje faz o mesmo, porém, com a classe que batiza o seu 

partido, os trabalhadores. 

Nesse terceiro mandato tramita ainda o novo PNE, que busca transformar em 

políticas de Estado as metas essenciais da contra reforma, o que gerou uma forte 

mobilização ao longo do ano de 2011, sobretudo com a criação da “Campanha por 10% 

do PIB para a Educação Pública Já”, organizada nacionalmente e composta por uma 

vasta gama de organizações da sociedade civil, entre sindicatos, partidos e movimentos 

sociais. A ExNEEF compôs os comitês e construiu a campanha com suas entidades de 

base, Diretórios e Centros Acadêmicos, por diversas Universidades do país, e no final 

de 2011, com o plebiscito nacional, que detectou a necessidade da implementação 

imediata dos 10% do PIB na educação pública. 

Tal movimento foi importante, pois unificou diversos segmentos em torno da 

pauta única, possibilitando um amplo dialogo com a sociedade acerca da necessidade de 

se priorizar as políticas sociais, algo que vem sendo negado ao longo dos sucessivos 



governos, e ainda acumulou forças para a conjuntura atual, em que vivenciamos uma 

das maiores greves nas Universidades Federais da história recente do Brasil
6
. 

Em Junho de 2012, a câmara, em reunião da comissão especial do Plano 

Nacional de Educação, aprovou a elevação para os 10%, porém, com o condicionante de 

se atingir a meta em 10 anos, ou seja, em 2023, além de não prever se a destinação dos 

fundos será a educação pública ou privada. Tais encaminhamentos vão de encontro aos 

interesses do conjunto da sociedade, que reivindica a aplicação imediata da parcela do 

PIB para a educação pública, como forma de minimizar o atraso educacional no país. 

Tal medida, apoiada e comemorada pela UNE, teve como intuito desmobilizar e 

deslegitimar o forte grevista e a organização dos estudantes  que retomaram o método 

de luta dos trabalhadores, com assembleias e a criação do Comando Nacional de Greve 

Estudantil, que num primeiro momento foi negado como representação estudantil para 

negociar com o Governo, mas que pela forte pressão do movimento estudantil que atua 

por fora ou como oposição de esquerda da UNE, obrigou-se a recuar. 

 

Considerações Finais 

  

Ao longo dos seus 20 anos de luta e resistência, a EXNEEF não titubeou na 

defesa de uma Universidade pública, gratuita, de qualidade e referenciada na superação 

das mazelas sociais do país, articulando suas pautas específicas de um movimento de 

área, com as pautas gerais da educação e da luta de classes como um todo. 

A greve nacional vivenciada atualmente, tem dado conta de comprovar a correta 

análise que o MEEF vem conseguindo construir ao longo da realização dos seus fóruns 

– Encontros Nacionais e Regionais de Estudantes de Educação Física e Conselhos 

Nacionais e Regionais de Entidades de Educação Física – no que tange a necessária 

crítica as políticas iniciadas na década de 1990 e continuadas com o Governo petista, a 

necessária autonomia do Movimento Estudantil e a vinculação com a base dos 

estudantes. 

A limitação deste trabalho, não permite conclusões acerca do movimento 

grevista, mas pode-se concluir que a contra-reforma universitária implementada nos 

últimos dez anos, se negativamente representou um misto de precarização e privatização 
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 O presente trabalho foi finalizado em agosto de 2012, com o processo de greve ainda em andamento, 

com mais de 90% das Universidades Federais paralisadas, tendo na pauta de reivindicações, a melhoria 
por condições de trabalho, que articula os três setores da Universidade. 



interna da Universidade Pública, positivamente representou uma possibilidade de 

organização da classe em defesa da educação, abrindo um fértil período de lutas que 

tem demonstrado na prática os atores sociais desse embate, por um lado vemos o 

Governo petista e seus braços, como a UNE e o PROIFES, atuando pela manutenção da 

condição colonial da Universidade e do outro uma ampla parcela de setores buscando 

no próprio processo, sua organização autônoma e combativa, campo esse em que se 

encontra a ExNEEF, e a construção de uma Educação Pública e de Qualidade, que insira 

a Universidade no campo da disputa por projetos de sociabilidade em curso. A luta 

continua. 
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