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O período em que este texto é escrito
3
, nos convida à uma importante e necessária 

reflexão crítica acerca do papel social da universidade brasileira, enquanto instituição social 

responsável pela produção e transmissão da cultura técnico-científica desenvolvida 

historicamente pela humanidade. Esta assume determinada forma no modo de produção 

capitalista, onde “a ciência é incorporada ao trabalhado produtivo, convertendo-se em 

potência material. O conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, em meio de 

produção”, (SAVIANI, 2003, p. 137) expressando assim suas contradições e tensões de classe, 

consolidando-se assim como uma instituição da sociedade civil em constante disputa. 

A Greve nas Federais, como ficou conhecido o movimento grevista iniciado em 17 de 

maio deste ano e que no comunicado especial do Comando Nacional de Greve (CNG-

ANDES)  expedido no dia 08 de agosto, conta  com 57 Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) que em assembleia votaram pela continuidade da greve e reabertura das 

negociações. Essas foram interrompidas de forma autoritária pelo Governo que afirma 

embasado na consulta eletrônica realizada pelo PROIFES que a categoria acordou com a 

última proposta apresentada, porém, ainda de acordo com o comunicado, tal consulta incidiu 

em apenas 3% da categoria, que hoje é representada pelo PROIFES e não pelo ANDES-SN. 

A greve teve adesão logo no primeiro dia de 33 instituições, chegando a 47 em apenas 

duas semanas e ascendeu progressivamente com o passar dos dias e a ausência de propostas 

que contemplassem as reivindicações da categoria, que colocam em pauta o reajuste salarial, a 

reestruturação da carreira docente e a valorização e melhoria das condições de trabalho 

docente nas IFES. Este último, que se tornou eixo comum dos setores, técnicos 

administrativos e estudantes, que embalados pelo forte movimento docente aderiram à greve 
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em diversas Instituições do país. O movimento que iniciou dentro dos muros da universidade 

logo extrapolou á diversas categorias do Serviço Público Federal, abrangendo atualmente 

mais de 30 setores paralisados, com pautas pela valorização do serviço público, condições de 

trabalho, reorganização das carreiras e recomposição imediata das perdas salariais, 

possibilitando assim a articulação e unidade na luta que atinge a maior dimensão de 

organização da classe trabalhadora no Brasil nesse início de século. 

Este texto alicerçado na luta pela construção de uma universidade pública, gratuita, de 

qualidade e com referência social na produção do conhecimento, busca trazer à tona o debate 

sobre o modelo de universidade defendido pelos movimentos que atuam na área da educação, 

discutindo o papel do conhecimento cientifico na sociedade capitalista. O contexto é de crise 

estrutural que atinge todos os âmbitos da existência humana, do econômico ao ambiental, em 

todos os níveis, assumindo a lógica destrutiva do capital como forma de recomposição das 

taxas de lucro. Esta lógica tem direcionado uma série de ajustes estruturais, que visam a 

expropriação dos fundos públicos para satisfazer as necessidades privadas, mantendo assim a 

hegemonia da dominação de classe da burguesia sobre os trabalhadores, e das nações 

imperialistas sobre os países que tem seu desenvolvimento sócio-econômico determinado pelo 

movimento desigual e combinado do capital global que os mantêm na condição de países 

subdesenvolvidos na divisão internacional do trabalho, como é o caso do Brasil. Busca ainda 

debater como esse processo se desdobra no âmbito da formação universitária, sobretudo no 

processo de contrarreforma
4
 implementado ao longo dos últimos 10 anos de Governo do 

Partido dos Trabalhadores. Período marcado pelo atendimento ao receituário dos organismos 

internacionais, que visam adequar a formação dos trabalhadores na educação superior à 

composição necessária para sobrevida do capitalismo como forma de produção da vida 

humana, articulando interesses internacionais e nacionais, que constituem um bloco de poder. 

Expressão esta que encontramos na figura do Estado e seus dirigentes no Governo Federal, 

como bem diz a palavra de ordem da greve federal “Chega de enrolação, negocia Dilma!”. 

Os processos ainda em andamento, aprofundamento da crise, ajustes estruturais, 

organização de resistência da classe trabalhadora, que se expressam na configuração contra-

reforma-greve mesmo que não nos possibilite conclusões mais concretas, nos permite apontar 

algumas tendências e pensar a atuação das forças em movimento na disputa por projetos de 

Universidade, formação e sociabilidade, sendo assim o texto debate por último os principais 
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atores em cena nesse palco em “explosão”. 

 

 

Em defesa da Universidade 

Concordando com Siqueira (2009), existem vários conceitos de universidade, mas o 

princípio fundador é a “unidade na diversidade”, ou seja, a universidade enquanto berço da 

produção e apropriação da forma mais desenvolvida de conhecimento constitui um espaço 

privilegiado para o debate e recriação de distintos saberes. Por expressar as contradições de 

uma sociedade dividida em classes com interesses antagônicos, a burguesia proprietária dos 

meios de produção e os trabalhadores possuidores somente de sua força de trabalho à ser 

vendida no mercado, a  mesma torna-se um rico cenário da disputa por projetos antagônicos 

de formação e função social do conhecimento produzido. 

Sendo assim, o Movimento que se coloca na luta em defesa de uma Universidade 

Pública e com referência social, incluindo o Movimento Estudantil de Educação Física 

(MEEF), tem defendido a  concepção de que a “qualidade da universidade concretiza-se, 

ganha sentido e atinge a sua finalidade quando torna o produto do fazer acadêmico acessível à 

sociedade, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de vida da 

população” (ANDES, 1981). Para tanto a defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão faz-se necessária a fim de aproximar a universidade da sociedade, possibilitando a 

auto-reflexão crítica e a práxis emancipatória no processo de formação acadêmica.  

Outro preceito que deve fundamentar a padrão de qualidade da universidade é a 

autonomia, tanto didático-científica, como administrativa e de gestão financeira e patrimonial. 

Tal preceito visa assegurar a independência da universidade frente as relações com as 

entidades mantenedoras, a autonomia na gestão dos recursos, da composição das instâncias, 

da produção científica e nas eleições internas devem consolidar-se vinculadas ao exercício 

pleno da democracia, tanto quanto a possibilidade de auto-organização das categorias que 

compõem o corpo universitário, seja no setor sindical com os técnicos administrativos e 

professores ou no Movimento Estudantil com os discentes. A autonomia universitária e a 

democracia nos processos decisórios e na gestão da Universidade situam um campo 

importante da disputa por projetos, sendo seguidamente alvo de ataques pelas políticas 

advindas dos governos em defesa dos interesses de mercado. 

A condição de trabalho dos docentes também compreendem um princípio fundamental 

na defesa da qualidade universitária, tais como: 

 



Carreira unificada para as instituições de ensino superior, isonomia salarial, 

estabilidade no emprego, carga e estrutura curricular, regime de contratação, 

concursos públicos de provas e títulos para ingresso na carreira, critérios 

para aprovação de projetos de pesquisa, política de capacitação docente, etc. 

(ANDES, 1981, p. nd) 

 

Tais condições tem sido duramente atacadas, sobretudo após a consolidação da contra-

reforma  universitária, sendo um dos estopins da greve nas federais. Qualquer projeto de 

educação de qualidade deve prezar pela qualidade nas condições de trabalho dos docentes, 

tanto quanto nas condições de trabalho dos técnicos administrativos, que terão reflexos na 

formação humana pretendida como emancipatória. 

Com a implementação do projeto neoliberal por parte dos governos recentes 

(FHC/PSDB, Lula/PT e Dilma/PT) a questão do financiamento das universidades coloca-se 

na pauta do dia. O contexto de retirada de direitos sociais universais, tais como saúde, 

habitação, trabalho e educação, levados à cabo como estratégia para enfrentamento da crise, 

tem colocado em cheque o caráter da educação historicamente conquistado pela luta dos 

trabalhadores, buscando “desconstituir seu caráter de direito social, por meio de sua 

transmutação em serviço público não-estatal” (PINTO, de LIMA e CISLAGUI et. al. 2009, p. 

76). A defesa de uma universidade pública remete inexoravelmente a defesa do financiamento 

100% estatal, contrapondo-se a lógica defendida pelos documentos do Banco Mundial que 

defendem a diversificação do financiamento das instituições estatais e adoção de incentivos 

para o seu desempenho, lógica essa que tem sido aplicada como política pública educacional, 

e que baliza projetos como a Lei de Inovação Tecnológica, o SINAES, as Fundações de Apoio 

e as diversas parcerias público privadas que estão no bojo da contra-reforma.  

Como instrumento de defesa da concepção do financiamento público e estatal, desde 

2011 tem-se articulado um bloco de esquerda em defesa da campanha “10% do PIB para 

educação pública já!”, que defende a priorização das verbas públicas para suprir as mazelas 

sociais resultantes do modo de produção capitalista e suas crises. O Brasil investe hoje menos 

de 5% do Produto Interno Bruto em educação, este número é insuficiente para garantir a 

qualidade necessária à formação acadêmica, sobretudo num país que conta de um atraso 

educacional como é o Brasil, esse mesmo país que converte 47% do seu orçamento geral para 

o pagamento e dos juros e amortizações da dívida interna e externa, e que “orgulha-se” de 

ocupar o 6º lugar na economia mundial, mas não “envergonha-se” de seu 84º lugar no índice 

de desenvolvimento humano. 

Na difícil conjuntura de espoliação de direitos como forma de retomar as taxas de 

lucro para manutenção da ordem vigente, e da adequação da produção do conhecimento para 



atender as demandas de um mercado em crise, a luta por uma universidade pública, gratuita, 

de qualidade e socialmente referenciada comporta um potencial transformador, que pode 

unificar setores da classe trabalhadora em torno da questão que mais lhe é cara, o seu direito 

ao acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade. 

 

Crise estrutural do capital e precarização da universidade pública 

O capital carrega em sua reprodução uma lógica expansiva incontrolável, explicada 

pelo processo de acumulação
5
, que colocam o sistema em crise com certa frequência. As 

crises capitalistas tem como característica serem crises de superprodução, conforme análise 

desenvolvida por Marx no “Manifesto do Partido Comunista”, de 1848, “as crises comerciais 

aniquilam regularmente grande parte não somente dos produtos existentes, mas também das 

forças produtivas já criadas. Nas crises eclode uma epidemia social que teria parecido um 

contracenso a todas as épocas anteriores: a epidemia da superprodução (MARX, 2009, p. 33). 

Entretanto, a crise atual (que teve início na década de 1970) apresenta características 

diferenciadas das anteriores, sendo caracterizada por Mészáros como crise estrutural do 

capital (MÉSZÁROS, 2002), principalmente pela ampliação da lógica destrutiva que assola 

as relações entre os seres humanos e entre estes e a natureza. 

A novidade histórica da crise é, segundo Mészáros, sua característica diferenciada de: 

caráter universal; alcance global; temporalidade permanente (escala de tempo extensa); e 

modo de desdobramento rastejante (MÉSZÁROS, 2002, p. 796). Os desdobramentos da crise 

materializam na exploração desenfreada dos recursos naturais, na retirada de direitos sociais e 

na flexibilização dos direitos trabalhistas, como tentativa de recompor as taxas de lucro do 

capital (ANTUNES, 2009). As antigas consequências permanecem: crise de dominação; 

maior repressão aos movimentos que pautam uma transformação radical na sociedade; as 

guerras como elemento de “escoamento” de capital; o desemprego crônico-estrutural; a 

intensificação da taxa de exploração da força de trabalho; acompanhados de “novas” medidas 

governamentais para superar a crise (que vão desde o resgate de bancos e empresas à beira da 

falência, aos estímulos de como podemos ajudar a superar a crise individualmente) 

Com o agravamento da crise, são lançados pelos capitalistas mecanismos para tentar 

recompor as taxas de lucro do capital, como a reestruturação produtiva e as reformas do 

Estado. No âmbito da produção, a tendência é a mudança do taylorismo/fordismo, que atingiu 

abrangência mundial com a produção em massa, ao toyotismo (caracterizado como sistema de 
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organização flexível), iniciado nas fábricas japonesas. Estas transformações no mundo do 

trabalho respondem a necessidade da acumulação flexível, que, segundo Harvey, se apoia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo (HARVEY, 1989).  

A crise move os ideários do capital a buscarem também a implementação das políticas 

neoliberais, promovendo mudanças na configuração do Estado. Consideramos que a dimensão 

da política sempre vai encontrar uma correspondência na materialidade da economia, pois, em 

última instância, é determinada por ela. Com o diagnóstico feito pelo viés neoliberal, entram 

em cena as reformas do Estado, que visam reduzir os gastos com políticas sociais (Estado 

mínimo) e aumentar a participação do Estado nas atividades de capital corporativo (Estado 

máximo). O esvaziamento das instituições é tensionado na medida em que se propõe a 

substituição das  Instituições Sociais pelas Organizações Sociais, na tentativa de deslocar para 

a sociedade civil as políticas sociais (direitos) executadas pelo Estado, historicamente 

conquistados pelas lutas da classe trabalhadora. 

O principal do receituário neoliberal é analisado, por Anderson, como: disciplina 

orçamentária, contenção dos gastos com bem-estar social, e a restauração de uma chamada 

“taxa natural” de desemprego, potencializando a exploração dos trabalhadores a partir do 

engrossamento das fileiras do “exército de reserva” (ANDERSON, 1995, p. 11), indicados 

como saídas para a crise. De uma crise estrutural da acumulação capitalista tenta-se encobrir 

como uma crise causada pelo aumento dos gastos sociais do Estado, inclusive culpando os 

sindicatos por promoverem lutas por aumentos salariais e por outros direitos trabalhistas. 

Como elemento central na precarização da universidade, identificamos a reforma do 

Estado, com o recorte do direcionamento da educação dos países de capitalismo periférico 

pelo “centro capitalista de recomendações”. No sentido de implementar medidas de ajuste 

fiscal, a educação tem sido foco de recomendações orientadas pelos organismos multilaterais 

(Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional) de acordo com as políticas neoliberais em 

curso no período (LEHER, 2008).  

O professor Roberto Leher tem utilizado o conceito de educação superior minimalista, 

para analisar as recomendações feitas pelos organismos de financiamento internacional para a 

educação superior em países de capitalismo dependente. Estas indicam que as “nações 

situadas na classe de renda baixa ou médio-baixa […] devem se limitar a desenvolver a 

capacidade para acessar e assimilar novos conhecimentos” (BANCO MUNDIAL apud 

LEHER, 2011, p. 1 – grifo nosso), ao invés de produzi-los. 

Este direcionamento das instituições universitárias pelo capital gera mudanças em 



aspectos básicos da formação neste nível de educação. As recomendações dos organismos 

multilaterais afetam elementos da formação (visando aligeiramento, a formação estritamente 

profissional e uma desqualificação da formação humana) sob a ideologia do 

empreendedorismo, em que cada sujeito torna-se integralmente responsável pelo seu sucesso 

profissional, mascarando as relações de desigualdade que atravessam o mundo do trabalho. A 

partir disso, a universidade passa a assumir o caráter de produzir conhecimento, inovações 

tecnológicas, para as empresas, estreitando cada vez mais a relação entre o público e o 

privado, inclusive na busca pela diversificação do financiamento das públicas. No mesmo 

contexto, os empresários da educação encontram um campo fértil para seus lucros, pois está 

em curso uma outra forma de diversificação, a da oferta na educação superior. Trouxemos à 

tona estes elementos para, adiante no texto, discutirmos quais são as origens e como estão 

sendo implementadas estas medidas da contra-reforma universitária que atacam a educação 

superior pública em seus objetivos e qualidade. 

 

Alguns marcos históricos 

Para situar as Reformas de Estado no bojo das políticas neoliberais, nos remetemos a 

uma reunião ocorrida entre funcionários do governo dos Estados Unidos, organismos de 

financiamento internacional (FMI, BM e BID) e economistas latino-americanos em novembro 

de 1989
6
, o chamado Consenso de Washington. Nesta reunião, foram delineadas 

recomendações de caráter neoliberal para os problemas latino-americanos, indicando como 

solução para a crise destes países, reformas estruturais que visassem a disciplina fiscal, a 

redução dos gastos públicos, a privatização etc. A partir do Consenso de Washington, criou-se 

uma série de “recomendações” sob um “plano único de ajustamento das economias 

periféricas, chancelado pelo FMI e pelo BIRD em mais de 60 países de todo o mundo, 

configurando uma estratégia de homogeneização das políticas econômicas nacionais” (FIORI, 

1995, apud SILVA Jr, 2003). 

No Brasil, estas reformas são impulsionadas pelo Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado
7
, em 1995, indicando que a “reforma do Estado deve ser entendida dentro 

do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-

se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, MARE, 1995, p. 

12). O presidente do país na ocasião era Fernando Henrique Cardoso que, junto aos aliados do 
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PSDB, promoveu um grande desmonte do setor público através de privatizações de empresas 

estatais
8
 e incentivou sobremaneira o crescimento da iniciativa privada em setores como 

saúde, segurança e educação. 

As reformas promovidas reconfiguram a estrutura do Estado brasileiro, segundo 

documento do ANDES-SN, em três blocos: 1) bloco das funções típicas do Estado (segurança 

nacional e interna; emissão da moeda; corpo diplomático; e fiscalização), 2) instituições das 

áreas de saúde, cultura, educação, ciência e tecnologia (hospitais, museus, universidades e 

centros de pesquisa), transformando os órgãos públicos em Organizações Sociais ou 

fundações públicas de direito privado, 3) empresas estatais dos setores de energia, mineração, 

telecomunicações, recursos hídricos, saneamento, entre outras (ANDES-SN, 2007).  

Outro marco que consideramos importante é o fato de a educação passar a ser 

considerada um serviço para a OMC no ano de 1998. Este processo envolve uma amplitude 

de direitos conquistados, que se tornam serviços a serem prestados, atendendo a demanda de 

produção e reprodução do capital em crise, inclusive a área da saúde. A lógica é justificada 

pela defesa da livre iniciativa, ao mesmo tempo em que o setor público é sucateado e criticado 

por sua lentidão, peso e burocracia. Por que não privatizar? Tudo fica melhor, mais eficiente! 

O detalhe significativo dessa lógica é que se cria mais um encargo para salário do trabalhador, 

que já não consegue cobrir nem o básico para a sua reprodução enquanto trabalhador, 

condição mínima para a venda de sua força de trabalho (MARX, 2010b). 

Em um grande processo de lutas contra esta lógica que chegava ao Brasil com força, 

os professores e técnico-administrativos das universidades federais entram em greve no ano 

de 2001, um movimento massivo apoiado por diversos setores da sociedade, que, no mesmo 

ano, constituíram o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública
9
. 

Neste período, o Partido dos Trabalhadores exercia um importante papel na resistência 

aos ataques neoliberais implementados por FHC. Porém, segundo Mauro Iasi
10

, ainda na 

década de 1990 o PT sofre uma metamorfose: de forte oposição ao governo FHC, dá uma 

guinada à direita. A consolidação desta guinada está registrada na Carta ao povo brasileiro, de 

2002 – ano eleitoral em que o presidente Lula assume o compromisso com as reformas BM e 

FMI, assim como com os empresários brasileiros e estrangeiros. 

A materialização deste compromisso é efetivada logo no primeiro ano do governo 
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Lula, em 2003, como uma de suas primeiras medidas, a implementação de uma reforma que 

foi motivo de enfrentamento por parte do PT durante todo o governo FHC: a reforma da 

previdência. 

Neste mesmo ano o MEC promove debates sobre a universidade no Brasil através do 

Seminário Internacional Universidade XXI, contando, na organização do evento com a 

parceria do BM, Organização dos Estados Americanos, Organização dos Estados Ibero-

Americanos, Conselho Britânico, Universidade das Nações Unidas e da Rede Orus. Esta 

última, em especial, foi responsável pela elaboração de um diagnóstico sobre a crise da 

educação superior brasileira e é presidida por “nada mais nada menos” que Edgar Morin. A 

reforma universitária brasileira teve seus contornos absolutamente adequados às formulações 

da Rede Orus, com o aval dos organismos multilaterais (BM, FMI etc.). 

A proposta gerada por esta concepção manteve a linha do Banco Mundial de trabalhar 

com a diversificação da oferta e do financiamento da educação superior, iniciado por FHC e 

continuado com maestria por Lula. A política educacional do governo Lula privilegia a oferta 

de “serviços educacionais” pelo setor privado e desresponsabiliza o Estado de garantir 

direitos, cabendo a ele somente supervisionar as instituições que oferecem tal “serviço”.  

No ano de 2003, o governo federal cria o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), 

incumbido da tarefa de formular uma saída de enfrentamento da crise nas universidades 

brasileiras
11

. Tal proposta de reforma universitária tem como objetivo a busca da 

humanização do capital. No ano seguinte, os movimentos sociais organizados em torno da 

luta pela educação pública criaram, em contraposição ao GTI, o Grupo de Trabalho “Vamos 

barrar essa reforma universitária” (2004). 

Entre os anos de 2004 e 2005, o governo Lula aprova de forma “fatiada”, por meio de 

Medidas Provisórias, os principais pontos da contra-reforma universitária. Um detalhe que 

chama atenção é a data na qual as leis foram sancionadas, final de dezembro e início de 

janeiro, período de pouco movimento nas universidades, enfraquecendo as iniciativas 

contrárias às medidas desde a habilidade política de Lula no poder. 

Resumimos os aspectos centrais de cada uma das medidas para que possamos analisar 

a lógica contida em cada uma delas, para além de sua aparência progressista, seu caráter 

neoliberal. São elas: 

1) SINAES (LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004.): é um sistema de avaliação 

que engloba vários aspectos das instituições, cursos e estudantes. A medida mais polêmica do 
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 Este GT Interministerial produziu um documento intitulado Bases para o enfrentamento da crise emergencial 

das universidades federais e roteiro para a reforma universitária brasileira (2003). 



SINAES é o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que mantém as 

mesmas características do “Provão” de FHC, pois é uma prova que fere o princípio de 

avaliação, pois “avaliar não é punir ou premiar, mas conhecer os problemas e encontrar 

formas de supera-los” (ANDES, 2003, p.59). O ENADE tem o sentido ranqueamento das 

universidades, sem levar em consideração as condições que influenciaram as notas, (resultado 

amplamente divulgado pelas privadas como indicador de qualidade); acirra a competição 

entre os estudantes (vide bolsas de estudo
12

 oferecidas para os primeiros colocados); tem 

caráter meritocrático; é uma avaliação centralizadora, pois se caracteriza por uma mesma 

prova por curso para todo o Brasil, desrespeitando as particularidades regionais; ameaça os 

estudantes de não receberem o diploma se ausentem na prova, não respeitando a avaliação 

elaborada nas universidades; o resultado é “mascarado”, pois sabemos que algumas 

universidades fazem aulas pré-ENADE na busca por uma melhor nota; e, talvez, o mais 

importante e perigoso, o direcionamento da formação desses estudantes por uma avaliação 

externa. 

2) Lei de Inovação Tecnológica (LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.): 

estimula a criação de inovações tecnológicas no âmbito das universidades. Diretamente ligado 

ao papel que o país tem na produção mundial, pois nos países industrialmente mais 

desenvolvidos entre 80 e 90% das inovações são produzidas dentro das empresas (LEHER, 

em entrevista a agência de notícias Correio da Cidadania, 2010). No Brasil, o governo quer 

transferir os custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a universidade. Na 

UFRGS existe um Parque Tecnológico: 

 

[…] a criação do Parque Científico e Tecnológico da UFRGS, espaço 

destinado à implantação de empresas nos campi da UFRGS, incluído no 

conjunto de ações desenvolvidas visando o pleno desenvolvimento da 

interação universidade-empresa em nossa Universidade (UFRGS, 2010, 

grifo nosso) 

 

Fica a pergunta: qual é a função social da universidade na sociedade? Desenvolver as 

empresas ou melhores condições de vida para a população? Ser referenciada no capital ou no 

trabalho? Penso que é uma disputa a ser feita. 

3) Parceria Público-Privada (LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.): 

regulamenta a vinculação das Instituições de Ensino Superior ao financiamento de projetos de 
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 “Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação concederá estímulo, na 

forma de bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar, 

destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, 

conforme estabelecido em regulamento” (BRASIL, 2004) 



empresas privadas, abrindo as portas da universidade para as empresas. Estas direcionam o 

conhecimento que é produzido, utilizando a estrutura universitária para baratear os  custos 

com a compra da força de trabalho. Estas parcerias são feitas em um período de 

estrangulamento dos repasses de verba às IFES, fato que abre a corrida da comunidade 

universitária por recursos, e fortalece as Fundações “ditas” de Apoio às Universidades. 

4) PROUNI (LEI Nº 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005): o Programa 

Universidade Para Todos (PROUNI) é um exemplo da opção do governo pelos empresários 

da educação, pois neste programa se ocupam vagas ociosas nas universidades privadas em 

troca de isenção de impostos, em um contexto de grande endividamento dos empresários da 

educação e sonegação de impostos. Com um verniz de “publicização”, o ministro da 

educação, na época Tarso Genro, “planeja criar vagas públicas nas universidades particulares 

e filantrópicas” (LIMA, 2004, p. 41). O dinheiro que o governo deixa de arrecadar em 

impostos poderia criar vagas no ensino público, criando um PROUNI em universidades 

públicas. Não se trata de ser contrário aos estudantes das universidades particulares, longe 

disso, mas de entender que estes teriam uma condição muito melhor de seguir seus estudos, 

sem endividar-se, se tivessem vagas garantidas nas universidades públicas (com assistência 

estudantil), pois as mensalidades das particulares aumentam constantemente. Isso acontece 

em um período de grande endividamento das universidades particulares, e a isenção vêm no 

sentido do salvamento destas instituições. Para ilustrar a ociosidade de vagas nas particulares, 

cito um trecho do senso da educação superior do MEC: no país o setor privado ofereceu 

2.011.929 (86,7%) das 2.320.421 vagas oferecidas na educação superior. Ingressaram no setor 

privado 1.015.868 (50,5%) estudantes, ficando ociosas praticamente a metade das vagas 

oferecidas (MEC, 2004, p. 36 – grifo nosso). 

Mesmo após ter aprovado os principais pontos da contra-reforma universitária através 

de Medidas Provisórias, o governo apresenta no Congresso Nacional um projeto de lei (PL 

7.200/2006) com uma “nova” versão para a reforma universitária. A articulação das lutas 

frente a este ataque que visa a transformação da educação em mercadoria, foi feita através da 

criação da Frente de Luta Contra a Reforma Universitária (FLCRU), no ano de 2007. Este 

instrumento de luta foi composto por diversos grupos do campo da esquerda
13

 e se 

caracterizou como oposição ao governo Lula e suas propostas educacionais de sucateamento 

do público e favorecimento do privado. 
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 A frente era composta pelos partidos PSOL, PCB e PSTU, atuando em unidade no movimento. Cabe ressaltar 

aqui que esta unidade no movimento se deu no ano seguinte da unidade em torno de uma candidatura à 

presidência em oposição ao PT, a frente de esquerda. Nos referimos à candidatura de Heloísa Helena no ano 

de 2006. Estes elementos nos ajudam a compor uma análise da relação partidos e movimento. 



No sentido de implementar mais uma medida da contra-reforma universitária, o 

governo Lula cria, ano de 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI
14

) em um período de grande sucateamento das IFES. 

Nesse contexto, o governo elabora um programa de expansão que acena com o aumento do 

repasse de verbas de até “vinte por cento das despesas de custeio e pessoal da universidade, 

incluindo a expansão já programada e excluindo os inativos” (BRASIL, 2007). 

A proposta do REUNI tem origem na discussão do projeto Universidade Nova, 

impulsionado pelo professor Naomar Monteiro de Almeida Filho (reitor da Universidade 

Federal da Bahia), que visa à criação de Bacharelados Interdisciplinares (BI). Proposta 

sistematizada em documento do MEC
15

 que propõe “implantar uma formação em ciclos nas 

universidades brasileiras […] em um contexto marcado pela expansão das matrículas na 

educação superior” (BRASIL, 2010, grifo nosso), citando o REUNI como um dos passos 

desta expansão articulada com a reestruturação da arquitetura acadêmica, para “melhorar o 

processo formativo na graduação” (BRASIL, 2010). O documento resgata a organização do 

ensino superior orientada pelo Processo de Bolonha e os colleges estadunidenses, mas com o 

diferencial da criação dos Bacharelados Interdisciplinares europeus do século XIX. Mas no 

que consistem os BI's
16

? 

 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs) e similares são programas de formação 

em nível de graduação de natureza geral, que conduzem a diploma, 

organizados por grandes áreas do conhecimento [...] possibilitando o 

prosseguimento dos estudos em níveis de graduação profissionalizante 

(segundo ciclo) ou pós-graduação (idem, p. 4) 

 

Efetivamente, os estudantes saem formados “bacharéis em nada”, tendo a expansão 

das universidades uma lógica de continuidade do ensino médio. O afunilamento vai se dar 

mesmo é na passagem para o segundo ciclo, de especialização, pois o mesmo documento 

recomenda formas de progressão meritocráticas, pautadas no rendimento, desempenho e 

aproveitamento dos estudantes no primeiro ciclo. 

A análise do Relatório de Acompanhamento do REUNI, elaborado pela ANDIFES 

(2010) mostra que já está em curso a implementação dos Bacharelados Interdisciplinares na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), com cursos de bacharel interdisciplinar em Artes, 

Ciências e Tecnologia, Saúde e Humanidades. O quadro abaixo nos dá a dimensão desta 
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 Instituído pelo Decreto nº 6.096/2007. 
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  Referenciais orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e similares (Documento elaborado 

em julho de 2010 pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SESu/MEC No. 383, de 12 de abril de 2010). 
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 Caberia aqui uma análise sobre o que representam para a educação superior no Brasil a implementação destes 

cursos, mas reconhecemos que o tempo foi escasso para ir atrás destes elementos mais de fundo. 



ampliação: 

 

Quadro - Número de ingressantes nos Bacharelados Interdisciplinares na UFBA 

Bacharelado Interdisciplinar 2009 2010 Total 

Artes 300 300 600 

Ciência e Tecnologia 180 380 560 

Saúde 100 300 400 

Humanidades 400 480 880 

Total 980 1460 2440 

Fonte: Relatório de Acompanhamento do REUNI - ANDIFES (elaboração dos autores) 

 

Esta ampliação de 2440 vagas em apenas dois anos, para a formação em áreas do 

conhecimento sem nenhum tipo de especialização é problemática, tendo em vista que no 

segundo ciclo (graduação profissionalizante) não haverá vagas para todos estes estudantes. 

Está em curso uma reconfiguração da educação superior, pautada pela homogeneização 

regional da formação, para uma melhor circulação da força de trabalho qualificada. 

Voltando aos aspectos do programa, à primeira vista o REUNI aparece como um novo 

fôlego aos anos de escassez de novos recursos para as IFES, mas esse fôlego não vem 

sozinho, pois o repasse de verbas está condicionado ao cumprimento de metas, que 

centralmente são: a elevação da taxa de conclusão média dos cursos para 90% e o aumento na 

proporção de estudantes por professor para 18:1. 

As metas estabelecidas tem como ponto de partida a leitura de que as IFES não estão 

funcionando a “pleno vapor” como poderiam, e que, com o REUNI, devem “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” (BRASIL, 2007). Este é um deslocamento do problema objetivo, da falta de 

recursos para de uma melhor organização da gestão e administração das universidades. Este 

elemento nos dá pistas para desvelar a lógica da expansão do ensino superior no governo 

Lula, que, enquanto “salva” os empresários implementando o PROUNI passa a “conta” do 

aumento das vagas oferecidas nas IFES para os docentes, técnico-administrativos e 

trabalhadores terceirizados, com a intensificação do seu trabalho, e um melhor 

aproveitamento da estrutura física. Lógica esta que constatamos nos documentos do BM 

desde o ano de 1995, conforme segue o trecho de um de seus documentos: 

En muchos paises em desarrollo la ensenanza superior se caracteriza por la 

baja relacion entre estudiantes y personal docente, servicios subutilizados, 



duplicacion de programas, elevadas tasas de desercion y repeticion, y una 

muy alta proporcion del presupuesto destinado a gastos no educacionales, 

como vivienda, alimentacion y outros servicios subvencionados para los 

estudiantes (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 3) 

 

Sob a orientação de melhor aproveitar os recursos humanos, na pós-graduação stricto 

senso foram implementadas as bolsas REUNI, fomentadas pela CAPES, na qual estudantes de 

mestrado e doutorado são obrigados a ministrarem uma disciplina, de, no máximo 30 horas, 

todos os semestres em que estiverem recebendo a bolsa. É no mínimo questionável que a 

tarefa de ensino na universidade seja repassada a pesquisadores em formação. 

 

 

A greve chamada REUNI 

Iniciamos este texto com a contextualização do período em que acontece a maior 

greve da história das universidades federais no país. O ano de 2012 é emblemático para o 

movimentos que combatem as políticas neoliberais implementadas por governos do PT e, não 

por coincidência, é o último ano de vigência do REUNI (2008/2012). Este programa tem sido 

apontado como um dos estopins fundamentais do movimento de greve nas universidades 

federais, pois é central na piora das condições de trabalho enfrentadas pelos servidores. 

Passados quatro anos da aprovação do REUNI, o balanço feito pela ANDIFES em 

2010 aponta para a criação de 65.306 novas vagas, que representam um aumento de 49%, pois 

em 2007 foram registrados 122.003 estudantes matriculados. Os cursos criados somam 810, 

cerca d 34% de aumento, todos estes de matrículas presenciais (ANDIFES, 2010). Um 

aumento de vagas expressivo, com certeza importante para milhares de estudantes do país. 

Porém é um número que não nos diz muita coisa sobre as condições de sua implementação. 

Em um segundo momento do relatório, são expostos os dados sobre a evolução dos 

cursos de graduação presencial, em que Engenharia, Letras e Matemática ocupam os 

primeiros lugares, respectivamente, no número de vagas criadas. Este é um número que oculta 

o curso/modalidade que realmente teve a maior expansão se comparados os dados do ano de 

2007: o tecnólogo. Em 2007 haviam 378 vagas em cursos de curta duração de tecnólogo, 

chegando a 3.236 vagas ofertadas no ano de 2012, o que leva a um aumento de 756,08%. É 

uma evolução em sete vezes e meia do número existente no ano anterior a criação do REUNI.  

Este dado coaduna com a formulação de Leher de que, 

 

a incorporação do princípio de graduação minimalista pelo MEC é muito 

importante, pois indica que, enquanto política governamental, o MEC 

propugna que também as políticas devem harmonizar com a tendência geral 



de adequação da educação superior ao mercado capitalista dependente, 

equiparando públicas e privadas a partir do metro do mercado (LEHER, 

2011, p. 8). 

 

Quando tomamos para análise as metas globais do REUNI à luz desta discussão sobre 

a intensificação do trabalho, percebemos alguns indícios de que os objetivos do REUNI, para 

serem atingidos, precisam passar pela intensificação do trabalho dos servidores públicos 

federais das universidades. Chegamos a esta constatação tendo em vista o diagnóstico feito 

pelo governo Lula/PT de subutilização dos recursos humanos e estrutura física nas IFES, e 

indicando um “melhor aproveitamento” destes. 

A meta de maior incidência no aumento do volume de trabalho para os docentes é a 

que prevê a elevação da relação professor-aluno de 1:12 para 1:18, no período de vigência do 

REUNI que é de cinco anos. Os estudos do professor Antônio de Pádua Bosi demonstram que 

trata-se de uma tendência histórica dos anos de políticas neoliberais no Brasil a elevação do 

número de estudantes por professor nas Instituições Federais de Educação Superior. No ano 

de 1980 eram 7:1, passam a 8:1 no ano de 1998 e chegam a 11:1 em 2004 – próximo do que 

era no ano de 2007, ano de criação do REUNI (BOSI, 2007). 

Neste sentido, a proposta do REUNI vem a contribuir para a continuidade desta 

elevação, fazendo com que este número chegue a 18:1 no ano de 2012, com um aumento de 

mais de 150% em 30 anos, colocando em dúvida a qualidade desta expansão. Porém, 

constatamos uma diferença na elevação destes números nos anos de 1980 e 1990 e no final da 

década de 10: a elevação proposta por Lula é feita por contrato de gestão com um acordo de 

metas a serem atingidas, um avanço na perspectiva gerencialista de Estado. 

É importante salientar que, conforme consta Art. 3, § 3º no Decreto do REUNI (nº 

6.096/2007), “o atendimento aos planos é condicionado à capacidade orçamentária e 

operacional do Ministério da Educação” (BRASIL, 2007), não havendo nem mesmo a 

garantia dos recursos já prometidos aos planos. A fragilidade deste item foi criticada pelos 

movimentos que fizeram o embate contra a aprovação do REUNI e no ano de 2011 mais uma 

surpresa: não foram efetivadas nenhuma das 100 vagas previstas na expansão pelo REUNI 

para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual o motivo desta alteração nos planos? 

O que fez com que as 100 vagas REUNI para professor permanente (previstas para 

professores DE) não se efetivassem? 

A explicação para o contingenciamento das 100 vagas previstas para o ano de 2011 foi 

o corte da Presidente Dilma Rousseff que diminuiu o orçamento anual em 50 bilhões de reais, 



afetando os gastos com educação em cerca de 3 bilhões de reais. Conforme notícia
17

 

publicada pela SEDUFSM
18

 no dia 11 de fevereiro de 2011, 

 

O governo federal, através dos ministérios da Fazenda e do Planejamento, 

anunciou nesta quarta, 9, um corte recorde de R$ 50 bilhões no orçamento da 

União […] Para o pró-reitor de Planejamento da UFSM, professor Charles 

Prade, as diretrizes anunciadas pelo governo levarão a cortes […] Prade 

ressalta que as universidades estão em pleno andamento de programas como 

o REUNI, que podem ser afetados por esses cortes, inclusive na contratação 

de professores (SEDUFSM, 2011) 

 

O texto anuncia a possibilidade do corte afetar a contratação de professores e foi 

exatamente o que aconteceu. As 100 vagas para professor permanente da UFRGS não tiveram 

a abertura de concursos, conforme previsto no Termo de Acordo de Metas assinado entre a 

Reitoria da UFRGS e o MEC. Os concursos foram substituídos por processos seletivos para 

professores temporários na UFRGS, com características semelhantes ao contrato de 

professores substitutos, mas com suas peculiaridades, que serão discutidas no decorrer desta 

apresentação. 

A possibilidade de contratação temporária por parte do governo federal foi criada pela 

lei 8745/93
19

, que institui a “contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público” (BRASIL, 1993 – grifo nosso) que em seu artigo 

primeiro explicita: 

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as 

fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei (BRASIL, 1993). 

Esta necessidade temporária de excepcional interesse público tem como casos 

previstos, por exemplo, as situações de calamidade pública, de emergência na saúde pública, 

combate a emergência ambientais etc.. Porém, a presidente Dilma/PT adotou a Medida 

Provisória 525/2011
20

 que cria o inciso X, somando a esta lista de necessidades excepcionais 

a “admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições 

federais de ensino” (BRASIL, 2011). 

Esta manobra foi habilmente orquestrada para desvincular 3 bilhões de reais 

destinados a educação para outros fins, movimento permitido pela existência do mecanismo 
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de Desvinculação de Receitas da União (DRU), que libera 20% da arrecadação do governo 

das destinações obrigatórias previstas na Constituição
21

. Cabe aqui um parênteses, e a 

exposição de dados, sobre o volume de gastos do governo federal com o pagamento de juros e 

amortizações da dívida pública brasileira, que chegaram a um montante de 708 bilhões de 

reais, conforme sistematizado pelo gráfico que segue: 

 

Gráfico 1 - Orçamento Geral da União de 2011, por Função - Executado até 

31/12/2011 - Total: R$ 1,571 Trilhão  

 Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida
22 

 

O gráfico exposto revela a prioridade do governo quando utiliza 45,05% da 

arrecadação da União com o pagamento de juros e amortizações da dívida enquanto a 

educação, por exemplo, fica com apenas 2,99%. Estes dois elementos, a DRU e o pagamento 
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da dívida, são alvos constantes de manifestações do sindicalismo combativo que temos no 

Brasil e precisam cada vez mais entrar na ordem do dia das reivindicações, pois expõe o 

montante de dinheiro público que é escoado dos “serviços” que deveria ser prestados pelo 

Estado. 

Somadas as vagas de docentes permanentes que deixaram de ser abertas, que se 

transformaram em vagas temporárias, chegamos ao número de 3.374 professores temporários 

no Brasil inteiro, que constam na Portaria 196/2011 do Ministério da Educação. 

Esta questão confirma o fundamento da preocupação demonstrada por entidades como 

ANDES-SN, DCE's e DA's, executivas e federações de curso etc. na fragilidade apresentada 

por um compromisso entre as universidades e o MEC, através de um Termo de Acordo de 

Metas condicionado pela dotação orçamentária do MEC, sem garantias de sua execução. 

Ainda no ano de 2007, quando do lançamento do Decreto 6096/07, o ANDES-SN elaborou 

uma nota preliminar
23

 para contribuir no debate sobre o decreto, pontuando que 

 

as despesas “correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente 

consignadas ao Ministério da Educação” (Art. 7° do Decreto n° 6.096/0). 

Isso representa um congelamento orçamentário, pois a dotação orçamentária 

do MEC (18% da receita líquida de impostos da União, calculada após o 

confisco de 20% da DRU e das transferências para estados e municípios) 

tem tido crescimento anual em valores nominais bem abaixo do que 

estabelece o REUNI (ANDES-SN, 2007 – grifo do autor). 

 

Esta questão da incerteza em relação as verbas e a forma “acordo de metas” foram 

alguns dos pontos que levaram o movimento de ocupação de reitorias no ano de 2007, por 

parte de “estudantes, funcionários e professores de luta […] Diversas foram as ocupações de 

reitorias e conselhos universitários: UFRJ, UFF, Uni-Rio, UFPR, UNIR, UFBA, UFC, UFPE, 

UFJF, UFRRJ, UFSC, UNIFESP, UFSCAR, UFES, UFG […] UFRGS” (PERGHER, 

NISHIMURA, 2008, p. 17). 

Na época, setores governistas chamavam de elitistas quem se colocava contra o 

REUNI, por serem “contra a ampliação de vagas na universidade”. Entretanto, hoje 

conseguimos avaliar o tamanho do estrago que esta política causa nas universidades federais 

brasileiras. 

Voltando à questão dos professores temporários, estes tem a relação de trabalho 

marcada pela provisoriedade, pela incerteza e pela precariedade. Os substitutos e temporários 

tem como características: não serem pautados pelo tripé ensino, pesquisa e extensão; vínculo 
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de trabalho precário com a universidade; não podem assumir cargos administrativos, o que 

acaba gerando um aumento de demanda para os docentes permanentes; entre outros. 

Os limites que apontamos da relação dos temporários com a universidade nos incitam 

algumas questões: como se vinculam ao projeto institucional? Como os cursos novos serão 

conduzidos por professores temporários? Seria mais uma expressão das políticas neoliberais 

para fragilizar o vínculo com a categoria dos docentes públicos federais? 

Para finalizar estes aspectos do REUNI, fazemos um balanço parcial de que as 

universidades tem sofrido com a falta de salas de aula, de professores, de técnico-

administrativos, de bibliotecas e livros para os cursos novos, de assistência estudantil e 

estrutura física que não acompanham a expansão etc. A precarização do trabalho fica evidente 

nas turmas superlotadas (algumas universidades chegam a ter 120, 150 estudantes em uma 

turma, como é o caso da UFSM e UFPEL – atualmente em greve), precarização das condições 

de trabalho dos professores, técnico-administrativos e terceirizados. 

Em síntese, afirmamos que o REUNI está criando verdadeiros escolões de ensino, 

quebrando o tripé ensino/pesquisa/extensão, fundamental para a formação na universidade. É 

um aumento da quantidade, via melhor aproveitamento da estrutura física e recursos 

humanos já defasados, que estão alterando a qualidade das universidades brasileiras. 

 

Formação minimalista x formação humana:  disputas no contexto de greve 

Do complexo contra-reforma versus greve pode se considerar que a disputa de projetos 

em torno da formação de trabalhadores no país dá-se sob a caracterização formação 

minimalista versus formação humana. Da adequação da universidade brasileira aos ajustes 

estruturais mais gerais impostos aos países subdesenvolvidos pode se concluir que a 

materialização de uma ideologia hegemonizou a agenda política dos sucessivos governos, nas 

últimas duas décadas. 

 

O neoliberalismo é certamente a ideologia mais abrangente e pretensiosa do 

último século. Chegou a todos os recantos do planeta, reduzindo à ruína o 

que parecia sólido e tornando sólido o que parecia se desmanchar. O que há 

algumas sugeria fortalezas anticapitalistas, como o bloco soviético e a China, 

hoje operam nos seus termos. Mais que uma ideologia conjuntural, em 

termos conceituais foi identificada como o fim da história (Fukuyama, 1992) 

e , na prática política, como o único caminho possível: “there is no 

alternative” (Halimi, 2002). (BARRETO e LEHER, 2008, p. 429) 

 

A consolidação da agenda neoliberal na educação foi possível sobre uma sintonia de 

interesses que aproximaram a burguesia internacional das frações nacionais, oriundas do setor 



financeiro, do agronegócio e do setor exportador de commodities, a esse bloco interessam o 

ensino fundamental e o treinamento técnico (Id. Ibid.). Em sintonia com os discursos 

Bancomundialistas, que defendem que o modelo europeu de universidade, pautado na 

indissociabiliadade do tripé ensino-pesquisa-extensão, quando implementado na realidade 

latino-americana torna-se anacrônico e não responde às necessidades de inserir os países 

“emergentes” na nova ordem global. Para tanto passam a defender a diversificação das 

Instituições e a flexibilização das fontes de financiamento. Três foram os marcos que 

demonstram o ajuste da educação brasileira, o primeiro ainda na constituição de 1988, que 

abre o ensino à livre iniciativa, o segundo corresponde a elaboração da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e do Plano Nacional de Educação, todos na década de 1990 e 

por fim a terceira geração:  

 

[...] um complexo de medidas que articula avaliação, diretrizes curriculares, 

competências, empregabilidade, inovação tecnológica, TIC, sociedade da 

informação/conhecimento etc., operando a comodificação da educação de 

modo orgânico com o padrão de acumulação que prevaleceu no país. 

(BARRETO e LEHER, 2008, p. 431) 

 

Desse processo emerge uma formação superior minimalista, do tipo terciária, que visa 

a qualificação da força de trabalho para atender a ordem de acumulação capitalista 

contemporânea, visando formar um trabalhador adaptável à lógica da empregabilidade, 

subordinado as dinâmicas fetichistas do mercado de trabalho, tendo sua formação pautada na 

lógica do desenvolvimento de competências e habilidades. Para dar conta dessa formação, o 

Estado atua como regulador com seu aparato jurídico-legal, conformando as Instituições 

Superiores, diversificando seu modelo, ou seja, cresce o número de instituições que não 

prezam pelo tripé universitário e expandem-se os cursos à distância. Ainda como forma de 

expansão terciária, para a universidade pública, vemos o REUNI como forma de expansão 

desqualificada da formação, mantendo alguns centros de excelência para a produção de 

conhecimento científica, esses também hegemonicamente subordinados aos interesses 

privados. Assim sendo, o futuro trabalhador em formação que frequenta o Ensino Superior no 

Brasil, tem sua formação sob uma perspectiva unilateral, unicamente para o mercado, 

sobretudo após a consolidação da contrarreforma. 

Contrapondo-se a unilateralidade na formação, temos o Movimento Estudantil de 

Educação Física como um dos expoentes da disputa pela formação dos trabalhadores, 

defendendo a partir de seu projeto de formação de professores em Educação Física, a 

licenciatura ampliada, uma formação humana, omnilateral, que busca através do 



conhecimento historicamente acumulado pela humanidade desenvolver as potencialidades do 

ser humano, tendo sua formação universitária 

 

[...] pautada em princípios morais, éticos, políticos, pedagógicos, científicos 

e técnicos a partir de uma formação ampla, humanista e crítica, qualificadora 

da ação acadêmico-profissional, fundamentada no rigor cientifico e na 

reflexão filosófica tendo o trabalho como princípio educativo. (ExNEEF, 

2010, p. 13) 

 

Tal formação entra em contradição e luta com o atual modelo de universidade que se 

desenvolve na sociedade capitalista, portanto, a formação humana e omnilateral antes de ser 

uma proposta imediatista, trata-se de um projeto de formação que coloca em movimento 

sujeitos históricos, que articulando-se com as concepções e a luta da classe trabalhadora 

organizada pode romper com as estruturas sociais que amarram a universidade ao mercado, 

possibilitando assim a transformação radical da sociedade e construção de uma formação 

superior emancipada. 

É no complexo contra-reforma versus greve, que podemos apontar para as tendências 

e caminhos que a educação pode trilhar no país, sobretudo analisando a atuação de seus 

principais atores. De um lado temos a contra-reforma implementada pelo Governo 

Lula/Dilma/PT que por sua história de proximidade com a classe trabalhadora e seus 

instrumentos organizativos majoritários no país a longo das duas últimas décadas do século 

XX, como a CUT, o MST e UNE. Este fato possibilitou ajustar a educação superior à divisão 

internacional do trabalho, reafirmando a condição do país no subdesenvolvimento, estreitando 

os laços com os organismos internacionais da burguesia, e confinando a classe trabalhadora 

brasileira à mais um ciclo de espoliação e retirada de direitos. De outro lado, a greve dos 

servidores públicos federais vem apontamento para um novo ciclo de reorganização dos 

trabalhadores, não foram poucos os exemplos de bases em todos os âmbitos atropelando suas 

direções cooptadas. No caso dos docentes, vimos a força do ANDES-SN frente à tentativa de 

deslegitimação do governo por ter no PROIFES seu braço universitário das políticas de 

precarização do trabalho docente e da estrutura física da universidade. Vimos ainda marchas 

unificadas dos trabalhadores do serviço público federal, ainda sob influência, das velhas 

organizações mas buscando no processo de luta o seu refazer. 

No Movimento Estudantil, vimos a UNE armar um teatro junto ao governo para 

comemorar o novo PNE e a implementação de 10% do PIB para educação até 2023. Isso tudo, 

independente das finalidades do financiamento e das metas do novo PNE que visam 

transformar em políticas de Estado as metas da contra-reforma, buscando desmobilizar e 



desviar a direção do movimento. Vimos ainda sua atuação junto ao governo na tentativa de 

deslegitimar o Comando Nacional de Greve Estudantil, eleito em assembleias democráticas 

por toda a extensão do país, novamente vimos a resistência dos setores que se organizam por 

fora da entidade, buscando ainda no próprio criar as ferramentas para responder a essa tarefa 

histórica que se colocou para o conjunto do movimento. 

Se não há como tirar conclusões abrangentes destas lutas ainda um curso, podemos 

afirmar que há um processo de reorganização em movimento, que pode desdobrar-se para 

continuidade da política educacional no Brasil ou para uma síntese que supere o atual período. 

Forças que há tempos andavam “inertes” voltam a se deslocar, abrindo um novo flanco na 

conjuntura da luta de classes no país, que não se desenvolverá ao natural, mas sim pela ação 

consciente e organizada da classe trabalhadora. 

 

Apenas a mais consciente das ações coletivas poderá livrá-los 

dessa grave e paralisante situação (István Mészáros) 
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