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Através exploração do mercado mundial, a burguesia deu um caráter
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para pesar
dos reacionários, retirou debaixo dos pés da indústria, a base nacional.
As antigas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo
diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se
toma uma questão de vida ou morte para todas as nações civilizadas ‒
indústrias que não empregam mais matérias-primas locais, mas sim
matérias-primas provenientes das regiões mais remotas regiões, e
cujos produtos são consumidos não semente no próprio país, mas em
todas as partes do mundo. Em lugar das antigas necessidades,
satisfeitas pela produção nacional, surgem novas necessidades, que
para serem satisfeitas exigem produtos de terras de climas mais
distantes. Em lugar da antiga auto-suficiência e do antigo isolamento
local e nacional, desenvolve-se, em todas as direções, um intercâmbio
universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere
tanto à produção material como à produção intelectual. As criações
intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. A
unilateralidade e estreiteza nacionais tomam-se cada vez mais
impossíveis; das numerosas literaturas nacionais e locais, nasce uma
literatura mundial (MARX e ENGELS, 2004, p. 49).

RESUMO
Esta tese tem por finalidade analisar a reforma da educação superior, em curso, no Brasil
desde os anos de 1990, com foco no desenvolvimento das políticas de ciência e tecnologia,
nos períodos de governo de FHC a Lula da Silva (1995-2010), comparada com a reforma do
ensino superior, em Portugal, que tem por mediação o Processo de Bolonha. O texto está
estruturado em quatro capítulos, de modo a apreender as modificações ocorridas na educação
superior bem como da concepção de educação tecnológica orientadora da formulação de
políticas públicas para modernização e reforma universitária. No primeiro, busca-se realçar os
elementos conceituais que auxiliem a desvelar a natureza e a aplicação da técnica, ciência e
tecnologia à produção capitalista, e algumas das principais mudanças ocorridas no mundo do
trabalho contemporâneo ‒ nas relações entre trabalho produtivo e improdutivo, manual e
intelectual, bem como a divisão sociotécnica do trabalho ‒ à luz da teoria valor-trabalho e do
conceito de trabalho coletivo. No segundo, analisa-se a relação entre Estado, imperialismo e
classes sociais, com vistas à, nos próximos capítulos, desvelar as determinações do Estado e
do poder público voltadas para a educação. No terceiro, analisa-se a dinâmica do processo de
internacionalização da economia, desvelando que tal processo inclui o comércio exterior e
fluxos internacionais de capital, a entrada e saída de tecnologias, os fluxos de informações e
de dados transfronteiriços e, ainda, o movimento internacional de pessoal qualificado. E,
ainda, procede-se ao resgate histórico, no Brasil e Portugal, da progressiva subordinação das
políticas educacionais às políticas científico-tecnológicas e de inovação, na suas dimensões
nacional, regional e internacional. A seguir, elabora-se a reconstrução histórica da concepção
de universidade, brasileira e portuguesa, a partir dos modelos humboldtiano, napoleônico e
norte-americano, com a finalidade de entender as transformações históricas pelas quais passou
e vem passando a universidade brasileira e portuguesa. Os resultados da pesquisa revelam que
a política de ciência, tecnologia e inovação subsume a política de educação, particularmente a
educação superior de modo a responder aos processos de internacionalização da economia e
de tecnologia. Por conseguinte, a educação superior e seu correlato, a pesquisa cientifica,
assume caráter internacionalizado, tornando-se instrumento de integração regional e de coesão
social, peça-chave para a consolidação e projeção dos blocos econômico-regionais, além de
desempenhar papel precípuo na geração e transmissão do conhecimento científico-tecnológico
e inovador para a modernização, desenvolvimento econômico e competitividade de EstadosNações e respectivos blocos econômico-regionais.
Palavras-chave: Estado e Blocos Regionais; Política de CT&I e Política Educacional;
Reforma da Educação Superior

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the reform of higher education, in course in Brazil since the 1990s,
focusing on the development of science and technology policies in the periods of the
government from Cardoso until Lula da Silva (1995-2010) compared to the reform of higher
education in Portugal, which has been mediated by the Bologna Process. The text is structured
in four chapters, in order to understand the changes occurring in higher education as well as
the guiding concept of technological education in the formulation of public policies for
university reform and modernization. In the first one we intend to highlight the conceptual
elements that support to uncover the nature and the application of technique, science and
technology to capitalist production, and some of the main changes in the world of
contemporary work - the relationship between productive and unproductive labor, manual and
intellectual ones as well as the socio-technical division of labor - in light of labor theory of
value and the concept of collective laborer. In the second one, the relationship between the
State, imperialism and social classes is analyzed, with a view to, in the next chapters, reveal
the determinations of State and public power focused on education. In the third one, we
analyze the dynamics of the internationalization process of the economy, revealing that this
process includes foreign trade and international capital flows, the input and output of
technologies, information flows and data across borders and moreover the international
movement of skilled personnel. Furthermore, we proceed to the historical recovery in Brazil
and Portugal, of the progressive subordination of educational policies to the scientifictechnological and innovation policy, its national, regional and international dimensions. Then
we elaborate the historical reconstruction of the Brazilian and Portuguese conception of
university, from the Humboldtian, Napoleonic and American models, in order to understand
the historical changes through which it passed and has been passing the Brazilian university
and the Portuguese university. The survey results reveal that the science, technology and
innovation policy subsumes education policy, particularly higher education policy to respond
to the processes of internationalization of the economy and technology. Consequently, higher
education and its correlate, scientific research, takes internationalized character, becoming an
instrument of regional integration and social cohesion, a key to the consolidation and
projection of economic and regional blocks, besides playing the main role in the generation
and transmission of scientific and technological knowledge and innovation for the
modernization, economic development and competitiveness of nation states and respective
economic regional blocks.
Keywords: State and Regional Blocs; STI Policy and Education Policy, Higher Education
Reform
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INTRODUÇÃO

1. REFERENCIAL DE ANÁLISE TEÓRICO-METODOLÓGICO

Quando dizemos a um homem de ciência: ‘Se, nas condições do capitalismo,
quereis chegar ao conhecimento objetivo, quando estudais as realidades
sociais, é-vos preciso adotar conscientemente as posições de classe do
proletariado’, de maneira nenhuma afirmamos com isso que essa via leva à
verdade absoluta; pretendemos, apenas, que as ditas posições são um melhor
ponto de partida e uma melhor perspectiva na procura da verdade objetiva,
decerto relativa, mas otimamente integral, otimamente completa em relação
ao nível de desenvolvimento do saber humano dado. Não damos, portanto, a
este cientista, nenhuma garantia; indicamos-lhe apenas as possibilidades de
êxito, asseguramos-lhe que pode deste modo chegar à verdade, não absoluta,
mas relativa. E é por isso que não lhe sugerimos considerar o conhecimento
adquirido como um ideal, como o conhecimento perfeito; precisamos que se
trata unicamente de um patamar no desenvolvimento do saber, patamar
depois do qual será preciso transpor outro, graças, particularmente, à
consciência da necessidade desta marcha de limite em limite (SCHAFF,
2000, p.243-4).

Concordamos, pois, com Löwy (2003, p. 203) quando afirma que “toda ciência
implica opção”, não existindo, portanto, pesquisa desinteressada e esvaziada de conteúdo. A
referida escolha pressupõe recusar, não apenas, a ciência positiva da economia, a sociologia
de caráter ordenador e classificatório que escamoteia os conflitos sociais, o determinismo
econômico e tecnológico, o dogmatismo (idealismo e racionalismo), o ceticismo (empirismo)
e o revisionismo, mas também, toda e qualquer visão relativista, fragmentada, fetichista e
reificada da realidade, pelo fato de não darem conta do processo real de produção do
conhecimento.
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Em contraste ao idealismo subjetivista que usa o argumento do papel ativo do sujeito
no conhecimento com a finalidade de negar a objetividade do conhecimento, a opção pela
lógica da reconstrução histórica, ao buscar a objetividade do conhecimento histórico e da
verdade, toma caminho oposto, também, ao do modelo mecanicista, requerendo do sujeito do
conhecimento desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento
histórico, cuja objetividade contém sempre uma dose de subjetividade (SCHAFF, 2000,
p.230).
Marx, nas Teses sobre Feuerbach, chama a atenção para esta relação cognitiva entre
sujeito e objeto, que agem mutuamente, quando afirma que “o principal defeito de todo
materialismo (inclusive o de Feuerbach) é que o objeto, a realidade, o mundo sensível só são
apreendidos sob a forma de objeto ou de intuição, mas não como atividade humana sensível,
enquanto práxis, de maneira não subjetiva” (...) não considerando, portanto, “a sensibilidade
como atividade prática humana e sensível” (Teses sobre Feuerbach: 1a e 5a Teses, in: MARX
e ENGELS, 2002).
A obra de Karl Marx e Friedrich Engels representa o esforço de articular a teorização
sobre o modo de produção capitalista com a produção do conhecimento da realidade social ou
da situação concreta da classe trabalhadora. Estes dois aspectos da escrita de Marx e Engels
remetem ao duplo trabalho crítico: crítica ao conhecimento teórico, socialmente produzido até
então (economia política clássica, filosofia clássica, socialismo utópico); levantamento de
dados de abrangência empírica e análise crítica de informações produzidas por instituições
oficiais sobre a classe trabalhadora.
Marx dessacraliza a história 1 , refutando “os filósofos para quem a história é
cumprimento de uma idéia, e o passado, caminho traçado para o coroamento do presente”. A
história é vista por Marx, tão somente, por meio da ontologia do ser social, que tem no
trabalho a centralidade das relações sociais (BENSAID, 1999, p. 35).
Trata-se de uma nova forma de escrever a história, “uma nova escrita histórica”
(BENSAID, 1999), que implica uma revolução teórica, trazendo em seu cerne a historicidade
como prática política 2 . Trata-se, também, de analisar a sociedade burguesa, apreendendo a

1

Foster (2005) ao desvelar a visão de natureza ou visão ecológica de Marx, recupera o rompimento de Marx e
Engels com a doutrina malthusiana e o materialismo de Feuerbach, tendo como foco a visão contrária de Marx
ao mundo idealista e à teologia.
2
Entendemos com Foster (2005) que a concepção materialista de história de Marx teve como foco o
“materialismo prático” ‒ as relações entre homem e natureza, apreendendo o homem como uma forma da
natureza e suas relações estabelecidas pela ação. Entretanto, Marx adotou tanto o “materialismo ontológico”,
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totalidade de fatores que influenciam a vida social, política, cultural e até biológica 3 da classe
trabalhadora, em busca do conhecimento científico.
Fontes (2001), na análise sobre as relações entre história e verdade, aponta que Marx
procura estabelecer um ponto concreto, calcado na vida material, a partir do qual se poderia
definir o processo histórico.

O conhecimento da sociedade, para Marx, deve privilegiar dois aspectos: a
síntese de suas diversas articulações e a história. Assim, de um lado integra a
dinâmica social – momento das transformações, quer elas sejam discretas ou
violentas – e, de outro, as modalidades de organização social concebida
sempre como equilíbrio instável. Se a história pode ser explicada
estruturalmente, ela é acima de tudo processo. A explicação histórica
consiste na explicação da forma de articulação social, objetivando integrar as
diversas dimensões constituintes da sociedade e identificar as conexões
internas que as regem. As modificações numa esfera – econômica, política,
jurídica, ideológica, etc. – implicam em gradações variadas de
transformações nas demais. Como toda totalidade articulada, alguns de seus
elementos determinam outros, isso é, transformações em um nível geram
alterações em outros, não sendo meramente uma relação circular ou
harmônica (FONTES, 2001, p. 117).

Com efeito, no método do materialismo histórico-dialético, em que o sujeito possui
papel ativo, a pesquisa tem diversas implicações, tais como: a adoção da visão de mundo a
partir da perspectiva da classe trabalhadora; a ênfase na dinâmica das relações sociais; a
reconstrução histórica do objeto, evidenciando as contradições e mediações em uma dada
totalidade, de modo a buscar a aproximação do real (da verdade); a visão do conhecimento
como um processo em permanente construção, assim como a história e a verdade; por último,
o objeto do conhecimento é tido como infinito, quer se trate do objeto considerado na sua
totalidade do real, quer se trate do objeto percebido como um de seus fragmentos e aspectos
(SCHAFF, 2000, p.80).
Para Marx (2003a), a produção do conhecimento científico ocorre no processo de
análise em que o pensamento parte “do real”, “do concreto”, elabora a “síntese de múltiplas
quanto o “materialismo epistemológico imbricados ao “materialismo prático”: uma concepção materialista na
busca da ciência (op.cit., p.20).
3

Engels em A situação da classe trabalhadora na Inglaterra ao desvelar a exploração do trabalho na Inglaterra
da Revolução Industrial, ao qual eram submetidos desde crianças na faixa etária de 5-6 anos de idade, passando
por jovens de ambos os sexos, entre 18 a 22 anos, até mulheres e homens adultos, ressalta a modificação do
biótipo do operariado industrial, a saber: baixa estatura, magreza e palidez, além de envelhecimento precoce aos
quarenta anos de idade.
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determinações, logo, [produz] unidade da diversidade”. Por isso, o concreto é, enquanto
pensamento, “um processo de síntese, um resultado”, embora constitua o verdadeiro ponto de
partida, o “da observação imediata e da representação caótica de um todo”. Neste caminho,
por via do pensamento, as determinações abstratas reproduzem o concreto e dele se
apropriam, tendo-se aí, uma “rica totalidade de determinações e de relações numerosas” que
são abstraídas, tornando-se síntese e, daí, levadas, mais uma vez, do pensamento abstrato
(agora síntese) ao pensamento concreto, isto é, ao pensamento “da totalidade concreta
enquanto totalidade-de-pensamento, ou, concreto-de-pensamento. Ao final deste percurso,
chega-se ao “produto do pensamento, da atividade de conceber; ele [concreto-de-pensamento]
não é, pois, de forma alguma o produto de um conceito que engendra a si próprio, que pensa
exterior e superiormente à observação imediata e à representação, mas um produto da
elaboração de conceitos a partir da observação imediata e da representação”. “Nesta medida, a
evolução do pensamento abstrato, que se eleva do mais simples ao mais complexo,
corresponderia ao processo histórico real” (MARX, 2003a, p. 247 -49).
O procedimento de Marx consiste essencialmente no estabelecimento do ponto de
partida ancorado em um quadro conceitual que parte de categorias de análise mais simples ‒
trabalho abstrato, mercadoria, divisão do trabalho, etc. ‒ para chegar às categorias mais
concretas ‒ capital, trabalho assalariado, Estado, trocas internacionais e mercado mundial ‒,
abrangendo a totalidade das relações de produção e reprodução da realidade social capitalista.

Entretanto,
toda formação social é entremeada de relações de produção derivadas,
transpostas, não originais, cuja compreensão faz intervir as ‘relações
internacionais’. Uma formação social concreta não é redutível à
homogeneidade da relação de produção dominante. Há desligamento,
defasagem, discordância, ‘relação desigual’ e ‘desenvolvimento desigual’
entre diferentes formas produção (material, jurídica, artística). Cada qual tem
seu ritmo e temporalidades próprios (BENSAID, 1999, p. 40).

O desenvolvimento desigual entre as esferas sociais, jurídicas e culturais, processo
aberto a contradições, implica no objeto de estudo e na totalidade na qual se insere um
permanente movimento, que só pode ser analisado pela concepção dialética “que concebe o
real como um todo estruturado que se desenvolve e se cria” (KOSIK, 2002, p. 51).
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Para Mao Tse-Tung (1999), a concepção dialética da realidade é sobretudo o estudo
das contradições, cujo procedimento, tal como o de Marx, consiste essencialmente no ponto
de partida

Contrariamente à concepção metafísica do mundo, a concepção materialistadialética entende que no estudo do desenvolvimento de um fenômeno, devese partir do seu conteúdo interno, de suas relações com os outros fenômenos,
quer dizer, deve-se considerar o desenvolvimento dos fenômenos como
sendo o seu desenvolvimento próprio, necessário, interno, encontrando-se,
aliás, cada fenômeno no seu movimento, em ligação e interação recíproca
com os fenômenos que o rodeiam. A causa fundamental dos fenômenos não
é externa, mas, sim, interna; ela reside no contraditório do interior dos
próprios fenômenos. No interior de todo fenômeno há contradições, daí o
seu movimento e desenvolvimento (MAO TSE-TUNG, 1999, p.41).

Sobre o desenvolvimento do fenômeno, Kosik (2002, passim) acrescenta que sua
compreensão não ocorre a partir da mera reflexão sobre sua aparência, sendo necessário,
portanto, buscar o que se esconde por detrás dos fenômenos e o que deles não depende. “Os
fenômenos se transformam em mundo fenomênico na relação com a essência (...). Captar o
fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta
naquele fenômeno”. É necessário um certo esforço, um detour na descoberta da verdade de
modo a destruir o “mundo da pseudoconcreticidade”, no qual os fenômenos aparentam ser
imediatos e evidentes, permeados de ambiguidade, — o mundo do “claro-escuro” de “verdade
e engano”, o mundo do fenomênico —, que é, também, o mundo da realidade onde a essência
nele se manifesta (KOSIK, 2002, p.15-23).
Portanto, o desafio está em captar os elementos mais concretos, as objetivações que
explicam a totalidade social, não por meio de ligações simples, mas sim por meio da conexão
que engloba os objetos relacionados em seu desenvolvimento no tempo e no espaço,
considerando os avanços e os atrasos, bem como o contemporâneo e o não-contemporâneo em
suas conjugações.
Nesse movimento dialético, a mediação torna-se categoria indispensável na análise,
posto encontrar-se relacionada às conexões que determinam o objeto em situações de tempo e
espaço, sendo a “única forma de encontrar a explicação de um objeto sem cair no esquema
abstrato de uma relação mecânica e, simultaneamente, não perder de vista o significado que o
objeto tem não apenas como singularidade, mas, também, como particularidade”
(CIAVATTA, 2001, p.132-5). No que diz respeito à relação trabalho e educação, do ponto de
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vista ontológico, tal relação existe como realidade objetiva, determinada dialeticamente, como
mediação histórica das relações sociais de produção que determinam a formação dos
trabalhadores (CIAVATTA, 2008, p. 133-4). Desse modo, na relação trabalho e educação, o
desafio consiste em situar não só os elementos concretos que constituem essa mediação e que
podem permitir sua explicitação, mas também uma melhor compreensão do sentido em que se
dá tal mediação (CIAVATTA, 2001, p.132-5; 2008, p. 133-4).
Em nosso estudo, a partir da consideração de que as instituições de ensino e as
reformas educativas são produzidas a partir de relações de poder e de classe, geradoras de
embates de concepções de sociedade, de trabalho e de cultura, buscamos captar as
contradições do desenvolvimento histórico das políticas de formação da força de trabalho na
universidade – espaço privilegiado não apenas de formação para o trabalho intelectual e
complexo, mas também, de produção do conhecimento – pela mediação da concepção de
universidade, no Brasil e em Portugal, partindo das origens do Estado moderno, quando a
universidade é submetida, ao mesmo tempo, ao ideal de formação dos sujeitos e aos interesses
do Estado-Nação. Outra mediação está na formulação das políticas de ciência, tecnologia e
inovação, no Brasil e em Portugal, a partir da década de 1960, quando o desenvolvimento
econômico e a modernização do Estado passam a exigir a produção sistematizada de
conhecimento científico-tecnológico. Sem, entretanto, perder de vista que cada uma dessas
mediações faz parte da realidade social, o que implica a constituição de totalidades em torno
de cada uma dessas mediações, as quais por sua vez, possuem mediações específicas para se
concretizarem.
O objeto de estudo – reforma da educação superior, em curso, no Brasil desde os anos
de 1990, particularmente no período de governo de FHC a Lula da Silva, comparada a
reforma do Ensino Superior, em Portugal, mediada pelo Processo de Bolonha – encontra-se
inserido na totalidade de relações de caráter social, econômico, político-ideológico e cultural
que o determinam.
Temas em torno da educação, em geral, e a educação superior, em particular como,
educação para o trabalho; educação e desenvolvimento econômico; desenvolvimento
científico-tecnológico e educação profissional científico-tecnológica; internacionalização da
economia e internacionalização do conhecimento; modernização da universidade e reforma da
educação superior; tempo de formação e expansão do número de matrículas no ensino
superior; e, ainda, a autonomia pedagógica e administrativo-financeira da universidade, são
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temas do presente, resquícios e indícios de um processo histórico multiplamente determinado
por contradições entre capital e trabalho e trabalho e educação.
O trabalho, para Marx e Engels, não é algo abstrato, como qualquer ato de trabalho ou
atividade em geral, tido apenas como dispêndio de força de trabalho: está para além de uma
atividade simples, seja física, seja intelectual, que consome energia muscular ou cerebral. Em
O capital, Marx conceitua trabalho como o processo entre homem e natureza; nessa
perspectiva, trabalho é, antes de tudo, um

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e
controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de
seu corpo — braços e pernas, cabeça e mãos—, a fim de apropriar-se dos
recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando
assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica
sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e
submete ao seu domínio o jogo das forças naturais (MARX, 2004b, p.211).

Essa concepção de Marx parte das bases reais — de indivíduos reais, suas ações e suas
condições materiais de existência —, da historiografia sobre a natureza e de sua
transformação pela ação do homem, no curso da história. Nesse sentido, o homem é um ser
histórico que, diferentemente de outras espécies animais, necessita produzir a própria
existência. Por conseguinte, o trabalho está na essência do homem ou, ainda, é elemento
ontológico na complexa dinâmica da vida.

Com o trabalho, portanto, dá-se ao mesmo tempo — ontologicamente — a
possibilidade do seu desenvolvimento superior, do desenvolvimento dos
homens que trabalham. Já por esse motivo, mas antes de mais nada porque
se altera a adaptação passiva, meramente reativa, do processo de reprodução
ao mundo circundante, porque esse mundo circundante é transformado de
maneira consciente e ativa, o trabalho torna-se não simplesmente um fato
no qual se expressa a nova peculiaridade do ser social, mas, ao contrário —
precisamente no plano ontológico —, converte-se no modelo da nova forma
do ser em seu conjunto(LUKÁCS, 1978, p.5-6).

A essência do trabalho está relacionada à influência do homem sobre a natureza,
essência esta que tem “caráter de uma ação intencional e planejada, cujo fim é alcançar
objetivos projetados de antemão” (ENGELS, 2006, p.26). É neste sentido que Lukács (1978)
afirma que entre o ser biológico e o ser social existe a consciência, cujo papel é decisivo para

8

dirimir a oposição entre a necessidade e a liberdade. À medida que o trabalho atende à
necessidade, se autonomiza em direção à liberdade, à emancipação humana. Entendido assim,
“o trabalho é um ato de por consciente e, portanto, pressupõe um conhecimento concreto,
ainda que jamais perfeito, de determinadas finalidades e de determinados meios” (LUKÁCS,
p. 8).
Portanto, desde o início do processo de humanização do homem, existe uma
identidade entre trabalho e educação: “os homens aprendiam a produzir sua existência no
próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar, trabalhando. Lidando com a natureza,
relacionando-se uns com os outros, os homens se educavam e educavam as novas gerações”
(SAVIANI, 2006, p. 4). Antes do surgimento da escola, a educação já exercia papel
fundamental na sociedade, sendo confundida com o trabalho e com a própria vida. Dela
dependia a qualidade da vida comunal, na qual o saber não era fragmentado e nem apropriado
como instrumento de poder e dominação (ibid., ibid.).
Por serem mediações dos processos sociais da existência humana, o trabalho e a
educação são fundamentais no processo de produção e reprodução da vida humana.
Entretanto, na sociedade capitalista, contraditória em sua essência, o trabalho apresenta-se
duplamente dimensionado: de um lado, é atividade central na história do homem, tanto no que
se refere aos processos de sociabilidade, quanto à emancipação do ser humano; de outro,
encontra-se, não apenas, subsumido à produção de mercadorias, mas também, reduzido ele
próprio à mercadoria, aprisionando-se ao salário, à exploração, à alienação. Por sua vez, a
educação ‒ com o desenvolvimento da produção, que engendrou a divisão do trabalho
segundo especializações, bem como a apropriação privada dos meios de produção, que
dividiu os homens entre senhores e escravos, patrícios e plebeus, barões e servos, burgueses e
proletários ‒ assume caráter de classe, voltando-se para os interesses da classe dominante no
poder, dos quais não se libertará enquanto a sociedade, assim, for cindida em classes.
A educação, como bem ressalta Manacorda (2001), desde a Antiguidade, não se
destina de modo igualitário a todos, é mais um privilégio das classes dominantes do que um
direito da humanidade.

Na Grécia encontraremos, embora com características diferentes, aspectos da
educação do antigo Egito (...) Encontraremos antes, de tudo, a separação dos
processos educativos segundo as classes sociais, porém menos rígida e com
um evidente desenvolvimento para formas de democracia educativa. Para as
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classes governantes uma escola, isto é, um processo separado, visando
preparar para as tarefas do poder, que são próprias do ‘pensar’ ou o ‘falar’
(isto é, a política) e o ‘fazer’ a esta inerente (isto é, as armas); para os
produtores governados nenhuma escola inicialmente, mas só treinamento no
trabalho [baseado na observação e na imitação] (...) Para as classes excluídas
e oprimidas, sem arte, nem parte, nenhuma escola e nenhum treinamento
mas, em modo e em graus diferentes, a mesma aculturação que descende do
alto para as classes subalternas (MANACORDA, 2001, p. 41).

No Brasil, a educação não tem sido diferente. O caráter de classe sempre esteve muito
presente. Celso Suckow da Fonseca, em História do Ensino Industrial no Brasil (FONSECA,
1961), estabelece as relações entre a aprendizagem de ofícios e os processos de educação,
mais especificamente, entre o ensino industrial e técnico e o ensino intelectual, desde a
Colônia até fins da década de 1950, analisando os processos discriminadores da formação da
sociedade brasileira, as diferenças de classe e de etnia, o desprezo pelo trabalho manual e sua
destinação aos escravos, aos negros e aos pobres. O ensino elementar, destinado aos
desfavorecidos da fortuna, ocorre por determinação das circunstâncias históricas, limitando,
assim, o acesso da maioria da população aos melhores valores da educação baseada na antiga
filosofia, bem como o desempenho de funções de cargos públicos que, exigindo o ensino de
humanidades, de caráter eminentemente intelectual, destinava-se a camada mais elevada da
sociedade (FONSECA, 1961, v.1, p. 17-9). Em fins do século XX e início do XXI,
manifestações como a LDB minimalista (SAVIANI, 2003, p. 200) promulgada em
consonância com a ideologia neoliberal de valorização dos mecanismos de mercado,
descentralização, privatização, desregulamentação das leis trabalhistas, compatível com o
Estado democrático de direito burguês; o desprezo pela escola pública das redes municipais e
estaduais; as condições de ensino e aprendizagem; o “desmonte de escolas técnicas e
CEFETs” na reforma FHC (SILVEIRA, 2007, p. 144; 2010, p. 163) e a contrarreforma
universitária conduzida pelos governos FHC e Lula da Silva, bem desvelam a manutenção do
caráter classista de educação.
Semelhantemente, em Portugal, onde se tornou senso comum afirmar que a dualidade
estrutural da educação, bem como o sistema binário de educação superior, é algo inerente à
cultura portuguesa ‒ “é cultural” ‒, as reformas da educação empreendidas historicamente
revelam o papel que a contrarreforma da educação cumpre nos processos de modernização do
setor produtivo e de reestruturação do Estado português.
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Portanto, seja no Brasil, seja em Portugal, ou em qualquer outro Estado burguês, a
relação trabalho e educação vincula-se às relações capitalistas de produção de cada
Estado-Nação, às relações de poder e de classe e, por conseguinte, às organizações de classe,
aos partidos políticos e sindicatos, que acabam por determinar as modalidades de ajuste, seja
por meio de “reformas”, seja através de “contrarreformas” (GRAMSCI, 2002, p. 143-4) a
serem implantadas e implementadas no e pelo Estado.
Para Gramsci (2002), o fenômeno da contrarreforma pode se manifestar em outras
temporalidades que não a da Reforma Protestante, tendo como traço marcante a “combinação
entre o velho e o novo”, com preponderância do velho sobre o novo.
Diferentemente da “revolução passiva” – uma manifestação do reformismo “pelo alto”
que, por meio da alternância ou da conciliação entre diferentes frações da classe burguesa, ao
promover a “restauração” (uma reação conservadora à possibilidade de efetiva e radical
transformação proveniente “de baixo”), favorece a “renovação”, ainda que de modo
subordinado, atendendo algumas reivindicações da classe trabalhadora –, o processo de
contrarreforma sendo, também, um movimento conservador, embora apresentado como
“reforma”, tem caráter regressivo, alijando do processo toda e qualquer possibilidade de
avanço nas conquistas da classe trabalhadora. Neste sentido, o período de hegemonia das
políticas neoliberais, em curso, pode ser compreendido como um processo de contrarreforma,
tendo em vista que suas “reformas”, a exemplo da “reforma universitária”, não são mais que
engodo e instrumento de destruição das conquistas dos trabalhadores, trazendo em seu bojo a
precarização e a flexibilização do trabalho, a formação aligeirada e fragmentada, a
desorganização da classe trabalhadora e o enfraquecimento dos sindicatos combativos.
Entretanto, para Gramsci, esses processos de “reforma” e de “contrarreforma” não são
executados de cima para baixo senão por meio de uma reforma cultural, intelectual e moral,
no que o Estado assume o papel de educador fazendo “desaparecer certos costumes e atitudes
e difundindo outros”. “O Estado deve ser concebido como ‘educador’ na medida em que
tende a criar um novo tipo ou nível de civilização” (GRAMSCI, 2007, p. 28). Daí a tarefa
atribuída ao moderno príncipe, o partido político, que cumpre papel decisivo na tarefa de
anunciar e organizar a reforma intelectual e moral, de modo a “criar o terreno para um novo
desenvolvimento da vontade coletiva nacional-popular no sentido da realização de uma forma
superior e total de civilização moderna” (ibid., p. 18).
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O partido político, em Gramsci, não é apenas o partido de legenda, mas também todo
e qualquer sujeito coletivo que toma para si a tarefa política de realizar uma “reforma
intelectual e moral”, manifestando-se de modo concreto na e a partir da reforma econômica da
sociedade. Unidade de uma ampla rede de instituições sociais e políticas que compõem a
sociedade civil, o partido político realiza "uma análise histórica (econômica) da estrutura
social do país dado", com vistas a elaborar uma linha política capaz de incidir efetivamente
sobre a realidade, com vistas à “transformação cultural” por meio “de certo grau de coerções
diretas e indiretas” (GRAMSCI, 2007, p.17).

O moderno Príncipe, desenvolvendo-se, subverte todo o sistema de relações
intelectuais e morais, uma vez que seu desenvolvimento significa de fato que
todo ato é concebido como útil ou prejudicial, como virtuoso ou criminoso,
somente na medida em que tem como ponto de referência o próprio moderno
Príncipe e serve ou para aumentar seu poder ou para opor-se a ele. O
Príncipe toma o lugar, nas consciências, da divindade ou do imperativo
categórico, torna-se a base de um laicismo moderno e de uma completa
laicização de toda a vida e de todas as relações de costume (GRAMSCI,
2007, p. 19).

A partir desta reflexão, consideramos os organismos supranacionais, particularmente
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Educacional, Científico e Cultural (UNESCO), Comissão Econômica para
América Latina e Caribe (CEPAL), Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e União
Europeia (UE), Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior
(ENQA), elementos de um partido político único, primeiro, por se apresentarem como
expressão da vontade coletiva de uma classe; segundo, por exercerem o papel de anunciadores
e organizadores de uma nova cultura, com vistas à modernização da sociedade, em geral, e da
reforma intelectual e moral dos indivíduos, em particular 4 .
Funcionando como mecanismo de interpenetração e desdobramentos dos conteúdos
políticos, econômicos e culturais do imperialismo, os organismos supranacionais, tidos como
partido político ‒ mediados por Estados-Nações, burguesias dependentes associadas ao
capital internacional, intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos ‒, assumem papel
4

Esta síntese se apropria do texto original de Rodrigues (1998) que, ao analisar o pensamento políticopedagógico da Confederação Nacional da Indústria, defende a tese de ser esta instituição o Moderno Príncipe,
um partido político.
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decisivo nas orientações de ordem política, assistência técnica, metodológica e financeira no
que diz respeito à “reestruturação”, “modernização”, “desenvolvimento econômico”,
“democratização” dos Estados-Nações, “democratização” da educação e “internacionalização
da educação superior”.
Ressalte-se, no processo de construção do consenso e da hegemonia, a importância do
papel do intelectual, seja ele indivíduo (professor, empresário, cientista, jornalista, padre,
técnico industrial, médico, engenheiro, advogado, etc.), seja coletivo (partido, sindicato,
agremiação, etc.), organizativo e diretivo-político e, portanto, educativo da sociedade no
campo da produção, da cultura, ou no campo administrativo-político.
Gramsci destaca dois tipos fundamentais, igualmente importantes e complementares.
Um é o intelectual tradicional e, outro, o intelectual orgânico.
O intelectual tradicional faz parte de uma seleta elite, ativa, empreendedora, enérgica e
disciplinada que transita entre o local, o nacional e o internacional, aparentando, de certo
modo, autonomia e independência em relação à classe social que representa e aos seus
interesses, cumprindo, entretanto, papel decisivo no processo de modernização da sociedade,
uma vez que, ao viajar para o exterior, assimila a cultura e as experiências de países de
capitalismo central, sem perder, no entanto, as características essenciais de sua nacionalidade.
Ao retornar, mediado por estratégias de construção do consenso, e articulado ao intelectual
orgânico, busca adaptá-las ao país de origem, forçando-o a uma marcha acelerada rumo à
modernização. Já o intelectual orgânico encontra-se arraigado, fundamentalmente, ao grupo
social ou à classe social com que não apenas se identifica, mas que, sobretudo, lhe propicia a
formação da consciência de classe nas dimensões econômica, política e social (GRAMSCI,
2001, v.1; 2002, v. 5).
Marx, em O 18 Brumário, ao analisar as ideologias e visões de mundo de uma
determinada classe social, a pequena burguesia, e de suas frações ou representantes do partido
político, afirma que a disputa entre as frações de classe não é travada em torno de princípios,
mas sim, segundo as condições materiais de sua existência e de seus interesses imediatos. A
longa citação de Marx é elucidativa à medida que desvela a classe como o elemento que cria e
forma as visões sociais de mundo, que são desenvolvidas e convertidas em programa por seus
ideólogos, os “representantes políticos e literários” ‒ os intelectuais.

Sobre as diferentes formas de propriedade, sobre as condições sociais de
existência ergue-se toda uma superestrutura de impressões, de ilusões, de
formas de pensar e de concepções filosóficas particulares. A classe inteira os
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cria e as forma sobre a base de suas condições materiais e das relações
sociais correspondentes. O indivíduo isolado, que as adquire através da
tradição e da educação, poderá imaginar que constituem os motivos reais e o
ponto de partida de sua conduta (...) Assim, como na vida privada se
diferencia o que um homem pensa e diz de si mesmo do que ele realmente é
e faz, nas lutas históricas deve se distinguir, mais ainda, as frases e fantasias
dos partidos de sua formação real e de seus interesses reais (...) O caráter
peculiar da social-democracia resume-se no fato de exigir instituições
democrático-republicanas como meio não de acabar com os dois extremos,
capital e trabalho assalariado, mas de enfraquecer seu antagonismo e
transformá-lo em harmonia (...) Não se deve formar a concepção estreita de
que a pequena burguesia, por princípio, visa a impor um interesse de classe
egoísta. Ela acredita, pelo contrário, que as condições especiais para sua
emancipação são as condições gerais sem as quais a sociedade moderna não
pode ser salva e nem evitada a luta de classes. Não se deve imaginar,
tampouco, que os representantes democráticos sejam, na realidade, todos
shopkeepers (lojistas) ou defensores entusiastas destes últimos. Segundo sua
formação e posição individual podem estar longe deles como o céu da terra.
O que os torna representantes da pequena burguesia é o fato de sua
mentalidade não ultrapassar os limites que esta [a pequena burguesia] não
ultrapassa na vida, sendo, conseqüentemente, impelidos, teoricamente, para
os mesmos problemas e soluções para os quais convergem, na prática, o
interesse material e a posição social da pequena burguesia. Esta é, em geral,
a relação que existe entre representantes políticos e literários [e científicos]
de uma classe e a classe que a representam (MARX, 1974, p. 45-8).

Marx e Gramsci, mais tarde, evidenciam que os intelectuais possuem autonomia
relativa em relação à classe que representam pelo fato de se distanciarem dela por meio de sua
formação e posição social; contudo, o que os faz representantes dessa classe é a ideologia que
reproduzem por meio de programas de “reforma”, dos discursos, da literatura e do
conhecimento científico.
Na verdade, a ideologia é uma forma específica de consciência social, materialmente
ancorada e sustentada pela perspectiva de classe, que busca escamotear o conflito entre
classes, ou até mesmo reduzir o antagonismo entre elas, apresentando programas de conteúdo
reformista que fazem algumas poucas concessões à classe trabalhadora, com vistas a manter a
ordem vigente. Neste sentido, a ideologia não é falsa consciência: ela é, sobretudo,
determinada nas relações sociais, mediada por sutilezas que permitem algum conhecimento da
realidade.

Nas sociedades capitalistas liberais-conservadoras do Ocidente, o discurso
ideológico domina a tal ponto a determinação de todos os valores que muito
freqüentemente não temos a mais leve suspeita de que fomos levados a
aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto de valores ao qual se
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poderia opor uma posição alternativa bem fundamentada, juntamente com
seus comprometimentos mais ou menos implícitos. O próprio ato de penetrar
na estrutura do discurso ideológico dominante inevitavelmente apresenta as
seguintes determinações ‘racionais’ preestabelecidas: a) quanto (ou quão
pouco) nos é permitido questionar; b) de que ponto de vista; e c) com que
finalidade (MÉSZÁROS, 2004, p.58).

Mészáros (op. cit., p. 59) , com quem concordamos, afirma que a ideologia dominante
tem vantagem na determinação do que pode ser considerado critério legítimo para reduzir os
conflitos entre classe, uma vez que controla efetivamente as instituições culturais e políticas
da sociedade. Pode dispor abertamente do discurso, sem correr o risco de ser desmascarada
publicamente, em virtude, tanto da relação de forças, quanto do sistema de dois pesos e duas
medidas aplicado aos debates dos defensores da ordem estabelecida. No campo da educação,
podemos citar a influência do empresariado na separação entre ensino médio (formação geral)
e formação tecnoprofissional (formação técnica), a expansão de cursos de curta duração na
graduação e pós-graduação, além da hieraquização de instituições e saberes (teórico e
tecnológico) materializada no sistema dual de instituições de ensino superior. Temos, de um
lado, a universidade de pesquisa (research university), voltada para a produção de
conhecimento inovador e formação de pesquisadores produtivos do ponto de vista do capital;
de outro, a universidade de ensino (undergraduate university), destinada à formação
profissional para ocupação de postos de trabalho.
Assim fundamentados, buscamos, por detrás da fetichista “reforma universitária”
desvelar elementos em sua essência que possam evidenciar a concepção de educação
tecnológica na reforma da educação superior, tanto no Brasil como no Portugal do fim do
século XX e início do XXI.
Para compreender as transformações engendradas, historicamente, pelo capital na
educação superior, mediado por frações de classe no interior do Estado, o método de
investigação e de exposição ora explicitado privilegiará categorias como totalidade social,
contradição, mediação, essência e aparência, Estado, classe social, fração de classe, ideologia,
contrarreforma, trabalho e educação.
No que diz respeito à investigação comparada da reforma da educação superior, tornase relevante diante da possibilidade de se conhecer a unidade do diverso nos sistemas
educacionais em suas diferentes formas de historicidade e temporalidades, identificando
similitudes e dessemelhanças. Não partimos da tradição linguística nem de alguns pontos
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culturais comuns entre Brasil e Portugal, embora reconheçamos, com Thompson (2004), a
importância dos laços culturais encarnados em tradições, sistemas de valores, ideias, etc., na
troca de experiências dos sujeitos envolvidos na pesquisa e, por conseguinte, na apreensão do
objeto; tampouco tomamos como ponto de partida certa metodologia de educação comparada
de que se utilizam os organismos supranacionais – BM, FMI, OCDE, OIT e UNESCO –, os
quais, por meio de levantamento de dados, de indicadores comparáveis internacionalmente e
de análises tecnicistas, descritivas ou prescritivas, de caráter ordenador e classificatório – útil
à internacionalização da economia e à divisão internacional do trabalho –, promovem o
movimento de padronização e mensuração dos sistemas educacionais em um amplo campo de
ação, seja nas diversas modalidades de educação, seja nos níveis de ensino: planejamento,
gestão e avaliação; financiamento; formação de professores; formação geral; formação
profissional; formação de jovens e adultos; estrutura curricular; qualificação e habilitação.
Campo apropriado à descoberta e à disseminação de ideologias (AZEVEDO, 2007), a
educação comparada torna-se mediação dos organismos supranacionais na difusão das teorias
do capital humano e, também, de indicadores para a planificação da educação, cuja
concepção, segundo Nóvoa (2009), se orienta a partir de quatro vetores: ideologia do
progresso que advoga serem a expansão do número de matrículas e a elevação do patamar de
escolaridade fatores do desenvolvimento econômico; conceito de ciência, assentado no
conceito positivista das ciências sociais, que atribui à ciência, em geral, e à educação
comparada, em particular, o papel de estabelecer leis gerais de funcionamento da sociedade,
em geral, e dos sistemas educativos, em particular, legitimando a retórica da racionalização,
instrumentalização e eficácia da educação; ideia de Estado-Nação, preterida no que concerne
à autonomia do Estado, cada vez mais dependente da assistência técnica e financeira dos
organismos supranacionais; e, por último, o método comparativo, que tem na objetividade e
quantificação os princípios comuns e universais para pôr em o funcionamento dos sistemas
educativos (NÓVOA, 2009, p. 34).
Com efeito, o ato de comparar implica, preliminarmente, a reunião dos elementos
suscetíveis de comparação o que não deixa de ser, também, o ato de contrapor esses
elementos, um ao outro, fazendo-os lutar entre si. Entretanto, os estudos realizados por
organismos supranacionais ainda que permitam uma visão ampliada dos sistemas nacionais de
ensino da quase totalidade dos países e, em alguns casos, contenham elementos históricos,
não podem caracterizar-se como educação comparada (SAVIANI, 2001).
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Do ponto de vista gnosiológico, o ato de comparar faz parte do processo de construção
do conhecimento, envolvendo, não apenas, a questão do Outro, mas também, do
conhecimento e reconhecimento das similitudes e, ou, dessemelhanças nas relações sóciohistórica, política e cultural de produção e reprodução da vida. Isto requer a aplicação do
método de reconstrução histórica do objeto ao da educação comparada. “Minha relação com o
Outro é antes de tudo de conhecimento a conhecimento (...) o que expressa sobretudo uma
espécie de solidariedade ontológica para a exploração desse mundo [o da realidade social]”,
numa relação de reciprocidade (SARTRE, 1997, p. 316-8).
No que diz respeito à relação com o Outro no estudo da educação comparada, Ciavatta
Franco (2000) afirma que:
Quando se reconstrói a história dos países e de seus povos, ou quando se
desenvolve um processo de intercâmbio intercultural ou um projeto de
cooperação internacional, a atitude de comparação está sempre presente,
mesmo que não seja algo consciente ou que não se revele de modo explícito.
O próprio processo de conhecimento do outro e de si próprio, nesta troca
entre realidades culturais diversas, implica um confronto que vai além do
mero conhecimento do outro. Implica a comparação de si próprio com aquilo
que se vê no outro. Neste processo comparativo, é fundamental conhecer e
assumir as categorias que permitem fazer este confronto. Nem sempre são as
categorias sobre as quais estamos raciocinando de modo explicito. Mas este
é um processo que não acontece no vazio, e sim através de algum tipo de
paradigma (CIAVATTA FRANCO, 2000, p. 198).

Do ponto de vista metodológico, afastamo-nos, pois, dos modelos, tanto quantitativos
utilitaristas e funcionalistas, quanto dos qualitativos culturalistas, cuja abordagem
pós-moderna entende que a realidade estudada é explicável através do particularismo ou das
diferenças culturais ou da linguagem e do discurso. Com Marx (2009, v.2, p.426; 2009, v.3, p.
91-5), entendemos que, o modo de produção não se modifica, em sua essência, de um país
para outro. Assim sendo, concentração de capital, divisão do trabalho, sistema salarial, dívida
pública, Estado, taxas e impostos, surgidos das relações burguesas de produção, repercutem
em diferentes países, embora cada um deles possua particularidades e ritmo próprio de
desenvolvimento de suas contradições, o que imprime, em cada país, modalidades específicas
e tempos diferentes às lutas de classes.
Neste sentido, a escolha de Portugal para se proceder a análise comparativa não é
aleatória. Consideramos, em primeiro lugar e apoiados em Marx, que as manifestações e
contradições do modo de produção capitalista não se modificam, em sua essência, de um país
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para outro; segundo, o fato de Portugal configurar-se como um país de capitalismo
dependente (COSTA et al, 2010; GRÁCIO, 1981; LAINS, 1994; QUEIRÓ, 1999; STOER,
1982) guarda similitudes com os fenômenos e problemas ocorridos no Brasil, no que diz
respeito à manifestação da relação imperialismo e dependência na implementação das
políticas neoliberais, particularmente nos processos de integração e regionalização políticoeconômica, bem como nos de reforma do Estado e da educação, entre outras. Portanto, as
especificidades do Estado burguês, da relação imperialismo e dependência, das lutas de classe
e de frações de classe no bloco de poder, do pacto de dominação burguesa em torno da
modernização conservadora tornam-se mediações no processo de análise comparada das
formas de manifestar o fenômeno da reforma da educação superior no Brasil e em Portugal ‒
países geograficamente separados pelo Oceano Atlântico, entretanto integrantes de
semelhantes blocos regionais político-econômicos ‒ sem, deixar de preservar, no entanto, a
particularidade de cada país na análise de suas políticas públicas de educação superior e de
ciência, tecnologia e inovação.
A importância da investigação comparada da reforma da educação superior está no
processo de construção do conhecimento permeado de perguntas acerca da existência de
projetos comuns de modernização da universidade e de produção do conhecimento, de suas
especificidades, e, ainda, das condições conjunturais diversas de cada país, que seguem
executando os referidos projetos segundo suas relações sócio-histórica, político-ideológica e
cultural.

2. ESCOLHA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO

A tese de doutoramento, Concepções de educação tecnológica na reforma da
educação superior: finalidades, continuidades e rupturas (1995–2010) – Estudo comparado
entre Brasil e Portugal, busca, de certo modo, dar continuidade ao estudo iniciado no Curso
de Mestrado em Educação, na Universidade Federal Fluminense, no qual analisamos as
contradições presentes não apenas nas relações entre capital e trabalho, trabalho e educação,
como, também, nas diferentes concepções de educação tecnológica expressas na legislação,
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bem como na ótica dos professores, no contexto da implantação e implementação da reforma
do ensino médio e técnico, no mandato de FHC.
O estudo desenvolvido no Curso de Mestrado, com o título Contradições entre capital
e trabalho: concepções de educação tecnológica na reforma do ensino médio e técnico
desvela que os processos de desnacionalização e desindustrialização entre outras
consequências da reestruturação produtiva e da adaptação do país à divisão internacional do
trabalho, iniciados no governo Collor de Mello e consolidados por FHC, influenciaram
sobremodo a reforma do ensino médio e técnico, em geral, e a reforma curricular da educação
profissional, científica e tecnológica de nível técnico, em particular 5 .
Naquele momento, embora tivéssemos apreendido que, além dos efeitos perturbadores
da “mundialização do capital” (CHESNAIS, 1996) no mundo do trabalho e na formação da
força de trabalho, em geral, a noção de internacionalização inclui não apenas o comércio
exterior, o investimento externo direto, os fluxos internacionais do capital, mas também o
movimento de tecnologia e de pessoal qualificado (ibid., p.43), questões em torno de temas
como internacionalização da tecnologia, internacionalização do conhecimento, investimento e
produção de ciência e tecnologia, reforma universitária e internacionalização da educação
surgiram depois da conclusão do Curso de Mestrado, como indispensáveis para a
continuidade e aprofundamento do estudo acerca da concepção de educação tecnológica,
alargando o campo empírico para a educação superior.
O contexto de nosso objeto de estudo – reforma da educação superior, em curso, no
Brasil desde os anos de 1990, particularmente nos períodos de governo de FHC a Lula da
Silva (1995-2010), comparada com a reforma do Ensino Superior, em Portugal, mediada pelo
Processo de Bolonha – é o da mundialização do capital (CHESNAIS, 1996), caracterizada
pelo imperialismo em sua fase global (HARVEY, 2005). Sob o controle dos Estados Unidos,
o imperialismo acentua as estratégias geopolíticas, diplomáticas e militares invocadas e
usadas por um Estado, ou, por blocos de Estados para afirmar seus interesses e atingir suas
metas no mercado mundial. Por meio dessas estratégias, o fluxo do poder econômico
transfronteiriço se materializa em práticas cotidianas da internacionalização da produção, da
transferência de tecnologia, do comércio, dos fluxos de informação e de capitais, das
transferências monetárias, assim como da migração do trabalho, em geral, e do movimento de
pessoal qualificado, em particular.
5

Justificamos, assim, algumas autocitações no presente estudo, na medida em que incorporamos a análise
empreendida em Silveira (2007; 2010).
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A crise econômica iniciada em 2007-2008, uma manifestação do desdobramento da
crise estrutural iniciada nos anos de 1970, não veio modificar a política econômica, em sua
concepção neoliberal, iniciada nos anos de 1970-1980. Ao contrário, o neoliberalismo
continua sendo referendum da mundialização do capital, sustentando-se sobre os pilares do
Estado ‒ “cuja missão fundamental é criar condições favoráveis à acumulação lucrativa de
capital pelos capitalistas domésticos e estrangeiros” (HARVEY, 2011, p. 17) ‒, da
desregulamentação, privatização, abertura comercial, produtividade, competitividade e, ainda,
da redução dos gastos sociais.
No plano político-ideológico, a construção do consenso sustenta-se nos ideais de
liberdades individuais em franca oposição às práticas intervencionistas do Estado, tornando o
neoliberalismo hegemônico como modalidade de doutrina que se difunde por meio de noções
como globalização, Estado mínimo e agências reguladoras, liberdade de mercado e direito do
consumidor,

empregabilidade

e

flexibilização,

habilidades,

competências

e

multifuncionalidade do trabalho, trabalho em rede e trabalho em equipe, sociedade pósindustrial ou pós-fordista, sociedade da informação, sociedade do conhecimento,
reestruturação produtiva, qualidade total, cooperação internacional da ciência, tecnologia e
inovação, bioengenharia, etc.
Inseridos neste quadro, os organismos supranacionais intensificam indicações sobre o
cumprimento de metas por parte dos Estados-Nações, sobretudo, no campo educacional como
parte do projeto de desenvolvimento econômico, modernização e competitividade dos Estados
Nações e respectivos blocos econômico-regionais. No plano internacional fazem pressão,
entre outros, Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Educacional, Científico e Cultural (UNESCO); em
nível regional, Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL) e União Européia (UE), Associação Européia para a Garantia
da Qualidade no Ensino Superior (ENQA).
Surgido do Programa de Integração Econômica, de 1986, entre Brasil e Argentina e
caracterizado pela “livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos”, o MERCOSUL,
embora ainda se desenvolva e se fortaleça regional e internacionalmente, é a forma mais bem
acabada do processo de regionalização, em curso na América Latina, inscrito no modelo
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neoliberal de ajuste econômico e de modernização tecnológica adotados a partir da subida ao
poder de Menen na Argentina e Collor de Mello no Brasil.
O processo de integração e regionalização econômica por mediação do MERCOSUL
abre caminho para a integração, também, de outros setores como o educacional. Neste
sentido, no mesmo ano da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que cria o
MERCOSUL, foi implantado o Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), tendo por base os
princípios e objetivos do Tratado originário do bloco. Sob a batuta de Ministros da pasta da
Educação dos Estados Partes, o SEM, desde a assinatura do Protocolo de Intenções, em
dezembro de 1991, em Brasília, vem executando sucessivos Planos de Ação, com vistas à
integração e regionalização da educação em todos os níveis de ensino, particularmente no
nível superior. A educação, em geral, e a educação superior, em particular, são vistas como
fator de integração e peça-chave para a consolidação e projeção da união aduaneira, além de
exercer papel importante na produção e transmissão do conhecimento científico-tecnológico
orientado para o desenvolvimento econômico, bem como para a modernização dos
Estados-Membros e do bloco econômico-regional, apoiado na mobilidade de pessoal
qualificado.
Com efeito, a política de ensino superior do MERCOSUL tem na avaliação o vetor
que direciona a regionalização do ensino superior, além da reforma dos sistemas nacionais de
educação superior, implementando, por meio dos Planos de Ação, mecanismos facilitadores
do reconhecimento e da padronização/equiparação de estudos, da livre circulação de
estudantes, do intercâmbio de docentes universitários e da formação de pessoal qualificado,
graduados e pós-graduados, com a finalidade de criar um espaço regional de educação
superior do MERCOSUL (ERES).
Ocupando lugar de destaque na política de building blocks, o Estado brasileiro busca
legitimar sua posição como elemento autônomo e competitivo para o externo e o interno,
ocupando espaço preponderante na política imperialista, exercendo seu papel sub-imperialista.
Envolvidos nesta força-tarefa, os governos brasileiros, coerentes com a política
integracionista do MERCOSUL, promovem a reestruturação produtiva do capital e a abertura
comercial, iniciadas no governo Collor de Mello, e continuadas nos mandatos FHC,
engendrando um conjunto de transformações no plano da organização sociotécnica da
produção ‒ os processos de desnacionalização e desindustrialização, e, ainda, a reinserção do
país na divisão internacional e regional do trabalho ‒ que influenciaram sobremodo a reforma
do ensino médio e técnico, em geral, e a reforma curricular da educação profissional,
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científica e tecnológica de nível técnico, em particular. Estes fenômenos visíveis no governo
Lula da Silva, se manifestam em uma fase do capitalismo em que o conhecimento
científico-tecnológico e inovador adquire dimensão política de gerador de riqueza e de
soberania nacional, voltados para o desenvolvimento econômico, modernização do setor
produtivo empresarial e competitividade no mercado mundial e regional.
Neste contexto, a trajetória da “reforma universitária” tem se adequado ao quadro
mais geral das transformações socioeconômicas do capital, ou, em outras palavras, as
instituições de educação superior (IES), públicas e privadas, têm sido levadas a se moldar ao
télos Economia Competitiva (RODRIGUES, 1998; 2007a; 2007b). Em curso desde o governo
Collor e levada a cabo nos mandatos de FHC e Lula da Silva, a “reforma universitária” revela
nitidamente sua inspiração na agenda dos supracitados organismos supranacionais, revelandose coerente não apenas com o processo de mundialização e regionalização da economia, mas
também com as políticas privatistas desenvolvidas pelo MEC nos últimos governos.
Tal processo aponta, entre outras implicações, para: a promoção da integração
subordinada da universidade aos imperativos da acumulação e reprodução do capital,
transformando as instituições de ensino superior, em geral, e instituições federais de educação
tecnológica, em particular, em organizações sociais prestadoras de serviços (ensino, pesquisa
e extensão) demandados pelo setor produtivo empresarial; e, assim também, para a vinculação
estreita e indissociável entre os planos de desenvolvimento institucional (PDI) e o setor
produtivo, instrumentos de avaliação, financiamento sob a ação do “marco regulatório” do
Estado.
Em Portugal, a atuação do capital na determinação de políticas públicas de
configuração e (con)formação da força de trabalho não tem sido muito diferente. Inseridos no
quadro de renegociação da inserção do país no processo de mundialização do capital, os
governos neoliberais, período iniciado com o Primeiro Ministro Cavaco Silva (1985-1995),
continuado no mandato de António Guterres (1995-2002) e aprofundado no de Durão Barroso
(2002-2004), promovem a “abertura [comercial] passiva e activa” (SILVA, 2002),
impulsionam o processo de privatização das empresas nacionalizadas no período
revolucionário de 1974-1975. Tal fenômeno é ainda visível, neste ano de 2011, no mandato
do Presidente da República Cavaco Silva e do Primeiro Ministro José Sócrates, que seguem
no desmantelamento dos direitos sociais adquiridos historicamente.
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Com a adesão à Comunidade Econômica Europeia, o Estado português passa não
apenas a servir-se de auxílios financeiros oriundos dos Fundos Estruturais Europeus, mas
também a associar sua dinâmica às movimentações do Parlamento Europeu e da Comissão
Europeia, sendo, por conseguinte, as políticas públicas portuguesas, em geral, e de educação e
científico-tecnológica, em particular, orientadas pela política de desenvolvimento econômico
da Comunidade, de modo a assegurar a coerência recíproca entre as políticas nacional e
comunitária.
Determinada e determinante dessa dinâmica, a reforma do ensino superior, promovida
em Portugal, insere-se no bojo de reformas mais amplas, estando associada ao processo de
integração europeia. Isto quer dizer que a agenda política nacional para a educação tem sido
globalmente estruturada, por mediação, não apenas, dos vulgarmente conhecidos organismos
supranacionais, mas também e de modo particular, da União Europeia (ANTUNES, 2001,
2004; 2005; 2005a; 2005b; AZEVEDO, 2007; CABRITO, 2008; MARQUES et al, 2008;
SEIXAS, 2001; TEODORO, 2001, 2003).
Marcos na elaboração das políticas neoliberais no campo da educação superior, a
Convenção de Lisboa, de 11 de abril de 1997, promovida pela UNESCO e pelo Conselho da
Europa, sucedida pela Declaração de Sorbonne, de 1998, e pela Declaração de Bolonha, de
1999, avançam na articulação e proposição de ideias, políticas e compromissos, constituintes
das bases do processo de “reforma da universidade”, conhecido como Processo de Bolonha.
Este Processo tem na criação de um espaço de ensino superior comum a vários países
mediação para tornar a Europa coesa socialmente e competitiva no mercado mundial,
sobretudo em relação aos Estados Unidos e ao Japão.
Articulada à dinâmica do Tratado de Maastricht/União Europeia que estabelece a livre
circulação do trabalho, de mercadorias, capital e tecnologia, a construção do Espaço Europeu
de Ensino Superior torna-se a meta da primeira década do século XXI. Com base em um
sistema de ensino único, padronizado, planejado para conferir graus acadêmicos de fácil
equivalência e, organizado por créditos como no Sistema Europeu de Transferência e
Acumulação de Créditos (ECTS), tal Espaço de Ensino Superior vem sendo desenvolvido de
modo a estabelecer procedimentos comuns para garantir o reconhecimento acadêmico de
períodos letivos de estudo nos países membros da União Europeia, além da promoção da
mobilidade de discentes, docentes e pesquisadores e da cooperação em matéria da qualidade
empresarial.
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A adequação ao Processo de Bolonha dos cursos do ensino superior, em Portugal, tem
sido conduzida, no quadro de democracia restrita, de forma autocrática, de modo a atender às
transformações socioeconômicas do capital, em geral, e à finalidade da Europa do
Conhecimento e Competitiva. Promove-se, a partir daí, por um lado, a integração subordinada
da universidade aos imperativos da acumulação e reprodução do capital, transformando as
instituições universitárias e institutos politécnicos em prestadores de serviços, particularmente
no setor da atividade de pesquisa científica e tecnológica, demandados pelo setor produtivo
empresarial; e, por outro, a modificação da natureza jurídica das instituições de ensino
superior, transformando-as em fundações públicas com direito privado; financiamento e
avaliação sob a ação dos órgãos do poder.

3. TESE E HIPÓTESES DE TRABALHO

Na busca de apreender as modificações ocorridas recentemente na educação superior
bem como na concepção de educação tecnológica que orienta, não apenas, a formulação de
políticas públicas para o nível superior, mas também, o projeto burguês de modernização e de
reforma universitária, a tese de doutoramento tem por finalidade analisar a reforma da
educação superior, em curso, no Brasil desde os anos de 1990, com foco no desenvolvimento
das políticas de ciência e tecnologia, particularmente nos períodos de governo de FHC a Lula
da Silva (1995-2010), comparada à reforma do Ensino Superior, em Portugal, que tem por
mediação o Processo de Bolonha. Partimos das seguintes questões: qual é o papel da ciência,
tecnologia e inovação, em geral, e do conhecimento, em particular, na atual configuração do
capitalismo?; ou, mais precisamente, qual é o papel da ciência, tecnologia e inovação nas
relações capital e trabalho e trabalho e educação?; de que modo ocorre a dinâmica tendencial
da internacionalização da economia e de seu correlato, a internacionalização da tecnologia, e
quais são suas implicações na formulação de políticas de investimento em ciência, tecnologia
e inovação e de formação da força de trabalho intelectual?; como se articula a exigência de
elevação do patamar de escolaridade às políticas de investimento em ciência e tecnologia no
Brasil e em Portugal?; a concepção de educação tecnológica tende a atrelar-se à lógica
dinâmica da internacionalização da economia e de seu correlato, a internacionalização da
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tecnologia?; que concepção de educação tecnológica orienta a formulação de políticas
públicas para reforma da educação superior?; qual é a concepção de universidade de fins do
século XX e início do XXI? quais as finalidades, continuidades e rupturas da reforma de
educação, no nível superior de ensino, mediadas pelo bloco no poder no período 1995-2010,
no Brasil e em Portugal?
A partir dessas questões, nossa tese é a de que a política de ciência, tecnologia e
inovação subsume a política de educação, em geral, e a educação superior, em particular, de
modo a responder aos processos de internacionalização da economia e de internacionalização
da tecnologia. Inserida nesse quadro, a educação superior e seu correlato, a pesquisa
cientifica, assume caráter internacionalizado, tornando-se instrumento de integração regional
e de coesão social, peça chave para a consolidação e projeção dos blocos econômicoregionais, além de desempenhar papel precípuo na geração e transmissão do conhecimento
científico-tecnológico e inovador para a modernização, desenvolvimento econômico e
competitividade de Estados-Nações e respectivos blocos econômico-regionais.
O estudo foi elaborado com base nas seguintes hipóteses: primeira, a concepção de
educação tecnológica subordina a reforma de educação, em geral, e a reforma da educação
superior, em particular, à economia, por mediação da política de ciência, tecnologia e
inovação, adaptando a força de trabalho à nova realidade; segunda, as políticas de
investimento em ciência, tecnologia e inovação, atreladas ao desenvolvimento econômico,
subsumem a política educativa, alterando os patamares de escolarização, tanto para o trabalho
simples, quanto para o trabalho complexo, de acordo com o desenvolvimento das forças
produtivas e das relações sociais de produção de cada país; terceira, o conhecimento, tido
como elemento central na produção de riqueza e de valor, mobiliza forças de trabalho
intelectual como veículo para aumentar a acumulação do capital, reforçando, assim, a
necessidade por parte do capital de reformar a universidade rumo à internacionalização do
conhecimento; quarta, a concepção de universidade diz respeito à construção de um sistema
dual de educação superior, fortalecido pela componente empresarial em sua administração
financeira e pedagógica, de modo a elevar a competitividade do país e impulsionar o processo
de internacionalização da educação superior, coerente, portanto, com os processos de
internacionalização da economia e da tecnologia.
A pesquisa do objeto empírico teve como foco a análise do conteúdo e do processo de
produção documental (dos Estados brasileiro e português, e dos respectivos blocos
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econômicos regionais, MERCOSUL e União Europeia) em torno das políticas de ciência,
tecnologia e inovação e, ainda, das políticas públicas de educação superior, bem como dos
organismos supranacionais ‒ Banco Mundial, OCDE e UNESCO ‒, particularmente de suas
propostas e orientações em torno daquelas políticas. Para tal, elaboramos um quadro sinóptico
que consta do anexo.
O estudo remete às obras clássicas do pensamento crítico, em especial de Karl Marx,
Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Vladimir Lenin, Edward Thompson, incorporando
também a contribuição de autores contemporâneos como Florestan Fernandes, François
Chesnais, Nicos Poulantzas, Otávio Ianni, Ricardo Antunes, Rui Mauro Marini, bem como
daqueles do campo marxista de educação, a exemplo de Demerval Saviani, Gaudêncio
Frigotto, José Rodrigues, Maria Ciavatta, Roberto Leher, além de outros críticos do
pensamento educacional português, a exemplo António Teodoro, Belmiro Cabrito, Fátima
Antunes, Rui Grácio, Sérgio Grácio e Stephen Stoer. E, ainda, dialoga criticamente com
autores da corrente pós-moderna, particularmente sobre temas do trabalho, da cultura e da
sociedade do conhecimento.
O texto está estruturado em quatro capítulos, além desta Introdução e das
Considerações finais. No capítulo I, Cultura, ciência, tecnologia e inovação: a questão do
conhecimento na produção de valor, organizado em três seções, buscamos realçar os
elementos conceituais que nos auxiliem a desvelar, não apenas, a natureza e a aplicação da
técnica, ciência e tecnologia à produção capitalista, mas também, algumas das principais
mudanças ocorridas no mundo do trabalho contemporâneo ‒ nas relações entre trabalho
produtivo e improdutivo, manual e intelectual, bem como a divisão social e técnica do
trabalho ‒ à luz da teoria valor-trabalho e do conceito de trabalho coletivo.
Procuramos fugir do equívoco que consiste em separar a dimensão cultural da
dimensão social e estas dos fenômenos econômicos. Considerando que o tema da cultura é
transversal ao modo de organização das relações de produção, e levando em conta que para
reproduzir-se o capital necessita da reprodução, em conjunto, das condições materiais e
imateriais (concepções, valores, crenças, hábitos, ideologia) com que se legitima e se
reproduz, buscamos vincular pontos que entendemos centrais para nossa reflexão nos
capítulos seguintes, particularmente no que diz respeito tanto ao processo de
internacionalização da economia, com base na geopolítica de integração de Estados-Nações
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aos mercados comum, regional e global, quanto à internacionalização da tecnologia, ao
movimento internacional de pessoal qualificado e à formação da força de trabalho intelectual.
Na primeira seção, Contribuição da concepção materialista da história ao conceito de
cultura: um debate sobre os estudos culturais, buscamos resgatar o debate em torno do
conceito de cultura e de alguns de seus aspectos, de modo a apreender as condições e
significados da manifestação da cultura imperialista, particularmente nas relações de produção
e de apropriação da ciência, da técnica e da tecnologia nas relações capitalistas. A segunda,
Desenvolvimento tecnológico e lógica capitalista, elabora um breve excurso sobre processo
de desenvolvimento da técnica, ciência e tecnologia, buscando revelar que seu
desenvolvimento cultural e histórico não só condiciona o perfil da sociedade, mas também
atribui papel particular ao conhecimento, transformando a ciência em força produtiva. Na
seção seguinte, Sociedade do trabalho ou Sociedade do conhecimento?: um debate sobre a
questão da não centralidade do trabalho e a natureza da inovação, o fio condutor de nossa
análise está na crítica às teses sobre a sociedade do conhecimento, que sustentam o
conhecimento como gerador de riqueza. Procuramos desvelar o papel do trabalho, da ciência e
tecnologia e, por conseguinte, do conhecimento, na emergência da suposta economia baseada
no conhecimento. Com Marx, apreendemos o movimento do capital em sua tendência
imanente à inovação, evidenciando a mudança no interior do processo de trabalho ‒ nas
relações entre trabalho produtivo e improdutivo, manual e intelectual, bem como a divisão
social e técnica do trabalho ‒ à luz da teoria valor-trabalho e do conceito de trabalho coletivo.
No capítulo II, Estado, imperialismo e luta de classes, de viés também teórico,
analisamos a relação entre Estado, imperialismo e classes sociais, com vistas a, nos próximos
capítulos, desvelar as determinações do Estado e do poder público voltadas para a educação.
Estruturamos este capítulo em três seções. Na primeira, Concepções de Estado em Marx,
Engels e Gramsci, analisamos as concepções destes já supracitados clássicos, de modo a
apreender as bases de sustentação e características do poder político de Estado. Construção do
consenso e de hegemonia, sociedade civil, poder político e correlação de forças tornam-se
elementos centrais no exame das relações e estruturas jurídico-políticas e burocráticas do
poder estatal.
Na segunda seção, Imperialismo e dependência: uma relação dialética, examinamos o
fenômeno do imperialismo e suas manifestações a partir do ponto de vista dos países
subordinados, buscando entender, no processo de internacionalização e reprodução do capital,
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o modo como os países de capitalismo central criam e expandem vínculos entre as nações
industrializadas e os territórios produtores de matéria-prima, semi-industrializados e
desindustrializados, em geral. Recorremos à teoria marxista da dependência por considerá-la
atual e indispensável na análise de fenômenos e problemas que ocorrem, historicamente, na
América Latina. Ancorada em conceitos como modo de produção, divisão internacional do
trabalho, superexploração do trabalho, mercado mundial, mais-valia, lucro, acumulação de
capital, monopólio, imperialismo e subimperialismo, atraso e subdesenvolvimento, a teoria da
dependência contribui para o entendimento de questões como a expansão do capital em escala
global, os processos de integração e regionalização, que acarretam a superprodução e
superacumulação do capital no contexto de organização flexível do trabalho.
Na última seção, Classes sociais e lutas de classes: entendendo a realidade brasileira,
buscamos, de forma condensada e limitada, examinar o caráter revolucionário das classes
sociais, particularmente a revolução burguesa no Brasil, em Florestan Fernandes, salientando
as possibilidades de a política econômica resolver os problemas estruturais da situação de
dependência, segundo duas estratégias, a saber: a “revolução dentro da ordem” e a “revolução
contra ordem”. Concluímos ao revelar a situação contrarrevolucionária permanentemente
mantida pelos últimos governos neoliberais.
No capitulo III, Estado, política científico-tecnológica e organismos supranacionais:
rumo à internacionalização do conhecimento, estruturado em três seções, procuramos
evidenciar que o avanço do processo de internacionalização da economia, em seu aspecto
neoliberal, inclui, tanto o comércio exterior e fluxos internacionais de capital, quanto a
entrada e saída de tecnologias, os fluxos de informações e de dados transfronteiriços, bem
como o movimento internacional de pessoal qualificado. Neste contexto, os Estados-Nações
vêm se organizando em blocos econômico-regionais que promovem a integração aos
mercados comum, regional e global, tanto quanto da política de ciência, tecnologia e inovação
e, ainda da política de educação, por mediação dos organismos supranacionais. Desvelamos
que, a dinâmica tendencial da internacionalização da economia e de seu correlato, a
internacionalização da tecnologia, requer a organização e aplicação de políticas de ciência,
tecnologia e inovação que acabam por subordinar a política educacional, tornando o
conhecimento mercadoria, na medida em que mobiliza forças do trabalho intelectual como
veículo para mais acumulação.
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Na primeira seção, Internacionalização da tecnologia: o que isto tem a ver com a
política educacional?, examinamos, com Chesnais (1996), algumas modalidades do processo
de internacionalização da tecnologia, ressaltando seu caráter estratégico na produção,
orientação, coordenação, e localização dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
(P&D), revelando o potencial do investimento externo direto (IED) na criação e destruição de
postos de trabalho e de formação e qualificação de pessoal, bem como o arraste das políticas
de ciência e tecnologia e de educação pela dinâmica tendencial da internacionalização da
economia/tecnologia. Na segunda, O processo de subsunção da política educacional à
política de ciência, tecnologia e inovação, procedemos ao resgate histórico, no Brasil e em
Portugal,

da

progressiva

subordinação

das

políticas

educacionais

às

políticas

científico-tecnológicas e de inovação, na suas dimensões nacional, regional e internacional,
por meio da análise de documentos legais, que institucionalizam a pesquisa científica e
tecnológica. E, na terceira, O papel dos organismos supranacionais na construção de uma
concepção de mundo, analisamos o papel dos organismos supranacionais e suas mediações
com Estados-Nações, ao assumirem papel decisivo nas orientações de ordem política,
assistência técnica, metodológica e financeira no que diz respeito à “reestruturação”,
“modernização”, “desenvolvimento econômico” e “democratização” dos Estados-Nações,
“democratização da educação” e “internacionalização da educação superior”, com vistas à
reforma cultural, intelectual e moral da sociedade.
No capítulo IV, elaboramos a reconstrução histórica da ideia de universidade,
brasileira e portuguesa, a partir dos modelos humboldtiano, napoleônico e norte-americano,
com a finalidade de entender as transformações históricas pelas quais passou e vem passando
a universidade no Brasil e em Portugal. Tendo como foco de análise os debates, que
expressam o embate de forças com disputas teóricas e políticas em torno do modelo de
universidade, e particularmente os documentos legais que empreenderam as sucessivas e
históricas reformas de educação superior, no Brasil e em Portugal, buscamos desvelar que a
concepção de universidade, desde as origens do Estado moderno possui caráter instrumental
no sentido de responder ao tempo econômico, industrial, tecnológico e urbano da ordem
capitalista. Entretanto, ao longo do desenvolvimento histórico dessa concepção, alguns de
seus aspectos vão se modificando no que tange às formas de financiamento e de gestão, à
configuração institucional e, particularmente de produção do conhecimento. A análise do
presente histórico revela que, em fins do século XX e início do XXI, a concepção de
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universidade, norteadora da “reforma universitária”, orienta-se pela concepção de educação
tecnológica da política científica, tecnológica e de inovação.
O capítulo está estruturado em três seções. Na primeira, A ideia de Universidade,
analisamos os modelos humboldtiano, napoleônico e norte-americano, por entendermos que a
natureza e o papel da universidade nas origens do Estado moderno contribuirá para captar, na
essência, as modificações históricas pelas quais passou e vem passando a universidade, em
geral, e suas constitutivas funções sociais. Desse modo, O modelo português: da universidade
pombalina à universidade do Processo de Bolonha e O modelo brasileiro: do “padrão
brasileiro de escola superior” à contrarreforma silenciosa do MERCOSUL, segunda e
terceira seções deste capítulo, respectivamente, analisam a concepção de universidade que
norteia todo o processo de transformação da universidade, em Portugal e no Brasil,
respectivamente, sem o propósito, no entanto, de elaborar uma historiografia do rico processo
de criação e organização administrativa e pedagógica das instituições de educação superior
nos países em questão, mas sim de capturar a concepção e a finalidade de universidade que se
materializam no processo de “reforma universitária” durante o período de hegemonia
neoliberal, particularmente entre os anos de 1995 e 2010.
Nas Considerações finais, sistematizamos as principais conclusões a que chegamos. A
pesquisa revela que, seja na concepção da política ou de sua manifestação prática, analisadas
as diversas fases das políticas científicas brasileira e portuguesa, para além das aproximações
na sua forma de organização, a atual fase da política de ciência, tecnologia e inovação se
materializa em uma série de programas destinados à formação do capital humano voltado para
pesquisa, o desenvolvimento da infra-estrutura de pesquisa com base na parceria públicoprivada, em que o Estado, brasileiro e português, coerente com o processo de integração
político-econômica dos blocos regionais a que pertencem (MERCOSUL e União Europeia,
respectivamente), em busca de modernização e aumento de competitividade, em nível
nacional, regional e internacional, assume o papel de institucionalizar, organizar e regulador o
sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação coerente com a dinâmica da
internacionalização da economia e da tecnologia.

à medida que a política de ciência,

tecnologia e inovação volta-se para a dinâmica da internacionalização da economia e de seu
correlato, a internacionalização da tecnologia, a educação, em geral, e a educação superior,
em particular, a ela subsumida, assume caráter internacionalizado.
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É com base nesta concepção instrumental e utilitarista da política de ciência,
tecnologia e inovação, em geral, e do conhecimento, em particular, que se pretende um novo
modelo de universidade. A concepção de universidade que se manifesta na reforma da
educação superior, no Brasil e em Portugal, surge em oposição aos modelos humboltiano e
napoleônicos, deve ser aquela que, articulada, de modo subordinado, às dinâmicas da política
de ciência, tecnologia e inovação, porta organização dinâmica e flexível, de modo a
acompanhar a internacionalização da economia e da tecnologia, por mediação da reestruração
acadêmico-pedagógica rumo à internacionalização do conhecimento em nível regional e
mundial. Além deste aspecto essencial, a universidade apresenta-se com uma feição “mais
democrática” e “mais humanizadora”, por conseguinte, de “interesse geral” ‒ aberta às massas
e, sobretudo, à intercessão do empresariado ‒; portadora de espírito empresarial; não sendo
mais una, comporta várias missões, que vão desde o ensino, pesquisa e produção de inovação,
aos serviços prestados à coletividade, passando pelo compromisso de promover a harmonia
entre capital e trabalho. Não sendo una, em seu aspecto físico-institucional, a universidade, tal
como concebido no modelo anglo-saxão modernizado, reúne uma diversidade de instituições,
contraditoriamente, hierarquizadas segundo os ramos do saber, oferta e qualidade dos cursos,
cuja missão volta-se para a formação de parte do trabalhador coletivo, em diferentes
modalidades de cursos de variados tempos de duração.
Esta concepção de universidade traz em sua essência a marca do modelo anglo-saxão
modernizado, contemplando a diferenciação de instituições no nível superior de ensino: uma,
a “universidade de ensino” onde a pesquisa científica não é uma atividade-fim, cedendo
espaço para o método científico incorporado à prática didática do cotidiano; e, outra, a
“universidade de pesquisa”, ancorada no desempenho acadêmico e científico, sinalizando para
a privatização da produção do conhecimento novo e inovador, que assume caráter
internacionalizado.
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CAPÍTULO I

CULTURA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:
CONHECIMENTO NA PRODUÇÃO DE VALOR

A

QUESTÃO

DO

A natureza não constrói máquinas, locomotivas, estradas de ferro, telégrafos,
teares automáticos, etc. São produtos da engenhosidade humana; são
materiais naturais que se transformam em instrumentos da vontade e da ação
humanas sobre a natureza. São como órgão do cérebro humano criados pela
mão humana; conhecimento objetivado. O desenvolvimento da maquinaria
revela até que ponto o conhecimento social geral converteu-se em força
produtiva imediata; portanto, até que ponto as condições do próprio processo
da vida social foram submetidas ao intelecto coletivo e remodeladas por ele.
Até que ponto as forças produtivas sociais são produzidas, não apenas, sob a
forma de conhecimento, mas também, como órgãos imediatos da práxis
social (MARX, 2009, v.2, p. 229-30).

Neste capítulo, buscamos realçar os elementos conceituais que nos auxiliem a
desvelar, não apenas, a natureza e a aplicação da técnica, ciência e tecnologia à produção
capitalista, mas também, algumas das principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho
contemporâneo ‒ nas relações entre trabalho produtivo e improdutivo, manual e intelectual,
bem como a divisão social e técnica do trabalho ‒ à luz da teoria valor-trabalho e do conceito
de trabalho coletivo.
Procuramos fugir do equívoco que consiste em separar a dimensão cultural da
dimensão social e estas dos fenômenos econômicos. Considerando que o tema da cultura é
transversal ao modo de organização das relações de produção, levando em conta que para
reproduzir-se o capital necessita da reprodução, em conjunto, das condições materiais e
imateriais (concepções, valores, crenças, hábitos, ideologia), com que se legitima e se
reproduz, buscamos vincular pontos que entendemos centrais para nossa reflexão nos
capítulos seguintes, particularmente no que diz respeito tanto ao processo de

32

internacionalização da economia, com base na geopolítica de integração de Estados-Nações
aos mercados comum, regional e global, quanto à internacionalização da tecnologia, ao
movimento internacional de pessoal qualificado e à formação da força de trabalho intelectual.
O presente capítulo está estruturado em três seções. Na primeira, Contribuição da
concepção materialista da história ao conceito de cultura: um debate sobre os estudos
culturais, buscamos resgatar o debate em torno do conceito de cultura e de alguns de seus
aspectos, de modo a apreender as condições e significados da manifestação da cultura
imperialista, particularmente nas relações de produção e de apropriação da ciência, da técnica
e da tecnologia nas relações capitalistas. Na segunda, Desenvolvimento tecnológico e lógica
capitalista, elaboramos um breve excurso sobre o processo de desenvolvimento da técnica,
ciência e tecnologia , buscando revelar que seu desenvolvimento cultural e histórico não só
condiciona o perfil da sociedade, mas também atribui papel particular ao conhecimento,
transformando a ciência em força produtiva. Na seção seguinte, Sociedade do trabalho ou
Sociedade do conhecimento?: um debate sobre a questão da não centralidade do trabalho e a
natureza da inovação, o fio condutor de nossa análise é a crítica às teses sobre a sociedade do
conhecimento, que sustentam o conhecimento como gerador de riqueza. Procuramos desvelar
o papel do trabalho, da ciência e tecnologia e, por conseguinte, do conhecimento, na
emergência da suposta economia baseada no conhecimento. Com Marx, apreendemos o
movimento do capital em sua tendência imanente à inovação, evidenciando a mudança no
interior do processo de trabalho ‒ nas relações entre trabalho produtivo e improdutivo, manual
e intelectual, bem como a divisão social e técnica do trabalho ‒ à luz da teoria valor-trabalho e
do conceito de trabalho coletivo.
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1.1. CONTRIBUIÇÃO DA CONCEPÇÃO MATERIALISTA DA HISTÓRIA AO
CONCEITO DE CULTURA: UM DEBATE SOBRE OS ESTUDOS CULTURAIS

A contribuição da concepção materialista da história ao conceito de cultura
compreende quatro aspectos. O primeiro diz respeito à compreensão do conjunto da criação
essencialmente humana, em sua totalidade, que analisa desde as relações de produção – base
econômica da sociedade –, até as formas de consciência social – expressas nas formas
jurídicas, políticas, filosóficas, religiosas e artísticas (MARX, 2003a, p.5).
Segundo, a totalidade não é fechada em si. Diferentemente da ciência positiva que
executa reduções (LÖWY , 2003; SCHAFF, 2000), a totalidade, em Marx, é articulada de tal
modo que, os elementos nela inseridos determinam-se mutuamente. Ela procede de leis
tendenciais e de uma causalidade orgânica, sob o impulso de suas próprias contradições
(BENSAID, 1999, p. 335-40).
O terceiro relaciona-se à compreensão do desenvolvimento histórico das forças
produtivas, que entrando em contradição com as relações de produção, produz crises e
revoluções até que as referidas relações de produção sejam reestruturadas e adequadas ao
novo modelo de produção.

Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas
as forças produtivas que ela é capaz de conter; nunca relações de produção
novas e superiores se lhe substituem antes que as condições materiais de
existência destas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. É
por isso que a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver,
e, assim, em uma observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema
só surgiu quando as condições materiais para resolvê-lo já existiam ou
estavam, pelo menos, em via de aparecer (MARX, 2003a, p. 6).

Isto quer dizer que o materialismo histórico subordina as ideias à realidade material.
Não é a consciência que conduz as formações sócio-culturais e históricas, mas sim a estrutura
econômica e tecnológica da sociedade, materializada em suas relações de produção, que
define o mundo dos homens ‒ o da cultura e o da formação socioeconômica e política.
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Quarto, o mundo dos homens não está em contraposição à natureza (FOSTER, 2005;
PARIS, 2002). Ao contrário, tanto Marx, quanto Engels 1 veem o homem como parte
integrante da natureza.

O homem vive da natureza, ou também, a natureza é seu corpo, com o qual
tem de manter-se em permanente intercâmbio para não morrer. Afirmar que
a vida física e espiritual do homem e a natureza são interdependentes
significa, apenas, [dizer] que a natureza se interrelaciona consigo mesma, já
que o homem é uma parte da natureza (MARX, 2004b, p.116).

O materialismo, em sentido geral, afirma que a gênese e o desenvolvimento de tudo
que existe dependem da natureza, em permanente movimento e transformação, e da matéria.
Trata-se de um entendimento da realidade física que é anterior ao pensamento e dele
independe (BOTTOMORE, 2001; FOSTER, 2005) 2 . Bottomore (2001, p. 254-5) esclarece
ainda que o materialismo histórico compreende: o materialismo ontológico, que afirma a
dependência unilateral do ser social em relação ao ser biológico (e, de modo geral, ao ser
físico) e a emergência do primeiro a partir do segundo; o materialismo epistemológico, que
afirma a existência independente e a atuação transfactual de pelo menos alguns dos objetos do
pensamento científico; o materialismo prático, que afirma o papel constitutivo da ação
transformadora do homem na reprodução e na transformação das formas sociais.
Em Marx, esses três materialismos ‒ ontológico, epistemológico e prático ‒
argumentam entre si e complementam-se. Entretanto, neste capítulo, nos deteremos no
materialismo prático, cuja perspectiva fundamenta-se na concepção da centralidade da práxis
humana na produção e reprodução da vida sócio-cultural, e por conseguinte, no relevo do
significado do trabalho enquanto atividade transformadora da natureza e mediação das
relações sociais 3 . “Toda vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que
conduzem ao misticismo encontram sua solução racional na práxis humana e na compreensão
dessa práxis” (Teses sobre Feuerbach: 8ª Tese, in: MARX e ENGELS, 2002).
1

Engels (2000), em A dialética da natureza, refuta a oposição entre espírito e matéria, homem e natureza.
Neste sentido, Engels (2000), com quem concordamos, afirma: “Primeiro o trabalho e, depois dele e com ele, a
palavra articulada, foram dois estímulos principais sob cuja influência o cérebro do macaco foi se transformando,
gradualmente, em cérebro humano ‒ que, apesar de toda sua semelhança, supera-o consideravelmente em
tamanho e perfeição” (op cit, p. 218).
3
O processo de trabalho é constituído de três momentos determinados pela natureza: a atividade transformadora,
a matéria transformada e os meios dessa transformação. Assim, no processo de trabalho, a ação mobiliza forças
naturais: mãos, braços, pernas, cérebro, etc.
2
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Isto se deve ao fato de o homem distinguir-se de outras espécies animais. As
características de sua corporalidade, raiz e suporte da técnica, não são, tão só, órgãos do
trabalho, mas também produto dele, construídas historicamente, como bem aponta Engels
(2000): a postura vertical; as mãos livres do primitivismo selvagem que adquirem habilidade e
destreza; a laringe, pouco desenvolvida, transformada lenta e firmemente até produzir
modulações que seriam pronunciadas, em som articulado, pela boca; o desenvolvimento do
cérebro e dos sentidos, da consciência e da capacidade de abstração e de visão projetiva,
reagiram sobre o trabalho e a palavra, definindo o fenótipo do Homo sapiens. Mas, tudo isso,
acrescenta Engels, “não era trabalho no verdadeiro sentido da palavra. O trabalho começa
com a elaboração de instrumentos” (op.cit., p. 220).
Para além de constituir-se em uma atividade transformadora, o trabalho somente se
concretiza quando o télos se manifesta ‒ uma compreensão que já estava presente,
anteriormente, nos Manuscritos econômico-filosóficos, de Marx. Isto quer dizer que, a
despeito de toda transformação da natureza interna e externa à corporalidade, o homem não
havia, ainda, se percebido como espécie presente na natureza e livre para fazer dela seu meio
de vida e instrumento de sua atividade vital.
A manipulação da natureza com a finalidade de produzir artefatos ratifica a condição
do homem como ser universal que, conscientemente, além de avaliar a espécie como seu
próprio ser, produz ao encontrar-se livre da necessidade física. Representa também a
edificação prática do mundo objetivo, no sentido da emancipação humana, mundo este a partir
do qual se desenvolve o ser sociocultural, processo no qual ocorre a transição complexa do
biológico para o ser social e a gênese do desenvolvimento cultural do homem.
Segundo Paris (2002), a organização geral da cultura dirige-se à satisfação das
necessidades humanas, em geral. Contudo, entendemos com Marx (1972; 2003a; 2003b;
2004c) que, essas necessidades são recriadas pelo fetiche dos artefatos tornados mercadoria e,
com Thompson (2004) que, a experiência vivenciada por homens de determinada classe social
é delimitada, em grande medida, pelas relações de produção em que nascem ou entram
involuntariamente. Desse modo, a cultura acaba reinformando e sobredeterminando a essência
humana como no caso do presente histórico, em que a ideologia dominante apresenta a
imagem de que os problemas da humanidade estão resolvidos, restando aos sujeitos, apenas,
gozar das facilidades da vida, apertando botões de novos produtos lançados desenfreadamente
no mercado.
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Os estudos culturais têm sido objeto de grande interesse nas instituições de ensino
superior. Farta documentação tem sido emanada dos programas de pós-graduação, por meio
de pesquisas, seminários, conferências e, ainda, editoras que dedicam catálogos inteiros à
produção de estudos sobre cultura. Na realidade, esses estudos fazem parte de um movimento
de intelectuais, autodenominados pós-modernos, e de um projeto maior que se propõe, com
crescente sucesso, a remodelar o ensino e a pesquisa na área das ciências humanas e sociais.
Longe de serem um grupo homogêneo, os pós-modernos de direita, por um lado,
creem no poder democratizante e humanizador do capitalismo, bem como nos prazeres
trazidos pelo consumismo, proclamando o fim da História 4 ou triunfo do capitalismo diante
da queda do Muro de Berlim. De outro lado, os intelectuais da esquerda pós-modernista
repetem o discurso do fim de época e o nascimento de tempos pós-modernos, que marcariam
o fim do Iluminismo, dos velhos princípios de racionalidade e de antigas verdades e
ideologias. O paradigma emergente possibilitaria a construção de um mundo melhor com
base na harmonia entre Estado, mercado e comunidade.
Segundo Wood (1999), os intelectuais pós-modernistas revelam descaso pela história,
desconsiderando as crises estruturais do capitalismo ocorridas desde a Era de Ouro, não
conseguindo, portanto, produzir uma teoria crítica. Para alguns, as oportunidades de oposição
ao capitalismo são fortemente limitadas. Para outros, que afirmam a impossibilidade de
mudança ou mesmo de compreensão do sistema (ou sequer de pensar nele como sistema)
diante do suposto fato de não terem um posto de observação de onde criticar o sistema e
muito menos de onde se opor a ele, optam por “relaxar e aproveitar” (op. cit., p.15-6).
Sua concepção de conhecimento científico baseia-se na certeza de que a natureza é
regida por certas leis matemáticas, universais e imutáveis, tratando-se, portanto, de uma
manifestação imperialista e opressiva sobre o que se fundamenta a ciência moderna da
sociedade ocidental. Neste sentido, o marxismo, ao longo do século XX, com seu ideal
revolucionário teria produzido os mais variados tipos de opressão, bem como deslegitimado a
reivindicação das minorias (grupos feministas, étnicos, gays, lésbicas, religiosos, regionais,
etc.) com seu método rígido e pressupostos metateóricos que privilegiam a economia, usando
categorias gerais, como de produção e de classe.
4

A visão de história é um constructo ou representações sob diversos signos de um poder capaz de extrair saberes
alternativos do narrador. Para os pós-modernos, não há história, mas sim, histórias de e para determinados
grupos que ocupam “lugares de onde falam”. Desse modo, existe a história da mulher, a história do
homossexual, etc.
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Buscando se libertar da suposta opressão do “método totalizante”, a ênfase da
esquerda pós-modernista, incluindo pós-marxistas e pós-estruturalistas, recai na visão
fragmentada de mundo e de ceticismo epistemológico, interessando-se por temas vinculados a
linguagem, discurso e “cultura”, nos quais tanto os sujeitos históricos, quanto as relações
sociais são construídos no e pelo discurso. A ciência do paradigma emergente, primando pelo
local, “incentiva os conceitos e teorias desenvolvidos localmente” e constitui-se em torno de
determinados tópicos, “sejam eles reconstruir a história de um lugar, manter um espaço verde,
construir um computador adequado às necessidades locais, inventar um novo instrumento
musical, etc.” (SANTOS, 2002, p. 47-8).
A produção de “um conhecimento deste tipo é relativamente não-metódico, constitui-se
a partir de uma pluralidade metodológica. Cada método é uma linguagem e a realidade
responde na língua em que é perguntada. Só uma constelação de métodos poderia captar o
silêncio que persiste entre cada língua a que se pergunta. (SANTOS, 2002, p. 48) 5 .
Para os pós-modernistas, a centralidade das relações sociais está na língua. Insistem na
pluralidade de formações de “poder-discurso” (Foucault) ou de “jogos de linguagem”
(Lyotard). Desse modo, estando os sujeitos subsumidos à língua, não existe, fora dos
discursos, nenhum padrão externo de verdade e nenhum referencial externo para a construção
do conhecimento que não sejam os discursos. Portanto, esquemas interpretativos da realidade,
como os produzidos por Marx e Freud, tidos como “totalizantes”, são invalidados.
As implicações políticas desta visão fragmentada de mundo e de produção do
conhecimento, com bases em subculturas, se manifestam na impossibilidade de qualquer
política emancipadora, com base na solidariedade e na ação coletiva, que pressuponha a
formação da identidade de classe ou de experiência comum ou, ainda, de interesses comuns,
bem como de qualquer tipo de mobilização global. Daí o esforço realizado no sentido de,
destruir a categoria revolução, enquanto objeto de análise, buscando demonstrar que as
revoluções são grandes equívocos. A revolução passa a ser confundida com eventos do
cotidiano, como festa, ritual ou cultura, ao mesmo tempo em que é descaracterizada como
revolução social (CARDOSO, 2005, p. 84).
5

Em A crítica da razão indolente, bem como em Um discurso sobre as Ciências, Boaventura de Sousa Santos
refuta a ciência moderna, trazendo para o centro do debate a possibilidade de ruptura epistemológica, no sentido
de transformar o senso comum em um novo e emancipatório paradigma de ciência, isto é, a ciência pós-moderna
ao se “sensocomunizar” defende que o conhecimento deve transformar-se em autoconhecimento, em sabedoria
de vida, por meio do desenvolvimento tecnológico. O senso comum, mesmo sendo, “um conhecimento
mistificado e mistificador, e apesar de conservador, possui uma dimensão utópica e libertadora que pode
valorizar-se através do diálogo com conhecimento pós-moderno” (SANTOS, 2000, p. 101; 2002, p. 55-7).
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Conceitos como democracia substituem o de revolução; movimentos e sujeitos sociais
deslocam o conceito de classe e seu correlato luta de classes; a terceira via substitui a
possibilidade de as classes sociais construírem um modo de produção e reprodução da
existência diferente do determinado pelo sistema capitalista; o conceito de Estado cede lugar
para setor público, enquanto o imperialismo fica ofuscado pela globalização ou, quando
menos, escamoteado pela categoria império de Negri e Hardt 6 . Qualquer política que se volte
contra o poder de Estado e da classe dominante é vista como, excessivamente, totalizante ou
universalista 7 .
O pós-modernismo, ao condenar as metanarrativas, cede espaço para análises que
destacam o papel da cultura e de uma ação política baseada em “diferenças” de identidade. É
um ponto de vista que envereda pelo determinismo cultural relativista8 , entendendo que a
realidade estudada só é explicável através do particularismo de diferenças culturais.
A despeito de um número considerável de intelectuais alegar que sua crítica em
matéria de cultura é socialmente subversiva, eles consideram “vulgares”, trabalhos que
vinculam a teoria à luta política. Trata-se de dissolver a política na cultura, de modo que esta é
transformada em instrumento de reivindicação dos diretos humanos, em geral, e dos direitos
culturais particulares. Assim entendida, a cultura seria capaz de abrir canais para que as
minorias não apenas expressem suas identidades, mas também exerçam sua palavra e ação,
reconhecidas como legítimas, no espaço publico.
Esta concepção restrita de política e de cultura apoia-se, muitas vezes, nos estudos
culturais de marxistas, como Antonio Gramsci, Edward Thompson e Raymond Williams,
apartando, por completo, o conteúdo revolucionário que perpassa suas obras.
Temas da cultura atravessam a obra de Gramsci, seja nas questões relacionadas ao
papel do intelectual, à construção do consenso e de hegemonia; seja como afirma em
Americanismo e fordismo, como modo de organização da produção, que, refletindo em todas
6

Cf. BORON (2002).
Esta argumentação tem como fundamento a obra de Foucault, que estabelece uma relação entre poder e
conhecimento. O filósofo francês rompe com a noção de que o poder esteja situado no âmbito do Estado, se
deixando conduzir por uma análise “ascendente do poder”. A análise da micropolítica das relações do poder em
localidades, contextos e situações distintos permitiria afirmar que existe uma íntima relação entre os sistemas de
conhecimento (“discursos”), que codificam técnicas e práticas para o exercício do controle e do domínio sociais
em contextos localizados. Assim sendo, para Foucault, o desafio ao “sistema” (capitalismo global), somente,
seria possível, por meio de resistência localizada a práticas localizadas de repressão ocorridas no interior de
hospitais, presídios, escolas, universidades (HARVEY, 2005, p. 50).
8
Para uma análise do determinismo e relativismos culturais ver Spiro (1998), disponível em:
http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC9/9-arquivo.pdf, acesso em 20 de setembro de 2009.
7

39

as dimensões da sociedade, engendra uma cultura peculiar à transformação técnico-econômica
requerida por aquele modelo de produção.
Se, por um lado, Gramsci não é um culturalista, porquanto vê a cultura “popular”
como “folclore” da filosofia, isto é, como manifestação do senso comum que se apresenta de
inúmeras formas, contraditórias e fragmentadas 9 , sendo “seu traço fundamental e
característico o de ser uma concepção (inclusive nos cérebros individuais) desagregada,
incoerente, inconsequente” (GRAMSCI, 2001, v.1, p. 114). Portanto, para Gramsci, a cultura
popular não contribui, por si só, para a criação de uma nova cultura, ou até mesmo de um
novo paradigma de ciência, que seja capaz de difundir criticamente seu conhecimento e
descobertas, no sentindo de promover uma transformação de ordem intelectual e moral, com
vistas à revolução (op. cit., p.95-6).
De outro, reconhece a necessidade de estudá-la, com a finalidade de apreender as
forças agentes na sociedade e direcioná-las para a formação de uma consciência coletiva,
nacional e unitária. Nesse sentido, elabora critérios metodológicos que levem em conta as
características peculiares das classes subalternas na esfera cultural, bem como suas diferenças
em relação às classes cultas e hegemônicas.
Na esfera da cultura, aliás, as ‘explosões’ 10 são ainda menos freqüentes e
menos intensas do que na esfera da técnica, na qual uma inovação se
difunde, pelo menos no plano mais elevado, com relativa rapidez e
simultaneidade. Confunde-se a ‘explosão’ de paixões políticas acumuladas
num período de transformações técnicas, às quais não correspondem novas
formas de organização jurídica adequada, mas sim imediatamente um certo
grau de coerções diretas e indiretas, com transformações culturais, que são
lentas e graduais; e isto porque, se a paixão é impulsiva, a cultura é produto
de uma complexa elaboração. (A referência ao fato de que por vezes, o que
se tornou ‘ferro velho’ na cidade ainda é ‘utensílio na província pode ser
desenvolvida com utilidade) (GRAMSCI, 2001, v.2, p. 207).

Atento à relação entre ideias, dominação e transformação econômica e sociocultural,
Gramsci empreende uma análise inteiramente nova da cultura e da literatura popular,

9

Williams (2008) ressalta que a “cultura popular” tem sido, de um lado, uma complexa combinação de
elementos que desempenham o papel de produzir e reproduzir as condições de vida em um campo de conflitos
sobre o conteúdo da cultura e da forma de vida social; de outro, essa “cultura popular” é a mais importante área
da produção cultural burguesa, que se encaminha no sentido de uma universalidade oferecida por instituições de
comunicação, buscando subsumir a cultura da classe trabalhadora à ideia de cultura de minoria.
10
Gramsci faz referência às modificações no modo de pensar, nas crenças, nas opiniões que, não explodem
espontaneamente, mas ocorrem gradual e lentamente, por meio de “combinações sucessivas” de coerção e
produção de consenso, por meio de material ideológico.
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estudando tanto os seus gêneros (o melodrama, o folhetim, o romance policial, o romance de
suspense), quanto os instrumentos de produção e difusão da cultura (jornais, revistas,
anuários, almanaques) e obras de grande circulação, formando um conjunto que deveria ser
entendido como um problema político e explicitamente teorizado em relação ao seu papel na
manutenção ou subversão da ordem social.
No contexto da Era de Ouro (HOBSBAWM, 2005), quando a distribuição de renda
mostrava uma face igualitária, com ampliação do poder de consumo da classe trabalhadora
nos países industrializados, localiza-se o debate que contava, de um lado, com intelectuais que
proclamavam o fim da classe operária, diante de sua suposta ascensão à classe média; e, de
outro, com a presença marcante de Edward Thompson, Raymond Williams, Eric Hobsbawm,
Richard Hoggat, entre outros que, não apenas, questionavam as teses de aburguesamento da
classe operária, mas também, romperiam com o Partido Comunista Britânico, pelo de fato de
sofrer forte influência da ortodoxia stalinista.
Agrupados em torno do movimento New Left, estes intelectuais posicionaram-se
contra o elitismo e o conservadorismo da direita, bem como contra o reducionismo da
esquerda stalinista. Para eles, tornava-se necessário pensar o socialismo sob novas bases.
Questionando o marxismo ortodoxo, Edward Thompson, Raymond Williams e Richard
Hoggat teriam sido os primeiros intelectuais dos Estudos Culturais, se posicionando e
estabelecendo uma relação constante e conflituosa com o marxismo de Moscou.
“O movimento da New left foi o solo histórico da floração de um instigante
pensamento de esquerda na Grã-Bretanha”, que empreendia “a crítica da situação vigente com
vistas à sua transformação”, nos moldes do marxismo ocidental, cuja produção teórica se une
em torno do espectro cultural (CEVASCO, 2008, passim).
Esse movimento foi fundamental para a transformação do conceito de cultura, seja no
sentido em que Raymond Williams operou com o materialismo cultural, contribuindo para
uma teoria materialista da cultura, seja no sentido de Edward Thompson, que, alargando a
ênfase tradicional da historiografia marxista em história econômica, salienta o modo de vida
da classe trabalhadora, seus hábitos, esperanças e experiências compartilhadas.
Oriundos de debates realizados no seio da classe trabalhadora, por meio da Worker’s
Educational Association, os estudos culturais, realizados por Edward Thompson, Raymond
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Williams e Richard Hoggart apresentam um entendimento que transcende as discussões até
então travadas no interior da critica cultural.
Trata-se de formular uma teoria e análise da cultura que se valha da relação entre ser
social e consciência social (produzida a partir do mundo real das relações de produção e
reprodução da vida), questionando as formulações existentes sobre o papel da cultura no
âmbito da sociedade moderna. Para eles, a cultura não é uma esfera da consciência separada
do ser social; ao contrário, a dimensão cultural denota campo de luta social e política, de
disputas e tensões, de afirmação de valores e significados existentes na produção dos
trabalhadores (ibid.).
Na origem, a Escola de Estudos Culturais manteve uma crítica sistemática à visão
reducionista e mecânica dos processos ideológicos e da cultura como esfera autônoma. No
entanto, com a afirmação do neoliberalismo por meio do Consenso de Washington, a Escola
foi transferida para os Estados Unidos, reformulando seu conteúdo e visão global, sob a
perspectiva fragmentada e pós-moderna, de acordo com a lógica capitalista neoliberal, dando
origem ao multiculturalismo, e passando a exercer influência marcante na América Latina
(VALENCIA, 2008) 11 .
Para Thompson, o conceito de cultura está intimamente relacionado às experiências
dos sujeitos históricos em determinada formação socioeconômica. Trata-se de considerar, em
análises históricas, sociológicas ou políticas, que “os fenômenos sociais e culturais não
correm atrás dos econômicos, após longa demora; estão na sua origem, imersos no mesmo
nexo relacional (THOMPSON, 2007, p. 167).
Ao analisar A formação da classe operária inglesa, Thompson ressalta que a classe
“precisa estar encarnada de pessoas e contextos reais, e que, portanto, ela se forma somente
“quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas),
sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens, cujos

11

Valencia (2008) ressalta que no momento em que um grupo de pesquisadores de origem latino-americana
passou a utilizar o multiculturalismo para aplicá-lo nos estudos da América Latina, surgiu a teoria pós-colonial
ou estudos subalternos. Destacando que as fontes originárias da teoria pós-colonial se encontram na genealogia
de Michael Foucault, na psicanálise de Jaques Lacan, na teoria (des) construtivista e (meta) narrativa de Jaques
Derrida – todos enquadrados na ideologia pós-moderna e no anti-ocidentalismo – e na filosofia de Martín
Heidegger, o sociólogo mexicano aponta que tal teoria tem como coordenadas geopolíticas, as linhas europeia e
norte-americana pós-moderna, cujos autores líderes são Lyotard e Braudillard; o pós-colonialismo, com duas
vertentes: a indiana representada por Guha, Baba, Spivak; a pós-orientalista em que se situa Edward W. Said; e,
finalmente, o pós-ocidentalismo, em que autores como Mignolo, Coronil, Dussel, Quijano e Lander, aparecem
entre os mais representativos (op.cit., p. 109-10).
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interesses diferem”. Se a experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas
relações de produção em que os homens nasceram, ou entraram involuntariamente, “a
consciência de classe, [ao contrário, será construída], sendo a forma como essas experiências
são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e
formas institucionais” (ibid., 2004, p. 10).

Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o
tecelão do ‘obsoleto’ tear manual, o artesão ‘utópico’ e mesmo o iludido
seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares de condescendência da
posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua
hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais
comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais
podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda
perturbação social, e nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de
sua própria experiência; se foram vítimas acidentais da história, continuam a
ser condenados em vida, vítimas acidentais (THOMPSON, 2004, p. 13).

Nesse processo de resgate, a categoria experiência torna-se mediação na analise d’A
formação da classe operária inglesa, que com foco na dimensão cultural reconstitui modos de
comportamentos, condutas e costumes na sua relação com a cultura, em perspectiva de classe,
histórica e geograficamente datados. A experiência, em Thompson, longe de reduzir a análise
ao micro e ao local, denota tempo, imprimindo à classe uma dimensão histórica. A classe
trabalhadora é uma formação tanto social e cultural, quanto econômica, possuindo identidade
de interesses contra seus dirigentes e empregadores (op.cit., p 12-3).
Ressalte-se que uma classe social, em tempo algum, é culturalmente monolítica.
Quanto a esse e outros aspectos, Williams (2008) elucida que determinados grupos dentro de
uma classe podem estar subindo ou descendo de importância, segundo o desenvolvimento
geral da classe e da sociedade. Além disso, determinados grupos intraclasse podem ter
filiações culturais, religiosas, alternativas, que não são características da classe como um todo,
bem como formas diferenciadas de trabalho, que, no entanto, contribuem para existência de
variações na produção cultural (op. cit., p. 74).
Tanto Thompson quanto Willimas apontam para a aparente diversidade entre as
culturas individuais como parte do todo; parte de uma experiência comum que diz respeito às
formas de exploração, simultaneamente, econômicas, morais e culturais. Isto quer dizer que a
exploração não é apenas uma categoria de análise econômica, mas, sobretudo, uma realidade,
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vivenciada pelos que experimentam a exploração, seja como produtores, seja como
consumidores.
Os argumentos supracitados permitem-nos afirmar com Wood (1999) que o enfoque
materialista dialético da história não refuta ou denigre as dimensões culturais da experiência
humana. Ao contrário, a compreensão materialista é um passo essencial para libertar a cultura
do confinamento capitalista que penetra em todas as dimensões da vida social e do ambiente
natural, transformando tudo quanto pode em mercadoria.
Portanto, a compreensão materialista da história não nega a importância de outras
“identidades” além da de classe, das lutas contra a opressão sexual e racial, ou das
complexidades da experiência humana em um mundo instável e mutável como o nosso, onde
as solidariedades são frágeis e incertas; não ignora o ressurgimento de “identidades”, na
qualidade de nacionalismo, fascismo, etc., como forças históricas poderosas e destrutivas; não
desconsidera que a reestruturação do capitalismo transformou a composição da classe
trabalhadora; não rebate o argumento de que existem divisões raciais e sexuais intraclasse
trabalhadora; muito menos contesta que o imperialismo ideológico e cultural reprime a
multiplicidade dos valores e culturas humanos ou, tampouco, nega a importância da língua e
da política cultural em um mundo tão dominado por símbolos, imagens e “comunicação de
massa”.
Considerar a dimensão cultural com a finalidade de entender a realidade concreta não
significa aceitar os pressupostos pós-modernistas. Ao contrário, todos os fenômenos
supracitados exigem uma análise materialista da história, afinal, um sistema de acumulação só
pode existir se a representação dos elementos de seu grupo orgânico reproduzir-se
coerentemente com o comportamento de todos os seres socioculturais da sociedade.
Isto quer dizer que os sujeitos históricos em geral ‒ capitalistas, trabalhadores,
funcionários da burocracia estatal, partidos políticos, agentes econômicos, etc. ‒ precisam
assumir, do ponto de vista do sistema, um comportamento tal que o mantenha acumulando.
Para tanto, o regime de acumulação se materializa em forma de hábitos, normas, práticas
políticas e formas culturais que o permitem funcionar de modo coerente por um período de
tempo.
O filósofo espanhol Carlos Paris, em O animal cultural, buscando entender a lógica do
desenvolvimento técnico, empreende sua análise em uma dimensão, que Raymond Willimas

44

chama significativamente global, dando ênfase tanto ao espírito formador de um modo de
vida global, quanto à ordem social global. Isto implica um materialismo de método amplo que
investiga desde o caráter conhecido ou verificável de uma ordem social geral, até as formas
específicas assumidas por suas manifestações culturais (WILLIAMS, 2008, p. 11-2).
Os fenômenos culturais são elucidados ao nível do fenótipo, a exemplo das relações
entre técnica, mão humana e desenvolvimento do cérebro; entre técnica, linguagem, cérebro e
evolução de mecanismos de fonação; assim como entre técnica e visão projetiva da vida
humana.

Podemos dizer, com efeito, que entre o corpo e a cultura se estabelece uma
estreita e esclarecedora relação, de um triplo ponto de vista. Em primeiro
lugar, o corpo representa o fundamento, a origem e o princípio da cultura,
enquanto esta significa o prolongamento e a pontecialização de nossa
somaticidade. Inclusive as criações técnicas mais complexas mantêm a
marca de sua adaptação à corporalidade (...) Por outro lado, a organização
geral da cultura dirige-se à satisfação das necessidades humanas, mesmo que
essas na própria cultura sejam complicadas e recriadas. E, em terceiro lugar,
é de se destacar como nossa corporalidade concreta foi moldada pela cultura,
no processo de hominização (PARIS, 2002, p.65-6).

Nessa perspectiva, o ser humano ‒ animal cultural ‒ não é atirado no vazio e nem na

existência nua: ele desenvolve-se, tanto em uma tecnosfera 12 que o protege e marca sua
personalidade, quanto em uma logosfera que lhe transmite a língua, sob uma concepção de
mundo e lógica próprias, moldando seu cérebro, organizando sua informação e suas
categorias. Com maior alcance, a etosfera ‒ meio humano em que se cristaliza a cultura
objetiva ‒, que se configura a realidade, constitui-se de um universo de normas, práticas e
costumes, legados pela história, com seus códigos escritos e teorizados, ou, simplesmente,
transmitidos por meio de práticas múltiplas, inclusive gestos, atitudes.
Na realidade, o processo de aculturação dos seres humanos se produz guiado por dupla
dimensão. A primeira, tem o berço como símbolo, a ternura que embala os sonhos e o
desenvolvimento da infância; a segunda, enreda-se aos interesses do poder, reduzindo seres
humanos à “carne de canhão” e à força de trabalho explorada (ibid., p. 395-7). Nesta segunda
dimensão,
12

Veremos, adiante, que a tecnosfera é resultado tanto de razões intrínsecas a sua própria lógica, força e
dinamismo, quanto da vontade humana tecnificadora, podendo plasmar diferentes culturas de formas muito
diversas.
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O conceito de cultura nos oferece uma base mais ampla para compreender as
múltiplas manifestações do humano. Desde o trabalho manual ou robotizado
à palavra, ao pensamento e à criação artística. Da violência ‘fraternal e
guerreira’ à ‘irmandade’ que custodia a vida; do normandismo à cidadeEstado e às grandes urbes de nossa época. A alusão a esta riqueza da vida
humana e à multiplicidade de suas formas não significaria abrir um espaço
de indeterminação, mas, ao contrário, assinalar a necessidade de uma lógica
em que a variedade dos fenômenos humanos se articule, pois a cultura é uma
realidade estruturada ‒ sem excluir suas contradições ‒ e estruturante
(PARIS, 2002, p.37-8).

Portanto, Carlos Paris entende cultura como totalidade complexa e contraditória, desde
as relações de produção e reprodução tecno-econômicas, até as representações de mundo com
suas normas éticas e jurídicas, seus costumes e ideologias, passando pelos processos de
comunicação e formas de organização social e política. Além disso, a cultura encontra-se em
íntima relação com o meio ecológico, ao qual responde e recria a partir de suas
peculiaridades. Condicionada não apenas pelas classes sociais, mas também, por outras
determinações sociais, não-classistas, como nacionalidade e espaço demográfico, religião,
cor, gênero e idade, a cultura constitui um todo dinâmico, agitado por contradições e relações
com o interno e externo (ibid., p. 88).

1.2. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E LÓGICA CAPITALISTA
A reflexão do filósofo espanhol sobre a técnica ocorre nos planos subjetivo e objetivo
da cultura. Por um lado, técnica é ação, vivência e práxis humana — ação instrumental — e,
de outro, é criação de um mundo objetivo, produzido e manejado — criação relacionada ao
conceito de produção. Nesse sentido, a técnica possui valor de uso e de troca, relacionando-se
à satisfação das necessidades humanas, tal como explicitado por Marx, quando se refere ao
conceito de mercadoria, por se tratar de

Uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja
qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia.
Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se
diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou
indiretamente, como meio de produção. Cada coisa útil, como ferro, papel
etc., (...) pode ser útil de diferentes modos (MARX, 2004c, p.57).
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Toda técnica, seja a de um procedimento operatório, manual ou mental, seja ela
convertida em maquinaria, está vinculada à formação social, na qual se insere, e ao seu
correlato, a cultura. A partir dessa consideração, vale dizer algumas palavras sobre a visão e
apropriação da técnica em determinados períodos históricos.
Na Antiguidade, período em que a técnica estava relacionada ao saber fazer, e muito
embora nem todo fazer fosse técnica ‒ passando pelo uso e domínio da palavra em lugares
públicos, e pela valorização do exercício de contemplar em contraposição à ação prática ‒, o
ócio encarnaria a realização humana em oposição ao trabalho manual dos servos 13 . Em
Cícero (146–43 a. C.), esta dicotomia materializa-se entre artes liberais e servis.
Na Idade Média, a partir do pensamento de Santo Agostinho (354–430 d. C.), este
ideal estará presente na exaltação da vita contemplativa em contraposição à vita actuosa,
articulada à visão bíblica que valoriza o trabalho como destino adâmico; mais tarde, São
Tomás de Aquino (1225–1274) identifica trabalho manual ao trabalho intelectual. Entretanto,
sua construção teórica, calcada na visão grega, o leva a valorizar a atividade contemplativa.
Neste contexto da Baixa Idade Média, inicia-se a observação da natureza e o uso de
experimentação como métodos científicos, abrindo espaço para as inovações matemáticas,
químicas, cartográficas, e técnicas navais (PARIS, 2002, passim).
Trata-se de revalorizar as atividades técnico-práticas, de modo a transformar o
conhecimento e converter o fazer técnico, a produção e a recriação da natureza em chave do
conhecimento inovador. Também neste contexto, surge um novo grupo de intelectuais, os
engenheiros, cuja formação articulava técnica, ciência e arte.

Os instrumentos adquirem uma nova função a serviço não da ação, mas
[sim], do conhecimento, da dilatação do âmbito de nossos sentidos e de uma
maior precisão de observação (...) O peculiar é a união do afã especulativo
com a ação nessa práxis reapropriadora e criadora dos fenômenos . Nesse
sentido, assistimos a uma fecunda síntese, em que se unem os grandes
legados históricos, o do pensamento grego, com sua valoração da teoria
desinteressada, e o do hebreu, com sua exaltação do trabalho e da ação
humana sobre o mundo. É um desenvolvimento em que, outra vez,
colaboram a mão, o olho e o cérebro, como processo de hominização, mas
agora não para conquistar nossa condição humana, senão para desenvolver
suas potencialidades (PARIS, 2002, p. 201-2).

13

Neste contexto o ócio se reveste de múltiplas modalidades, que vai da caça e das guerras, até a luta violenta
contra as formas e forças da natureza (VEBLEN, 1966 apud PARIS, 2002, p. 152).
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Já na modernidade, a Física e a Matemática do século XVII passam a fundamentar as
ações dos engenheiros, enquanto as descobertas elétricas e químicas de fins do século XVIII e
inícios do XIX tornam-se essenciais à indústria e às comunicações. As pesquisas científicoprofissionais passam a ser reconhecidas como fundamento do avanço tecnológico
(HOBSBAWN, 2005, p.506-7). Também nesse período histórico, a ciência já desponta como
força estruturante do mundo moderno e a universidade, foco de nossa análise no quarto
capítulo, surge como instrumento capital na reconstrução e reforço do Estado-Nação.
No século XIX, a aplicação da ciência à técnica já se encontra no cerne das relações
sociais de produção capitalista. Na Era dos Impérios (1875-1914), os contornos da moderna
tecnologia e da moderna teoria científica tornam-se visíveis; entretanto, “a ciência não era
[ainda] uma coisa sem a qual a vida diária em toda parte do globo seria inconcebível”
(HOBSBAWN, 2005, p. 507. Itálicos do autor).
É, pois, no breve século XX, contexto do capitalismo multinacional e globalizado, que
a ciência e a tecnologia tornam-se molas propulsoras do desenvolvimento econômico,
produzindo novos tipos de bens e abrindo novos espaços no globo, em um movimento de
compressão do tempo-espaço engendrado pelas pressões da acumulação flexível 14 .
Em outras palavras: o capitalismo é o modo de produção “mais elástico e adaptável”
(JAMESON, 1999) da história da humanidade. Em busca de superar as crises engendradas por
seu próprio sistema, expande-se globalmente e produz, indefinidamente, até enquanto dure,
novos produtos, ao mesmo tempo em que concentra riqueza, gerando, por todo o globo
terrestre, guerras, miséria, desemprego, fome, e destruindo a dignidade dos seres humanos em
benefício da liberdade do mercado inescrupuloso. Neste cenário, o desenvolvimento
tecnológico é um elemento estrutural da lógica capitalista, conferindo a cada tecnosfera 15 um
perfil diferenciado, segundo suas necessidades.

14

David Harvey em Condição pós-moderna analisa a transição do modelo de acumulação taylorista-fordista para
o de acumulação flexível, em uma sociedade em que, tudo se volatiliza e torna-se efêmero. Neste contexto,
marcado pela implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas, o sistema,
aperfeiçoado pela informação automática e transmissão de dados, quebra barreiras temporais e espaciais,
comprimindo o tempo-espaço. Isto permite à acumulação flexível explorar uma gama diferenciada de
circunstâncias geográficas, socioculturais e de variações na qualidade e quantidade da força de trabalho,
reconstituindo-as como elementos interno estruturados de sua própria lógica (HARVEY, 2005, passim).
15
Paris (2002) lança mão da categoria perfil de uma tecnosfera, refutando o determinismo, cuja perspectiva é a
do desenvolvimento e progresso unilinear e positivo, pela qual todas as sociedades transformadas
tecnologicamente gozarão do reino da liberdade. Para o filósofo espanhol, o perfil de uma tecnosfera, não
apenas, determina, mas também, é determinado pelo meio ‒ nicho natural/tecnológico ‒ e pela configuração das
necessidades humanas bioculturais e sociais, bem como, por meio da capacidade de ação, engendradas pelo
movimento contraditório do capitalismo.
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As necessidades humanas, além de determinadas pela necessidade de sobreviver e
reproduzir-se, são criadas e satisfeitas de acordo com outras variáveis, segundo o perfil
próprio de cada tecnosfera: da inanição à luxúria do supérfluo, as necessidades humanas são
produzidas segundo critérios de classes e por outras determinações sociais, não-classistas,
como nacionalidade e espaço demográfico, religião, cor, gênero e idade.
Ainda em fins do século XX e inícios do XXI, as políticas de investimento em ciência,
tecnologia e inovação tornam o conhecimento mercadoria, mobilizando forças de trabalho
intelectual como veículo para mais acumulação. Sobre esse aspecto, Vieira Pinto (2005)
ressalta que a “organização da invenção” significa o esforço, por parte do capital, de reunir os
interesses de grupos de intelectuais em torno do setor produtivo, dotando-os de recursos
necessários com a finalidade de direcionar a força de trabalho intelectual às forças
econômicas dominantes. Não sendo produzida espontaneamente, a pesquisa, seja realizada no
âmbito de empresas públicas, seja no espaço privado, torna-se objeto de planejamento dos
detentores do poder, o que impossibilita a “invenção no campo das técnicas científicas, por
parte de cientistas isolados, por mais capacitados que sejam” (VIEIRA PINTO, v. 1, p. 2412).
A lógica que subsume o desenvolvimento técnico ao capital, empresta à técnica um
caráter autônomo, neutro e alienante. De um lado, revela o poder dos objetos técnicos e da
“tecnosfera” como força esmagadora da vida humana; de outro, revela a dificuldade em
interpretar o objeto técnico em sua condição ontológica. “Em um e outro aspecto, o produto
de nossas mãos e de nossa mente se nos escapa e rebela, levantando-se diante de nós como
uma nova Esfinge que, ao mesmo tempo, desafia nosso conhecimento com renovados
enigmas e ameaça vorazmente nossa vida” (PARIS, 2002, p. 162).
Cabe registrar, entretanto, que a técnica, em sua essência, não é apenas negatividade.
Entendemos que, histórica e contraditoriamente, o uso da técnica, por meio do instrumento, se
constitui em mola propulsora do desenvolvimento da subjetividade e da liberdade do homem.

Trata-se de assinalar como, no lento aflorar e amadurecer da consciência, a
vivência do eu ativo e dirigente pulsa no governo do instrumento, quando o
artesão e o guerreiro se esforçam por melhorar seu rendimento, quando o
virtuose trata de extrair todas as possibilidades contidas em seu violino, em
seu piano, em sua harpa, quando o piloto confronta a máquina com o tempo e
o espaço, na direção de suas potencialidades; e também quando, o corpo
convertido em instrumento, o ginasta, o nadador, o atleta, o bailarino
transformam seu autodomínio pacientemente trabalhando em proeza e
emoção estética (ibid., p.181).
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É claro que a tecnificação do mundo e o uso de instrumentos não foram os únicos
elementos responsáveis pelo desenvolvimento da subjetividade e da liberdade. Outros fatores
contribuíram para a evolução da consciência humana, bem como do individualismo 16
moderno, a exemplo da influência das relações de produção e da organização sociopolítica, e
dos modos de transmissão da informação e da cultura, que transformaram significativamente a
atividade instrumental e a relação entre sujeito da ação e instrumento. O processo de
tecnificação, a partir do desenvolvimento da maquinaria, tida por nós como expressão da
revolução burguesa, contribuiu significativa e contraditoriamente, na formação de uma nova
consciência; propiciou a formação da consciência coletiva dos trabalhadores ‒ a consciência
de classe ‒, em contraposição à burguesia.
A tecnosfera, zona da objetividade, possui a capacidade de “condiciona[r] o perfil das
sociedades, sua economia, sua política, seus conflitos, sua orientação de conhecimento, seus
mitos, chegando ao extremo de cunhar a realidade humana plástica, forjando formas
peculiares de realizar nossa condição” (PARIS, 2002, p. 162).

Além da componente

ideológica de caráter fetichista, a objetividade da técnica transforma a tecnologia em mito
moderno, de um lado, atualizando a ideia do inevitável progresso e, de outro, fazendo crer que
toda a humanidade goza dos “benefícios” da “era tecnológica”, justificando, assim, a
transformação cultural da sociedade (PARIS, 2000; PINTO, 2005; ROMERO, 2005).
O desenvolvimento da tecnosfera não só condiciona o perfil das sociedades, mas
também atribui novo papel ao conhecimento, transformando a ciência em força produtiva.
Desse modo, ela não é apenas convertida em mola propulsora do desenvolvimento industrial,
mas também se industrializa. Sob o poder econômico, político e militar, a ciência volta-se
para a pesquisa orientada e programada, convertendo o pesquisador em trabalhador parcelar,
em “operário de uma construção cujo sentido, em grande medida, muitas vezes lhe escapa”
(PARIS, 2000, p.221).

16

O indivíduo é uma abstração da modernidade, posto que, em formações anteriores ao capitalismo, o homem
não era livre; não sendo livre, não podia lutar pelo próprio interesse. Os dois elementos que constituem o homem
moderno são: em primeiro lugar, a dissolução das relações hierárquicas que tornaram todos os homens iguais
com liberdade para decidir sobre seu próprio destino; depois, a institucionalização jurídica do direito privado de
posse. A igualdade jurídica, não é suficiente, no entanto, para a constituição do indivíduo tal como o
conhecemos. Nas comunidades tribais primitivas, existia a igualdade, mas não o indivíduo. A busca do interesse
próprio não tinha ainda canais para se conduzir. Isso porque a propriedade não era aí privada, mas comunal, ou
seja, a relação de posse era antes social do que individual. “Mesmo nas civilizações mais adiantadas, como as da
Antiguidade Clássica, na qual existia algo mais parecido com a moderna propriedade privada, ainda aí era a
comunidade o pressuposto da propriedade” (PAULANI, 2005, p.85).
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É por esta razão que não se deve considerar o desenvolvimento técnico, ao longo dos
diversos modos de produção, como um processo uno, idêntico e contínuo, sem qualquer
direção. Isso se deve a que, no modo de produção capitalista, o desenvolvimento técnico tem
uma natureza diversa da que assumira nas formas sociais anteriores: “só a produção capitalista
transforma o processo produtivo material na aplicação da ciência à produção, na ciência posta
em prática, mas só submetendo o trabalho ao capital e reprimindo o próprio desenvolvimento
intelectual e profissional” (MARX, 1982 apud ROMERO, 2005, p. 127).
No movimento contraditório do desenvolvimento da técnica, ciência, tecnologia e
sociedade capitalista, a importância do conhecimento imbrica-se com as necessidades de
inovar e inventar do ser humano na direção do avanço tecnológico.

Se a técnica configura um dado da realidade objetiva, um produto da
percepção humana que retorna ao mundo em forma de ação, materializado
em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural, compreendese tenha obrigatoriamente de haver a ciência que o abrange e explora, dando
em resultado um conjunto de formulações teóricas, recheadas de complexo e
rico conteúdo epistemológico. Tal ciência deve ser chamada ‘tecnologia’
(PINTO, 2005, p. 221).

Recorremos ao Manifesto do Partido Comunista — um panfleto político escrito, em
1848, para um momento particular da história — por considerá-lo um texto atual 17 uma vez
que sua visão sobre o futuro do capitalismo concretiza-se ao longo do século XX e nesse
início do século XXI. Do Manifesto, destacamos quatro aspectos do capital, evidenciados por
Marx e Engels (2004, passim), considerados fundamentais para análise e compreensão do
tema de nosso estudo, em geral, e no que se refere às políticas educativa e de ciência,
tecnologia e inovação, em particular.
Marx e Engels (op. cit.) têm como premissa o fato de que o capital, por meio da
burguesia, primeiro, engendra mudanças periódicas nas relações de produção e, portanto, em
todo conjunto das relações sociais, com a finalidade de criar condições que possam
enfraquecer sua suplantação. Nesse sentido, “a burguesia desempenhou na história um papel

17

Sobre a atualidade do Manifesto do Partido Comunista ver ensaio escrito por Eric Hobsbawm como
introdução para a edição comemorativa do 150o aniversário da publicação daquele Panfleto, In: HOBSBAWM
(1998). Também no marco dessa comemoração, José de Paulo Netto elabora o ensaio Para ler o Manifesto do
Partido Comunista, desvelando a gênese, o contexto de produção e significados (teórico-político e práticopolítico) do “documento que desempenhou um papel absolutamente ímpar na cultura e na prática políticas do
mundo contemporâneo” (NETTO, 2004).
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extremamente

revolucionário”,

transformando

tudo

em

mercadoria,

até

mesmo,

“trabalhadores, o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência”.
Segundo, compelida a “estabelecer-se em todas as partes” do globo terrestre, “a
burguesia deu um caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países”, gerando,
indefinidamente, até enquanto exista, “novas necessidades”.
Terceiro, impelida a “criar novas necessidades” e, portanto, novas mercadorias, a
burguesia realiza, periodicamente, a revolução da base técnica, modificando a cultura e as
formas de sociabilidade de “todas as nações”. Numa palavra, “cria um mundo à sua imagem e
semelhança”.
Quarto, o capital produz a quebra de barreiras comerciais entre países, promovendo
uma interligação dos mercados nacionais, que apoiada pela revolução das comunicações e
transportes, desenvolve “em todas as direções um intercambio universal, uma universal
interdependência das nações, tanto na produção material, quanto na intelectual. Os produtos
intelectuais de cada nação tornam-se patrimônio comum”.
Com isto, Marx quer dizer que, depois de descoberto um fenômeno científico, nada
custa ao capital: “a lei do desvio da agulha magnética no campo de ação de uma corrente
elétrica ou a lei relativa à produção do magnetismo do ferro em torno do qual circula uma
corrente elétrica nada custam, depois de descobertas” (MARX, 2004c, p. 443). E, prossegue
em nota de rodapé, evidenciando que o fato de a ciência nada custar ao capitalista, o leva a
expropriá-la do mesmo modo que explora o trabalho assalariado: “A ciência alheia é
incorporada ao capital do mesmo modo que o trabalho alheio” (op.cit.).
Portanto, a sociedade capitalista (MARX; ENGELS, 2004; MARX, 2004c) ‒ ou a
tecnofesra (PARIS, 2002) ou a civilização industrial (FURTADO, 2008) ‒ é resultado de uma
transformação cultural, intelectual e moral, que subordina a força de trabalho e a capacidade
intelectual e criativa à lógica da acumulação de riqueza, à ideologia da acumulação, à
racionalidade instrumental. Criatividade, técnica, ciência, tecnologia, cultura, modelo de
acumulação e padrão de consumo constituem-se em pilares da organização sociocultural
criada pelo cosmopolitismo burguês.

Existe, portanto, nas sociedades surgidas do capitalismo industrial, uma
relação estrutural entre o grau de acumulação alcançado, o grau de
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sofisticação das técnicas produtivas e o nível de diversificação dos padrões
de consumo dos indivíduos e da coletividade. (FURTADO, 2008, p.64).

Na realidade concreta, um conjunto de instituições sócio-político-econômico-culturais,
apoiado no tripé propriedade privada, Estado e sociedade civil organizada, concentra o poder
econômico, o controle sobre os mercados, hierarquiza as relações sociais que condicionam o
comportamento humano para a produção; forma e (con)forma a força de trabalho; orienta a
criatividade para a modernização constante, transformando-a em tecnologia e inovação.
Essas são as bases da ideia de desenvolvimento em que se funda a civilização
industrial. Desenvolvimento este visto como “processo cultural e histórico cuja dinâmica se
apóia na inovação técnica (fundada na experiência empírica ou em conhecimentos científicos)
posto ao serviço de um sistema de dominação social” (FURTADO, 2008, p. 83), capaz de
moldar todas as dimensões da sociedade.

1.3. SOCIEDADE DO TRABALHO OU SOCIEDADE DO CONHECIMENTO?: UM
DEBATE SOBRE A QUESTÃO DA NÃO CENTRALIDADE DO TRABALHO E A
NATUREZA DA INOVAÇÃO

O final do século XX e o início do XXI estão marcados por profundas mudanças nos
planos socioeconômico, ético-político, cultural e educacional. No plano socioeconômico, as
novas tecnologias, associadas aos processos informáticos da comunicação, permitem ao
capital romper barreiras nacionais e globalizar-se de modo despótico e excludente.
O novo modelo de acumulação, combinado à nova base científico-técnica, permite o
crescimento da economia, concentrando o capital nas mãos de determinados grupos, bem
como o aumento da produtividade em detrimento de postos de trabalho, gerando o
desemprego em massa. Assim, não ocorre apenas o aumento do exército de reserva, mas
também o aumento do excedente de trabalhadores, isto é, a não necessidade de inúmeros
trabalhadores para a produção.
É nesse sentido que os debates sobre a natureza das novas tecnologias, que ganham
fôlego nos anos de 1990 — caracterizados pelo mote da “Terceira Revolução Industrial”,
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pelas mudanças na base técnica da produção e pelos impactos sobre o conteúdo do trabalho,
divisão do trabalho, qualificação e formação humana —, aparecem no plano
político-ideológico, explicitados nas teses de sociedade do conhecimento, sociedade da
informação, sociedade pós-industrial ou pós-fordista, sociedade pós-histórica. A ideologia da
sociedade do conhecimento considera o conhecimento e o trabalho intelectual elementos
centrais na produção de riqueza e de valor.
Marx e Gramsci, mais tarde, evidenciam que o intelectual possui autonomia relativa
em relação à classe que representa, isto quer dizer que o ponto de vista da intelectualidade
burguesa não implica, necessariamente, uma submissão deliberada aos interesses de classe ou
uma apologia direta e servil de certos privilégios, mas sim exprime uma forma específica de
consciência social e de visão social de mundo materialmente ancorada e sustentada pela
perspectiva de classe, que orienta, inspira e estrutura, conscientemente ou não, o conjunto de
seu pensamento (LÖWY, 2003, p. 107).
Trata-se, como o enfatizava Marx em O 18 Brumário, de um sistema de atitudes com
base em erros de interpretação, de certa forma de pensar, apreender e analisar um problema ou
questão, que aponta para o horizonte intelectual. “É antes de tudo pela problemática que a
ideologia (burguesa) se manifesta no terreno do conhecimento científico. Realmente a
problemática, isto é, o sistema de questões, define o campo cognitivo de uma ciência (LÖWY,
2003, p. 107).
Essa forma de encarar a ideologia ajuda a explicar o condicionamento social do
processo do conhecimento. Auxilia entender, ainda, que a formação da personalidade
(atitudes e disposições) do cientista, a formação dos sistemas de valores e a sua escolha no
processo do conhecimento, são influenciadas pelas necessidades e interesse sociais de sua
posição de classe; ainda, permite compreender o porquê de alguns intelectuais se
identificarem com uma ou outra orientação político-ideológica dentro do meio acadêmico.
São motivações objetivas que determinam o modo como os intelectuais se percebem e se
projetam por meio de debates e da produção intelectual e cultural no setor editorial, coerente
com os interesses da ordem estabelecida.
É, portanto, a partir da necessidade de assegurar a compatibilidade entre os interesses
dominantes e as tendências intelectuais adotadas, que o quadro categorial analítico das
estratégias ideológicas se sustenta em seu próprio campo, tal como o Barão de Münchhausen,
de modo a oferecer uma explicação que assegure, não apenas, a ordem estabelecida, mas
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sobretudo, seja capaz de atenuar ou escamotear as contradições e conflitos entre capital e
trabalho (MÉSZÁROS, 2004, p. 69).
Os debates acadêmicos e políticos que buscam mistificar, amortecer ou, até mesmo,
eliminar os conflitos entre classes vêm ocorrendo desde meados do século XX, em torno da
rejeição do projeto socialista, considerado O ópio dos intelectuais (Raymond Aron, 1955),
seguido pelo celebrado Fim da ideologia (Daniel Bell, 1960), que postula o declínio das
classes, afirmando que o velho debate ideológico entre esquerda e direita já não respondem
aos problemas do mundo contemporâneo. Daniel Bell assegura o esgotamento das ideologias
frente ao sucesso do capitalismo liberal no processo de recuperação da Europa capitalista após
a Segunda Guerra Mundial, tanto mais tendo em vista o fracasso do comunismo stalinista
denunciado por Nikita Kruschev, então governante da União Soviética.
As marcas da política do consenso estão presentes em O novo Estado industrial (John
Galbraith, 1967), mostrando que a economia do livre mercado deve ser substituída pelo
planejamento de Estado. Nesse sentido, o Estado Industrial, regulador da economia, visa
primordialmente promover o crescimento da sociedade entendida como uma organização
industrial que reúne um conjunto de fatores participantes ou contribuintes do processo
produtivo social, tais como a organização empresarial, o capital humano especializado, o
capital investido, cuja finalidade seria aumentar a produtividade e a distribuição da renda per
capita. Defensor dos oligopólios pelo fato de se mostrarem grandes competidores,
fomentadores de inovação tecnológica e bons investidores em tecnologia, Galbraith vê na
organização empresarial uma “tecnoestrutura”, definidora de nova fase histórica: a do
capitalismo humanizado e democratizado 18 .
Na “tecnoestrutura”, os indivíduos empenhados em obter, trocar ou analisar
informações, construiriam um conhecimento proveniente dessas informações com a finalidade
de realizar a ‘moderna tomada de decisões’.

Desse ponto de vista, estaria aberta a

possibilidade de transferência de centro do poder ‘do capital para a informação organizada’.
Esta concepção apoia-se no poder da ‘associação de homens com conhecimentos e
experiências técnicas diversas ou com outros talentos que a tecnologia moderna e o
planejamento industrial exigem’. Assim sendo, o poder da sociedade, em geral, e da empresa,
em particular, seria delegado a um ‘truste de cérebros’, cujo conhecimento e saber, tidos como
mercadorias, seriam responsáveis pela direção social.
18

Apropriamo-nos da análise de Vieira Pinto (2005, v.1, p. 437-468) sobre a obra de Gralbraith.
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O advento da Sociedade Pós-Industrial (Daniel Bell, 1973) coloca no centro do debate
a Sociedade da Informação, caracterizada pelo embricamento entre ciência e tecnologia, pelo
primado da teoria sobre o empirismo, pelo domínio de uma nova elite de cientistas e
tecnocratas, e, ainda, pela substituição de uma economia de produção de bens por uma
economia de serviços.
O pressuposto básico da sociedade pós-industrial reside no evolucionismo social,
segundo o qual as sociedades têm início em um estado primitivo, com base econômica na
agricultura, passando, por etapas, pela sociedade de base econômica industrial e evoluem para
a sociedade dos serviços. Portanto, na sociedade pós-industrial o rápido crescimento de
oportunidades de emprego de profissões liberais e de nível técnico substitui, cada vez mais, a
ocupação no setor industrial. O computador seria o “símbolo principal” e “motor analítico” da
transformação da sociedade industrial (produtora de bens) em pós-industrial (sociedade da
informação). Para Daniel Bell o conhecimento não só determina, em um grau sem
precedentes, a inovação técnica e o crescimento econômico, mas, sobretudo, torna-se a
atividade central da economia e a principal determinante da mudança ocupacional. A teoria do
valor-trabalho, da maneira formulada por uma sucessão de pensadores clássicos, de Locke e
Smith a Ricardo e Marx, cede lugar a uma “teoria do conhecimento”. “O conhecimento, e não
o trabalho, é a origem do valor” (BELL, 1980 apud KUMAR, 1997, p. 24).

Minha premissa básica é que o conhecimento e informação estão se tornando
os recursos estratégicos e os agentes transformadores da sociedade pósindustrial (...) da mesma maneira que a combinação de energias, recursos e
tecnologias mecânica foram os instrumentos transformadores da sociedade
industrial (BELL, 1980a; 1980b apud KUMAR, 1997, p. 21).

A crise de legitimação do capitalismo tardio (Jürgen Habermas, 1975) busca
demonstrar o método do materialismo histórico e a teoria do valor-trabalho como
insuficientes para explicar a dinâmica e a complexidade das sociedades contemporâneas: “as
categorias clássicas fundamentais da teoria do valor são insuficientes para análise da política
governamental em educação, tecnologia, ciência” (HABERMAS, 1980, p. 76).
Como essas sociedades vêm buscando administrar politicamente as crises do capital
como uma forma de sobrevida do próprio capitalismo, o processo de transformação da
sociedade não se daria mais pela luta de classes, mas sim por meio do desenvolvimento das
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forças produtivas e de formas de integração social (relações de produção), que amadureceriam
de acordo com a capacidade dos sujeitos em duas dimensões: uma, no plano do saber e do
agir técnico-estratégico (do trabalho) e, outra, no plano do saber e do agir prático, moral e
comunicativo (da interação). Neste sentido, o processo evolutivo da sociedade dependeria do
desenvolvimento do conhecimento dos indivíduos que a ela pertencem. E, o processo
emancipatório dos sujeitos estaria relacionado à esfera da comunicação (op. cit, p. 27-8).
Já no contexto das transformações vivenciadas pelo capitalismo, que implicaram
profundas modificações no mundo do trabalho, os anos 1980 foram marcados pelo
aprofundamento dessas questões. A teoria da ação comunicativa (Jürgen Habermas, 1981)
transforma a ciência em principal força produtiva em substituição ao valor-trabalho; o Adeus
ao proletariado (André Gorz, 1980) anuncia o fim da classe trabalhadora, seguido de
Problemas estruturais e perspectivas para o futuro da sociedade do trabalho (Claus Offe,
1982), que nega a centralidade da categoria trabalho para a análise das relações sociais,
trazendo à tona do debate a proposta de Habermas, qual seja, o mundo real é composto por
uma articulação entre duas realidades distintas, o “sistema” ou universo sistêmico e “o mundo
da vida”: um é detentor de poder e dinheiro e, outro, tendo a linguagem como categoria
central, é o mundo da cultura, da sociedade e da personalidade.
Offe (1989) inicia seu argumento, explicando o porquê de a categoria trabalho ter sido
privilegiada nas bases do pensamento sociológico (Marx, Durkheim e Weber), ressaltando os
seguintes pontos: o processo de “diferenciação” e “purificação” do trabalho, no século XIX,
que tornou “possível a personificação do trabalho na figura social do ‘trabalhador’”; a divisão
do trabalho como consequência da revolução burguesa e do triunfo da reforma protestante; a
esfera do trabalho mediatizada pelo mercado; e, ainda, a proletarização da força de trabalho e
a liberação moral da utilização da força de trabalho, os quais teriam conduzido à
predominância da racionalidade de tipo finalístico (op.cit., p.14-5).
A contraposição entre trabalho (técnica) e processo de valorização (econômicoestratégica), na concepção teórica de Marx, seria questionável na medida em que afirma ser a
oposição entre capital e trabalho “o pano de fundo de um desenvolvimento onde em algum
momento ambos se tornarão reciprocamente incompatíveis (...), rompidos, no caminho de
uma formação social na qual ainda domina a racionalidade técnica, mas não mais a
racionalidade econômica do capital” (OFFE, 1989, p, 15. Itálicos do autor).
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Em seguida, Offe decreta o declínio do método de pesquisa centrado na “origem do
trabalho, da produção, das relações de propriedade e dos critérios de racionalidade
econômica”, propondo o deslocamento da categoria trabalho, a partir de algumas questões.

As respostas a essas indagações deveriam ser buscadas na retrospectiva da
tendência cooperativista dentro do movimento operário, assim como de suas
formas de trabalho cultural e organizacional no âmbito do ‘tempo livre’, mas
também, na projeção de uma sociedade ‘pós-industrial’ de serviços que,
enquanto ofuscada pelo mercado de trabalho como princípio organizacional
da atribuição de pessoas a atividades, não conseguiu ainda solucionar
organizacional e economicamente o problema de sua estruturalmente
crescente necessidade de prestações de serviço (OFFE, 1989, p. 156).

Afastando-se com Habermas, “decidida e controversamente dos paradigmas dos
conflitos”, Offe identifica a “crise da sociedade do trabalho” como decorrência da crise do
mercado de trabalho, cujos indícios estariam no fato de que o trabalho remunerado perde sua
qualidade subjetiva de centro organizador das atividades humanas, da autoestima e das
referências sociais, assim como das orientações morais.
A partir dessa análise, julgamos pertinente a intervenção neste debate, mesmo
contendo-nos aos limites que nosso estudo impõe. Em Contradições entre capital e trabalho:
concepções de educação tecnológica na reforma do ensino médio e técnico, ponderamos
acerca de debates que tendem a privilegiar o conhecimento como categoria de mediação
central da sociabilidade em detrimento do trabalho, elaborando uma crítica, fundamentada em
Antunes (2003), sobre a negação da centralidade do trabalho,crítica esta que, tendo como foco
A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas, sustenta que o trabalho, em suas novas
organizações, chama à vida produtos sociais de ordem mais elevada, como a ciência e a
tecnologia, sem deixar de ser, no entanto, categoria central nas relações sociais, nos processos
socioeconômicos, políticos e educativos 19 .
No presente estudo, polemizamos com as teses de Offe (1989) e Habermas (1980),
buscando desvelar o papel do trabalho, da ciência e tecnologia e, por conseguinte, do
conhecimento, na emergência da suposta economia baseada no conhecimento. Ratificamos
que o trabalho continua sendo categoria central de análise dos processos de sociabilidade,
bem como gerador de valor, em um contexto em que as mudanças no interior do processo de
19

Cf. Silveira (2007; 2010).
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trabalho decorrem do avanço científico e tecnológico, se configurando pela crescente
qualificação do trabalho social.
Neste sentido, na próxima seção, buscamos discutir as metamorfoses no mundo do
trabalho ‒ nas relações entre trabalho produtivo e improdutivo, manual e intelectual, bem
como a divisão social e técnica do trabalho ‒ à luz da teoria valor-trabalho e do conceito de
trabalho coletivo articulado à análise sobre a aplicação da ciência na atividade produtiva, em
Marx, de modo a ratificar a centralidade da categoria trabalho.

1.3.1. TRABALHADOR COLETIVO E PROCESSO DE VALORIZAÇÃO E
PRODUÇÃO DO CAPITAL

N’O método da economia política, Marx ressalta a necessidade de considerar, em sua
historicidade, as categorias da economia política, mesmo aquelas que em sua aparência
apresentam-se como as mais simples, a exemplo do trabalho. O trabalho se torna uma
categoria simples na medida em que as suas relações engendram a abstração da simplicidade.
Para Marx (2003a), o exemplo do trabalho evidencia que até as categorias mais
abstratas são resultado de processos históricos, que exprimem as relações da sociedade,
permitindo compreender, ao mesmo tempo, sua estrutura e as relações de produção e
reprodução em determinada formação social.

Do mesmo modo que em toda em toda ciência histórica ou social, em geral,
é preciso nunca esquecer, a propósito da evolução das categorias
econômicas, que o objeto, neste caso, a sociedade burguesa moderna, é dado,
tanto na realidade quanto no cérebro; não esquecer que as categorias
exprimem, portanto, formas de existência, condições de existência
determinadas, muitas vezes simples aspectos particulares desta sociedade
determinada, deste objeto, e que, por conseguinte, esta sociedade de maneira
nenhuma começa a existir, inclusive do ponto de vista científico, somente a
partir do momento em que ela está em questão como tal (MARX, 2003a, p.
255. Itálicos do autor).

Neste sentido, o fio condutor de nossa análise é o fundamento de que o trabalho
intelectual é trabalho produtivo, cuja dimensão, entre outras da atividade produtiva, faz parte
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do “trabalhador coletivo” como “capacidade de trabalho socialmente combinada”. Isto porque
“quanto mais as condições de trabalho, com o desenvolvimento da maquinaria, se patenteiam
no plano tecnológico”, mais o capital substitui, subjuga e torna supérfluas as formas
independentes dos trabalhos individuais (MARX, 1987, p.386).
Com isto, Marx quer dizer que o trabalho é visto pelo capital na sua globalidade.

O conjunto desses trabalhadores que possuem força de trabalho de valor
diverso, embora a quantidade empregada permaneça mais ou menos a
mesma, produz resultado que, visto como resultado do mero processo de
trabalho, se expressa em mercadoria ou em um produto material, e todos
juntos, como órgão operante, são a máquina de produção desses produtos; do
mesmo considerando-se o processo global de produção, eles trocam o
trabalho por capital e reproduzem o dinheiro do capitalista como capital, isto
é, como valor que produz mais-valia, como valor que cresce (MARX, 1987,
p. 404-5).

Ao realizar a “nova escrita da Historia” (BENSAID, 1999), Marx incorpora, nega e
supera a razão histórica, a razão econômica e a positividade cientifica. No que se refere à
critica da razão econômica, Marx apreende as contribuições de Smith e Ricardo à teoria do
valor, pelo fato de os economistas terem conseguido capturar a essência e a magnitude do
valor. Entretanto, Marx os supera na medida em que apresenta a forma valor. O mesmo pode
ser dito em relação ao constructo dos conceitos de trabalho produtivo e trabalho improdutivo,
desenvolvidos nas Teorias da mais-valia, O Capital e no Capítulo VI inédito de O Capital.
Se no Capítulo VI, Marx (2004a) afirma ser o trabalho produtivo aquele que “serve
diretamente ao capital como instrumento da sua autovalorização, como meio para a produção
de mais-valia” (MARX, 2004a, p.109), nas Teorias da mais-valia, o conceito de trabalho
produtivo remete ao de mercadoria. Trabalho produtivo é todo aquele que produz mercadorias
com potencial de venda, cujo processo de produção custa certa quantidade de trabalho ou de
força de trabalho. Entre esses produtos materiais encontram-se os produtos da arte, da cultura,
da ciência e da editoração de livros, etc.

Só o trabalho que produz capital é produtivo. Mercadoria ou dinheiro
tornam-se, porém, capital, por se trocarem diretamente por força de trabalho
e se trocarem, apenas, para serem substituídos por mais trabalho do que
neles contém. É que, para o capitalista como tal, o valor de uso da força de
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trabalho não consiste em seu valor de uso efetivo, na utilidade do trabalho
concreto particular – o de fiar, tecer, etc. Tampouco lhe interessa o valor de
uso do produto em si desse trabalho, sendo o produto para ele mercadoria
(isto é, antes da 1ª metamorfose) e não artigo de consumo. O que lhe
interessa na mercadoria é que ela tenha valor de troca superior ao que ela
pagou, e assim, para ele o valor de uso do trabalho consiste em lhe restituir
quantidade de tempo de trabalho maior do que a que pagou na forma de
salário. Nessa categoria de trabalhadores produtivos figuram naturalmente os
que, seja como for, contribuem para produzir a mercadoria, desde o
verdadeiro trabalhador manual até o gerente, o engenheiro (MARX, 1987, p.
136).

Portanto, a mercadoria, em Marx, é tudo aquilo produzido pelo trabalho humano,
segundo as relações capitalistas de produção, e direcionado ao mercado com a finalidade de
possuir valor de uso.
As determinações gerais do processo de trabalho não são anuladas no processo de
trabalho capitalista. Elas, como um todo, são apenas meio de valorização do capital, visto que
cria, ao mesmo tempo, produtos e mercadorias. Portanto, o trabalho é produtivo, somente,
quando for objetivado em “mercadorias como unidade de valor de uso e de valor de troca”
(MARX, 2004a, p. 109).
Ora, se o processo de trabalho é apenas um meio de valorização do capital, há que se
levar em consideração que, em muitos casos, podem existir produtos vistos pelo capital como
parte do produto total, que nada custam ao capitalista, representando, assim, um “trabalho não
pago”. Neste sentido, Marx faz uma distinção entre trabalho produtivo e trabalho produtivo
em geral, de modo a evitar a “tacanhez mental da burguesia” que não só confunde “a questão
do trabalho produtivo e do trabalhador produtivo do ponto de vista do capital, com a questão
do trabalho produtivo em geral”, como também, chega a uma resposta tautológica quando
afirma ser produtivo todo trabalho que gera um produto, tenha ele valor de uso ou valor de
troca (ibid., ibid.).
Marx quer dizer com isto que trabalho produtivo é aquele que “na sua condição de
atividade geradora de valor, valoriza o capital”. Até mesmo o trabalho executado no setor de
serviços, posto que “o processo capitalista de produção não é meramente produção de
mercadorias. O capital pode tanto absorver trabalho não pago, quanto transformar um trabalho
improdutivo em produtivo de idêntico conteúdo, como no caso de uma execução musical, de
uma aula, de uma consulta médica ou da jardinagem, etc.” (MARX, 2004a, p. 115). Mesmo
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que destes trabalhadores ‒ a cantora, o professor, o médico, o jardineiro, etc. ‒, do ponto de
vista da forma, não seja extraída mais-valia.

Uma cantora que canta como um pássaro é uma trabalhadora improdutiva.
Na medida em que vende o seu canto é uma assalariada ou uma comerciante.
Porém, a mesma cantora contratada por um empresário (entrepeneur. Fr.)
que a põe a cantar para ganhar dinheiro, é uma trabalhadora produtiva, pois
produz diretamente capital. Um mestre-escola que ensina outras pessoas não
é um trabalhador produtivo. Porém, um mestre-escola que é contratado com
outros para valorizar, mediante o seu trabalho, o dinheiro do empresário da
instituição de ensino que trafica conhecimento (Knowledge mongering
institution. Ing.) é um trabalhador produtivo (...) os trabalhos que só
desfrutam como serviços não se transformam em produtos separáveis dos
trabalhadores (MARX, 2004a, p. 115-6).

Esta assertiva de Marx corrobora nossa proposição de que o trabalho intelectual, como
parte do trabalho coletivo, exercido no complexo sistema de ciência e tecnologia, além de ser
trabalho produtivo, seu resultado – forças produtivas imateriais como a ciência e a técnica:
física, química, elétrica, eletrônica, mecânica, etc. – decorre da expropiação do conhecimento
do trabalhador e da materialização desse saber em mercadoria.
Com o desenvolvimento do capitalismo e, por conseguinte, da subsunção real do
trabalho ao capital, o trabalhador individual deixa de ser o agente real, ou principal, do
processo de trabalho no seu conjunto, cedendo espaço para uma “capacidade de trabalho
socialmente combinada” (MARX, 2004a, p. 110).
Trata-se, como Marx ressalta no capítulo sobre a Cooperação (Cap. XI) d’O Capital,
da criação de uma força produtiva nova, “a força coletiva” que, realizando simultaneamente e,
ou, em conjunto o mesmo trabalho, por meio dos trabalhos individuais, leva a cabo diferentes
fases do processo de trabalho, visto que “o trabalhador coletivo tem olhos e mãos em todas as
direções e possui, dentro de certo limite, o dom da ubiqüidade. Concluem-se ao mesmo tempo
diversas partes do produto que estão separadas no espaço” (MARX, 2004c, p. 379-80).
Diferentemente da subsunção formal, cujo incremento na produção permite maior
extração de sobretrabalho, isto é, de mais-valia absoluta, ainda que dentro dos limites da base
técnica, a subsunção real surge da necessidade de o capital aumentar, não apenas, a extração
de mais-valia, mas também, o controle sobre o processo de trabalho, superando, assim, duas
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barreiras à expansão do valor no processo de trabalho, quais sejam, a intensificação do
trabalho e o controle sobre o trabalho, no uso dos meios de produção e no uso da força de
trabalho.
Neste sentido, foi preciso revolucionar a base técnica, aplicando um caráter científico
ao saber aplicado na produção, caráter até então exógeno ao trabalho, em oposição ao antigo
saber-fazer. Com isto, o capital concentra-se na formação do trabalhador coletivo com base na
divisão do trabalho que separa concepção e execução, trabalho intelectual e trabalho manual,
transformando as formas de reprodução, tanto do capital em si, quanto da força de trabalho,
abrindo espaço para a expansão do caráter produtivo do trabalho imaterial. Assim sendo, na
relação capital, trabalho e educação, tanto o processo de formação para o trabalho simples e
trabalho complexo, quanto os processos de escolarização vem ocorrendo historicamente de
forma diversa e combinada. No que diz respeito ao nível superior de ensino, notaremos a
primazia do capital em separar, ao mesmo tempo em que combina ou articula, universidades
de ensino e universidades de pesquisa.
No capítulo sobre a Divisão do trabalho e a manufatura (cap. XII) d’O Capital, o
trabalho coletivo é analisado a partir da “cooperação fundada na divisão do trabalho”, na
manufatura, em sua forma clássica. Se, no início, a produção de um bem requeria a
combinação de ofícios independentes, com o desenvolvimento do capital, esta produção
transformou-se em um sistema que envolve diversas operações especializadas: “cada
operação se cristaliza em função exclusiva de um trabalhador e a sua totalidade é executada
pela união desses trabalhadores parciais” (MARX, 2004a, p. 391).
Desse modo, o trabalhador coletivo torna-se detentor de todas as qualidades
produtivas, em todos os setores, simultaneamente, e com o mesmo grau de habilidade técnica,
“de maneira mais econômica, individualizando todos os seus órgãos em trabalhadores
especiais ou em grupos de trabalho aplicados exclusivamente em suas funções específicas”,
de tal modo que, “a estreiteza e as deficiências do trabalhador parcial tornam perfeições
quando ele é parte integrante do trabalhador coletivo” (ibid., p. 404).
O maior grau de produtividade do capital encontra-se, pois, na manufatura,
denominada por Marx de heterogênea. Esse modelo guarda similitudes com o da acumulação
flexível, porquanto nem todas as atividades eram realizadas no interior da manufatura, sendo
parte do produto efetuada em domicílio. Atualmente, o capitalismo se vale de formas
precedentes de trabalho, sem, entretanto, reconstituir a antiga base artesanal, como no caso de
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empresas de grande porte que se valem de trabalho domiciliar, fornecendo maquinário
moderno. Trata-se de uma das modalidades da terceirização e uma das práticas mais
recorrentes do setor produtivo, mediante a contratação de trabalhadores autônomos, sem
contrato formal, que desempenham a mesma função exercida na fábrica, embora se
modifiquem as condições e as relações de trabalho 20 .
Assim como após a Segunda Grande Guerra, a expansão internacional do fordismo
ocorre em uma conjuntura particular de regulamentação político-econômica mundial, sob a
hegemonia dos Estados Unidos — deixando marcas profundas nos processos de trabalho,
hábitos de consumo, configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas de Estado—,
no contexto de implantação e implementação do neoliberalismo, a instalação do modelo de
acumulação flexível e do ideário do toyotismo veio acompanhada de um sistema de
regulamentação política e social 21 .
Os processos de trabalho vigentes ‒ extremamente precarizados, sem contratos de
trabalho, sem férias ou descanso remunerado, sem quaisquer direitos sociais, sem limite de
jornada de trabalho, em que o tempo de trabalho avança sobre o tempo de descanso e lazer ‒
empregam, em muitos dos casos, toda a família, sendo apresentados como processos que
conferem ao trabalhador mais autonomia para conduzir o processo de trabalho, na medida em
que se desenvolve distante da figura do capitalista. São formas de trabalho que mesclam o
arcaico e novo, possibilitando a extração da mais-valia absoluta combinada com a mais-valia
relativa, com predomínio da segunda.
Esse descompasso se estabelece porque o capital não tem mais a finalidade de superar
essas formas pretéritas de trabalho. Ao contrário, elas representam um elemento constitutivo e
originado da chamada modernização do processo de trabalho, como se costuma denominar a
atual reestruturação produtiva (ROMERO, 2005, p. 92-3).
Em síntese, do ponto de vista do capital, o trabalhador coletivo é um trabalhador
produtivo devido ao fato de, cada vez mais, “as funções da capacidade de trabalho” serem
20

Para maiores detalhes ver: OMENA (2006).
A esse respeito, Gramsci (2001, v.4) e Harvey (2005) afirmam que para um sistema de acumulação funcionar
é necessário fazer os comportamentos de todo tipo de indivíduos (capitalistas, trabalhadores, funcionários
públicos, financistas, etc.) assumirem uma configuração tal que garanta aquele funcionamento, de modo a
promover uma transformação cultural, interferindo nas normas, hábitos, leis e, sobretudo, no processo de
disciplina ou conformação da força de trabalho. Este último processo envolve uma articulação entre repressão,
familiarização, cooptação e cooperação, que são organizados não apenas no mundo do trabalho. Trata-se de um
processo de socialização do trabalhador que envolve o controle social das capacidades físicas e mentais, no que a
educação, seja formal, seja informal, desempenha papel preponderante junto a outros aparelhos de hegemonia.
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diretamente exploradas pelo capital e subordinadas, em geral, ao seu processo de valorização
e de produção, como bem mostra o Capítulo VI inédito de O Capital:
As diversas capacidades de trabalho que cooperam e formam a máquina
produtiva total participam de maneira muito diferente no processo imediato
de formação de mercadorias, ou melhor, neste caso, de produtos ‒ um
trabalha mais com as mãos, outro mais com a cabeça, este como diretor
(manager. Ing.), engenheiro (engineer. Ing.), técnico, etc., aquele como
capataz (overlook. Ing.) aquele outro como operário manual ou até como
simples servente (...) Se se considerar o trabalhador coletivo que forma a
oficina, sua atividade combinada realiza-se materialmente e diretamente
num produto total que, simultaneamente, é uma massa total de mercadorias
(...) a atividade desta capacidade de trabalho coletiva é o seu consumo direto
pelo capital, ou por outra, o processo de autovalorização do capital, a
produção direta de mais-valia e daí, como há de se analisar, a transformação
direta da mesma em capital (MARX, 2004a, p. 110).

Ressalte-se a atenção de Marx ao papel exercido por gerentes, técnicos, engenheiros e
operários manuais, no trabalho coletivo, salientando que, no processo de produção, a
organização social da divisão técnica do trabalho comporta postos de trabalho para atividades
intelectuais e manuais, o que nos permite afirmar desde já que no processo de produção global
inclui-se o trabalho intelectual envolvido na produção sistemática e organizada da pesquisa
em ciência, tecnologia e inovações tecnológicas.
Queremos dizer com isto que, na dinâmica capitalista, o trabalho não pode ser
analisado isolando-se o ramo fabril do crescente setor de serviços, como pretende Offe
(1989). Afirmamos com Antunes (2005b) e Chesnais (1996) que na contemporaneidade,
ocorre uma interpenetração do setor de serviços com o setor secundário da economia,
permanecendo o primeiro dependente da acumulação industrial, isto é, da capacidade de as
indústrias extraírem mais-valia.
Há que se considerar a emergência de departamentos de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) no interior de oligopólios industriais, nos quais o trabalho intelectual voltado para as
inovações tecnológicas cumpre papel preponderante no processo de competitividade, na
configuração das estruturas de mercado e, por conseguinte, na produção de valor. É deste
modo que à educação superior vem sendo atribuído o papel crucial de articular-se às
dinâmicas de Estados-Nações e de blocos regionais, como o do MERCOSUL e o da União
Europeia, de modo a responder às dinâmicas da política de ciência, tecnologia e inovação.
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Incorporar o trabalho intelectual e o trabalho complexo, ao trabalhador coletivo
possibilita estabelecer um espectro de diferentes tipos de trabalhos em relação a sua formação,
tempo de duração do curso e conexão deste com a prática-utilitarista da produção.

1.3.2. TRABALHO E CIÊNCIA APLICADA À PRODUÇÃO CAPITALISTA
N’A maquinaria e a indústria moderna (cap. XIII) d’O Capital, Marx afirma que a
introdução da maquinaria na produção capitalista não tem como objetivo liberar tempo na
jornada de trabalho dos operários; ao contrário, seu emprego, como qualquer outro
desenvolvimento da força produtiva do trabalho, tem por fim, não apenas, baratear as
mercadorias, mas sobretudo, aumentar a extração de mais-valia. Funcionando por meio do
trabalho diretamente coletivizado, a maquinaria exige a substituição não apenas a força
humana por forças naturais, mas também da rotina empírica pela aplicação consciente da
ciência. Desse modo, “o caráter cooperativo do processo de trabalho torna-se uma
necessidade técnica imposta pela natureza do próprio instrumental de trabalho” (MARX,
2004c, p. 442).
Dados estatísticos evidenciam a redução do proletariado fabril, industrial e manual,
particularmente, em países de capitalismo central, quer em decorrência do quadro recessivo,
quer em função do novo modelo de acumulação associado à base científico-técnica
(ANTUNES, 2005a). Este fato demonstra que a produção de riquezas como produto do
trabalhador coletivo ‒ expressão do desenvolvimento do ser sociocultural – depende cada vez
mais do “nível geral da ciência e do progresso da tecnologia” e não apenas do trabalho
imediato empregado no processo produtivo.
A tendência apontada por Marx evidencia a mudança no interior do processo de
trabalho em decorrência do avanço científico e tecnológico, contudo, a despeito das teses da
sociedade do conhecimento e sociedades pós-industriais, a fonte criadora de valor continua
sendo o trabalho, valor este que passa a depender menos do tempo físico de trabalho e de
trabalho manual que se encontra articulado ao trabalho qualificado, polivalente.
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Neste processo, em decorrência da substituição do trabalho vivo (capital variável) pelo
trabalho morto (capital constante), a contradição do capital se manifesta à medida que exige,
de um lado, maior qualificação do trabalho e, de outro, sua maior desqualificação.

El intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado, es decir el poner el
trabajo social bajo la forma de la antítesis entre el capital y el trabajo, es el
último desarrollo de la relación de el valor y de la produción fundada en
valor. El supuesto de esta produción es, y sigue siendo, la magnitude de
tiempo inmediato de trabajo, el cuanto de trabajo empleado como el fatcor
decisivo en la produción de la riqueza. En la medida, sin embargo, en que la
gran industria se desarrolla la creación de la riqueza efectiva se volve menos
dependiente del tiempo de trabajo y del cuanto de trabajo empleados, que del
poder de los agentes puestos em movimiento durante el tiempo de trabajo,
poder que a su vez – su powerfull effectivesness (poderosa eficácia) – no
guarda relación alguma com el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su
produción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del
progreso de la tecnologia, o de la aplicación de esta ciencia a la produción
(...) La riqueza efectiva si manifiesta más bien – y esto lo revela la gran
industria – en la enorme desproporción entre el tiempo de trabajo empleado
y su producto, así como em la desproporción cualitativa entre el trabajo,
reducido a una pura abstracción, y el poderío del proceso de producción
vigilado por aquel. El trabajo ya no aparece tanto como recluido en el
proceso de produción, sino que más bien, el hombre se comporta como
supervisor y regulador com respecto al proceso de produción mismo. (Lo
dicho sobre la maquinaria es válido tambiém para la combinación de las
actividades humanas y el desarrollo del comercio humano). El trabajador ya
no introduce el objeto natural modificado, como eslabon intermédio, entre la
cosa y si mismo, que sino inserta el proceso natural, al que transforma en
industrial, como medio entre si mismo y la natureza inorganica, a la que
domina. Se presenta al lado del proceso de produción, em lugar de ser su
agente principal. En estsa transformación lo que aparece como el pilar
fundamental de la produción de la riqueza no es ni el trabajo inmediato
ejecutado por el hombre, ni el tiempo que éste trabaja, sino la apropriación
de sua propria forza productiva general, su comprensión de la natureza y su
domínio de la miesma gracias a su existencia como cuerpo social; en una
palavra, el desarrollo del individuo social. El robo de tiempo de trabajo
ajeno, el cual se funda la riqueza actual, aparece como una base miserable
comparado con este fundamento, recién desarrollado , creado por la gran
industria misma. Tan pronto como el trabajo, en su forma inmediata há
cesado de ser la grand fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo dej, y tiene
que dejar de ser su medida y, por tanto, el valor de cambio (deja de ser la
medida) del valor de uso. El plustrabajo de la massa ha dejado de ser
condición para el desarrollo de la riqueza social, así como el no-trabajo de
unos pocos ha cessado de serlo la condición para el desarrollo de los poderes
generales del intelecto humano. Con ello se desploma la produción material
inmediato se le quita la forma de la necessidade apremiante y el
antagonismo. Desarrollo libre de las individualidades y, por ende, no
redución del tiempo de trabajo necesario con misras a poner plustrabajo,
sino el general redución del trabajo necesario de la sociedade a un mínimo,
al cual corresponde entonces la formación artística, científica, etc., de los
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individuos gracias al tiempo que se há vuelto libre y los medios creados para
todos (MARX, 1972, p. 227-229).

Chamando à vida todos os poderes da ciência, o capital – contraditório em seu
movimento – acaba por indicar a dimensão disruptiva da relação trabalho imediato, ciência,
tecnologia e valor e, ainda, do próprio capital.
El capital mismo es la contracdición en proceso, (por el hecho de ) que
tiende a reduzir a un mínimo el tiempo de trabajo, mientras que, por outra
parte, pone al tiempo de trabajo como única medida y fuente de la riqueza.
Disminuye, pues, el tiempo de trabajo em la forma de tiempo de trabajo
necesario, para aumentarlo en la forma de trabajo excedente; pone, por tanto,
en medida creciente, o trabajo excedente como condición – question de vie et
de mort – del trabajo necessário. Por un lado, dispierta a la vida todos los
poderes de la ciencia y la natureza, así como de la cooperación y del
intercambio sociales, para hacer que la creación de la riqueza sea
(relativamente) independiente del tiempo de trabajo empleado em ella. Por el
otro lado, se propone medir com el tiempo de trabajo esas gigantescas
fuerzas sociales creadas de esta suerte y reducirla a los limites requeridos
para que el valor ya creado se conserve como valor. Las fuerzas productivas
y las relaciones sociales – unas y otras, aspectos diversos del desarrollo del
individuo social – se le aparecem al capital, unicamente, como médios, y no
son para el más que médios para producir, fundándose en su mesquina base.
In facto, empero, constituyen las condiciones materiales para hacer saltar a
esa base por los aires (MARX, 1972, p. 229).

Inserida nesse movimento contraditório, a divisão do trabalho vem se complexificando
com o crescimento do trabalho intelectual, notadamente, dentro dos sistemas nacionais de
inovação 22 , que institucionalizam a aplicação sistemática da ciência à produção,
incrementando a quantidade de trabalho intelectual no trabalhador coletivo, em um contexto
em que o capital reforça a noção de que as contribuições da ciência e o desenvolvimento
tecnológico constituem-se em molas propulsoras do processo de inovação demandado pelo
mercado.
Como o capital em concorrência executa sua tendência imanente à inovação
(CIPOLLA, 2006), na atual fase do capitalismo, o conhecimento científico tem exercido
liderança no processo de inovação 23 com a institucionalização da pesquisa pública e privada,
22

Trataremos desse tema no terceiro capítulo.
Alguns autores ressaltam que até meados do século XX não havia um nexo causal entre ciência e economia,
por três razões fundamentais: Primeiro, porque a aplicação do conhecimento científico pode ter ocorrido somente
após a passagem de um período de tempo relativamente longo da divulgação da base de conhecimento; segundo,
porque, em alguns casos, foi necessário o surgimento de novas disciplinas que contribuíram para a pesquisa
científica de determinadas “descobertas”, como o caso da química orgânica; terceiro porque as inovações
23
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materializada nas universidades, institutos de pesquisa, departamentos de P&D e, ainda, nos
processos de regionalização e integração da educação superior.
Documentos como Transformación productiva con equidad (1992), da CEPAL,
Declaração sobre a ciência e o uso do conhecimento científico (1999), A ciência para o
século XXI: uma nova visão e uma base de ação (2003), ambos da UNESCO, Cerrando la
brecha en educación y tecnologya (2003), do Banco Mundial, o Livro Verde (2001) e o Livro
Branco (2002), ambos do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Brasil, e, ainda, o Livro
Branco para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Português (1999-2006) e o Livro
Verde para a sociedade da Informação [e do conhecimento] em Portugal (1997), ambos do
Ministério da Ciência e Tecnologia de Portugal, todos defendem a tese da centralidade do
conhecimento como pressuposto básico de inserção competitiva de países e blocos de países
no mercado mundial, no que a educação superior, em geral, e o desenvolvimento de pesquisa
científico-tecnológica, em particular, exerce papel preponderante na produção de
conhecimento novo e inovador.
Dentre as recomendações, tanto de documentos originados por organismos
supranacionais, quanto daqueles produzidos no Brasil e em Portugal, para a entrada de países
periféricos na sociedade do conhecimento, destacamos a mudança no papel do Estado
provedor de recursos para Estado avaliador e promotor da política científica; maior
investimento privado em P&D; incentivo à inovação tecnológica e à pesquisa em áreas
estratégicas; integração universidade-empresa para a inovação tecnológica; mudança na
legislação de modo a favorecer a presença e a mobilidade de pesquisadores nos departamentos
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das empresas; criação de redes de pesquisa, no âmbito
da cooperação internacional e regional, oferecendo atrativos para empresas multinacionais
investirem em pesquisas no país; fomento à formação de pesquisadores; criação de centros de
excelência nas áreas consideradas estratégicas; etc. Busquemos, então, analisar o processo de
tendência à inovação.

poderem ocorrer sem a respectiva base científica, isto é, algumas inovações foram realizadas a partir da
aplicação prática. Cf. Campos, 2006.
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1.3.3. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: UMA NECESSIDADE DO CAPITAL
Entre economistas schumpeterianos, há um consenso acerca do papel da inovação

como principal motor do desenvolvimento. Se, no passado, o “progresso técnico centrava-se
na indústria”, nos dias que correm, a inovação penetra todos os setores da produção, incluídos
os serviços, a agricultura e os recursos naturais, tornando-se capaz de gerar e sustentar ciclos
prolongados de crescimento da economia. Dentro desse ideário, a inovação possui dupla
dimensão: de um lado, no plano micro, torna-se essencial para reduzir custos e aumentar a
produtividade, não apenas da empresa, mas também da cadeia de valor; de outro, em nível
macro, permite ganhar produtividade sustentável, sendo central para taxas de crescimento
mais elevadas. Quanto maior a inovação, mais eficiente será o processo de investimento, o
que tem impactos óbvios sobre tais taxas de crescimento. Além disso, a inovação permite
melhorar de forma sustentável a distribuição dos ganhos, ampliar o mercado interno e
aumentar os salários (BNDES, 2009) 24 .
O pensamento schumpeteriano afirma que as inovações tecnológicas correspondem à
aquisição, introdução e aproveitamento de novas tecnologias na produção e distribuição de
quaisquer bens ou serviços para o mercado. O empresário tem papel fundamental nesse
processo, sendo o principal agente e responsável das e pelas inovações.
Para Schumpeter, a condição de empresário não é permanente ou inerente a
determinadas pessoas, nem chega a corresponder a uma profissão, e menos
ainda a uma classe social, estando antes íntima e intrinsicamente vinculada à
função inovadora. Um indivíduo qualquer só se torna e/ou só continua sendo
empresário quando e enquanto estiver inovando – ou seja, introduzindo e/ou
consolidando novos produtos, novas formas de produzir e de comercializar
(SZMRECSÁNYI, 2006, p. 116).

E segue a autora, citando Schumpeter:
Trata-se de atividades que não se confundem com as inovações, as quais, por
sinal, permanecem economicamente irrelevantes enquanto não forem
incorporadas à produção e/ou circulação de mercadorias. Segundo ele
[Schumpeter], os empresários são detentores de uma posição de liderança no
capitalismo em decorrência de suas inovações, de um lado porque abrem
novos caminhos, nunca antes percorridos, e de outro, porque acabam

24

Seminário As políticas públicas para incentivar a inovação no setor privado: uma agenda prioritária.
BNDES, Rio de Janeiro, Brasil, 29 e 30 de junho de 2009. Evento promovido pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) em parceria com a Secretaria Geral Iberoamericana (Segib). Disponível em
http://www.segib.org/upload/File/Conclusiones_RJ.pdf. Acesso em 17/10/2009.
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atraindo inúmeros imitadores, a ponto da concorrência destes ir reduzindo
até fazer desaparecer os lucros advindos de suas inovações (ibid, ibid).

Estes lucros, obtidos por meio da mais-valia extra como veremos adiante, são
auferidos como um prêmio, conseguido pelo capitalista, por meio do aumento da
produtividade e conseqüente redução de custos da mercadoria. A inovação torna-se, então,
fator de mudança interno ao processo produtivo e distributivo, modificando o comportamento
dos agentes econômicos em relação a uma nova maneira de produzir e fazer negócio. Nesta
perspectiva, os processos de produção e circulação de mercadorias se encontram em
permanente mutação, promovendo uma verdadeira revolução por dentro da estrutura
econômica capitalista, mediante a sistemática destruição de antigas estruturas e a
implementação das inovações.
Do ponto de vista dos schumpeterianos, as inovações se constituem não apenas em
fonte de lucro, mas também em motor de desenvolvimento econômico, na medida em que
criam um “processo permanente de destruição criadora”.
Ao considerar a tecnologia motor do desenvolvimento, os schumpeterianos reforçam o
caráter fetichista da tecnologia segundo o qual o desenvolvimento aparece como algo
autônomo frente às relações de produção, além de atribuir a ela o poder de determinar o
movimento histórico como tentativa de explicar os processos de transformação social, que
caminhariam em sentido único e inexorável, a partir da introdução de novas tecnologias no
mundo da produção.
O caráter fatalista dessa concepção leva ao limite o fetichismo da tecnologia no
capitalismo, fetichismo este caracterizado pela crença na organização da produção e da gestão
da força de trabalho como resultado de uma demanda tecnológica que não comporta
alternativas. Neste sentido, a ideia de progresso tecnológico no capitalismo deve ser
vinculada, de modo particular, à extração de mais-valia, não importando se tal extração
resulta do aumento da produtividade do trabalho ou da intensificação do trabalho (ROMERO,
2005, passim).
No que mais nos interessa, a análise da inovação realiza-se no movimento
contraditório do capital que, por sua própria natureza, engendra limites ao processo de
expansão do valor. O exame do capital, em seu movimento contínuo, em busca da superação
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desses limites, incorpora o exame da inovação do ponto de vista da lei geral, absoluta, da
acumulação capitalista.
Quanto maiores a riqueza social, o capital em função, a dimensão e energia
de seu crescimento e, conseqüentemente, a magnitude absoluta do
proletariado e da força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército
industrial de reserva. A força de trabalho disponível é ampliada pelas
mesmas causas que aumentam a força expansiva do capital. A magnitude
relativa do exército industrial de reserva cresce, portanto, com as potências
da riqueza, mas, quanto maior esse exército de reserva em relação ao
exército ativo, tanto maior a massa de superpopulação consolidada, cuja
miséria está na razão inversa do suplício de seu trabalho. E, ainda, quanto
maiores essa camada de lázaros da classe trabalhadora e o exército industrial
de reserva, tanto maior, usando-se a terminologia oficial, o pauperismo
(MARX, 2003b, 748).

É produzindo esse quadro contraditório de riqueza, por um lado, e miséria, de outro,
que o capital se expande, bruscamente e aos saltos, por meio de inovações. No entanto, todo
esse processo que transforma as forças produtivas do trabalho social em forças produtivas do
capital acontece independentemente de qualquer inovação tecnológica.

Com cada avanço da produção mecanizada, cresce o capital constante,
constituído de maquinaria, matérias-primas, etc., enquanto diminui o
variável, despendido em força de trabalho. Sabemos, também, que em
nenhum outro modo de produção, são tão constantes os aperfeiçoamentos da
maquinaria e, em conseqüência, tão variável a composição do capital global.
Essa variação contínua é, porém, constantemente interrompida por pontos de
parada e pela expansão puramente quantitativa numa base técnica (...) Mas,
quando o sistema fabril adquire base mais ampla e certo grau de maturidade;
quando principalmente sua base técnica, a maquinaria, é produzida por
máquinas; (...) quando, em suma, se estabelecem as condições gerais de
produção correspondente à indústria moderna, adquire esse sistema de
exploração elasticidade, capacidade de expandir-se bruscamente aos saltos,
que só se detém diante dos limites impostos pela matéria-prima e pelo
mercado (MARX, 2004c, p. 512-3).

Essa expansão brusca do sistema capitalista de produção relaciona-se aos modos de
investir valor “que desempenhando as funções de capital, rende mais-valia [extra]25 (valor
excedente) ao proprietário capitalista” (MARX, 2008, p. 216).

25

A mais-valia extraordinária é o veículo por meio do qual o progresso técnico penetra o tecido produtivo e se
difunde pela pressão competitiva que imprime. A mais-valia extraordinária é o motor da adoção da difusão do
desenvolvimento técnico (CIPOLLA, 2006, p. 50).
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Ressalte-se ainda que, para Marx, valor de uso e valor são duas categorias de origens
diferentes. O valor de uso advém das características materiais da mercadoria, ao passo que o
valor sobrevém do fato marcante de a mercadoria tornar-se valor de uso, produzido para a
venda. O valor da mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário,
enquanto que o valor da força de trabalho é mensurado, indiretamente, pelo tempo de trabalho
socialmente necessário para produzir as mercadorias que fazem parte da cesta de consumo
real dessa força de trabalho, cesta esta que varia, de sociedade a sociedade, em função da
divisão social do trabalho e da produtividade.
O valor de uso da força de trabalho é a própria capacidade de trabalho. O capitalista
adquire, portanto, a capacidade de trabalho ao comprar a força de trabalho. Mas ele não paga
por esta capacidade de trabalho, mas sim pelo custo de sua reprodução.
Ao aumentar a produtividade 26 , o trabalhador cria mais produtos no mesmo período
tempo, sem, no entanto, criar valor maior. É por esta razão que o capitalista individual busca
aumentar a produtividade, introduzindo novas máquinas (inovando), com a finalidade de
rebaixar o valor individual da mercadoria em relação ao valor que as condições gerais da
produção lhe permitem. Desse modo, o capitalista individual obtém uma mais-valia superior à
de seus competidores, a mais-valia extra. “Quanto maior a produtividade do trabalho, tanto
menor o tempo de trabalho requerido para produzir uma mercadoria, e, quanto menor a
quantidade de trabalho que nela se cristaliza, tanto menor seu valor” (MARX, 2004c, p. 62).
Ao traduzir-se em lucro adicional, a mais-valia extra altera a divisão geral da maisvalia entre os diversos capitalistas inovadores e não inovadores. Se, por um lado, a mais-valia
extra representa proveito adicional para os capitais inovadores, de outro, corresponde também
à redução de ganho para os capitais não inovadores, de tal modo que a magnitude da
mais-valia total produzida no ramo não se altera se o volume total de trabalho, o valor da
força de trabalho e o tempo de jornada de trabalho no setor forem mantidos; em outras
palavras, se o grau de exploração do trabalho não se altera, a magnitude da mais-valia total
também não se modifica (CARCANHOLO, s/d).
A obtenção de mais-valia extra é um fenômeno transitório que se realiza apenas
enquanto alguns capitalistas se atrasam nos processos de inovação, de atualização da base
26

“A produtividade do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias, dentre elas a destreza média
dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e sua aplicação tecnológica, a organização social do
processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais (MARX, 2004c, p.
62).
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técnica e de organização do trabalho. Generalizada a inovação, o fenômeno cessa. No entanto,
o processo é recorrente: a busca pela valorização de capital forçará a introdução de outras
inovações, como resultado da aplicação de outro capital (CARCANHOLO, s/d; CIPOLLA,
2006).
Desse modo, o surgimento e a difusão de inovações engendram surtos de expansão do
capitalismo, ao mesmo tempo em que provocam supressão e substituição de estruturas e
empreendimentos pré-existentes que, por sua vez, criam as condições para as crises do capital.
Segundo Cipolla (2006), o movimento mais geral e abstrato da análise da inovação diz
respeito à dupla dimensão das noções de valor e de valor de uso da mercadoria. Na fase da
mercadoria em estado de oferta, seu valor necessita ser transformado em dinheiro, o que exige
que este mesmo valor seja transformado em valor de uso para alguém, isto é, o
valor-mercadoria precisa gerar valor-de-uso-social, porque somente tendo valor de uso, o
trabalho empregado na mercadoria faz-se valer enquanto valor.
Em fase de aumento da produtividade, a expansão do valor é ilimitada, enquanto o
valor de uso das mercadorias é limitado pela capacidade humana de consumo. Saturada a
capacidade de consumo, as mercadorias deixam de ter valor de uso. Entretanto, a mercadoria
que se destina a satisfazer necessidades emergentes segue criando novas necessidades até
então desconhecidas.

Função que era, ontem, uma dentre muitas do mesmo produtor de
mercadorias pode, hoje, destacar-se do conjunto, tornar-se autônoma e,
assim, enviar ao mercado seu produto parcial como mercadoria
independente. Podem estar amadurecidas ou maturas as circunstâncias para
esse processo dissociativo. Hoje, o produto satisfaz determinada necessidade
social. Amanhã, perde, talvez, sua posição, parcial ou totalmente, para um
produto semelhante (MARX, 2004c, p. 133).

A necessidade social é definida por Marx como o volume de demanda ao valor de
mercado, sendo o volume dessa necessidade social uma variável que cresce à medida que o
valor das mercadorias decresce. Como a capacidade de consumo impõe limites ao
crescimento da demanda, os produtos passam por um ciclo que se inicia com a aceleração,
passa pela desaceleração e finaliza com estagnação da demanda. No final do ciclo, a oferta
apresenta-se maior que a demanda, forçando o preço de mercado do produto cair abaixo de
seu valor de mercado.
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Sendo o valor de mercado determinado pelo grau de produtividade, o baixo preço de
mercado do produto compele o emprego de recursos mais eficientes, criando nova
necessidade de inovação. Desse modo, a necessidade de inovação de um produto é intrínseca
ao processo de crescimento da produtividade.
Em síntese, a tendência à inovação, imanente ao capital, advém da luta que o capital
trava para superar as barreiras que se impõem à obtenção de mais lucro. Estas barreiras
emergem da passagem do valor pelas três fases que formam o circuito do capital: capital
dinheiro em processo de compra; capital produtivo em processo de extração de mais-valia e
capital mercadoria em processo de venda.
Isto quer dizer que, como o capital não pode realizar-se, enquanto tal, sem realizar
compras do meio de produção e de força de trabalho, bem como não pode realizar-se
enquanto capital senão por meio da exploração da força de trabalho e, tendo em vista que sua
fórmula requer a transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro, sua fixação em
cada uma dessas formas é a condição necessária para a realização do circuito, representando,
ao mesmo tempo, negação (necessidade de fixar-se em uma das fases) e ímpeto (necessidade
de passagem de uma forma à outra).
Portanto, com Cipolla (2006), afirmamos que a gênese da inovação não está na
concorrência entre capitais. Embora a inovação se manifeste na concorrência, sua gênese está
no motivo que tem todo capital individual de superar as barreiras em busca de lucro, por meio
do aumento da produtividade. Essas barreiras emergem da passagem do valor pelas três fases
que formam o circuito do capital: o capital dinheiro em processo de compra; o capital
produtivo em processo de extração de mais-valia; e, o capital mercadoria em processo de
venda.
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CAPÍTULO II

ESTADO, IMPERIALISMO E LUTA DE CLASSES

Neste capítulo, de viés também teórico, analisamos a relação entre Estado,
imperialismo e classes sociais, com vistas a, nos próximos capítulos, desvelar as
determinações do Estado e do poder público voltadas para a educação. Estruturamos este
capítulo em três seções. Na primeira, Concepções de Estado em Marx, Engels e Gramsci,
analisamos as concepções destes já supracitados clássicos, de modo a apreender as bases de
sustentação e características do poder político de Estado. Construção do consenso e de
hegemonia, sociedade civil, poder político e correlação de forças tornam-se elementos
centrais no exame das relações e estruturas jurídico-políticas e burocráticas do poder estatal.
Na segunda seção, Imperialismo e dependência: uma relação dialética, examinamos o
fenômeno do imperialismo e suas manifestações a partir do ponto de vista dos países
subordinados, buscando entender, no processo de internacionalização e reprodução do capital,
o modo como os países de capitalismo central criam e expandem vínculos entre as nações
industrializadas e os territórios produtores de matéria-prima, semi-industrializados e
desindustrializados, em geral. Recorremos à teoria marxista da dependência por considerá-la
atual e indispensável na análise de fenômenos e problemas que ocorrem, historicamente, na
América Latina. Ancorada em conceitos como modo de produção, divisão internacional do
trabalho, superexploração do trabalho, mercado mundial, mais-valia, lucro, acumulação de
capital, monopólio, imperialismo e subimperialismo, atraso e subdesenvolvimento, a teoria
marxista da dependência contribui para o entendimento de questões como a expansão do
capital em escala global, os processos de integração e regionalização, que acarretam a
superprodução e superacumulação do capital no contexto de organização flexível do trabalho.
Na última seção, Classes sociais e lutas de classes: entendendo a realidade brasileira,
buscamos, de forma condensada e limitada, examinar o caráter revolucionário das classes
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sociais, particularmente a revolução burguesa no Brasil, em Florestan Fernandes, salientando
as possibilidades de a política econômica resolver os problemas estruturais da situação de
dependência, segundo duas estratégias, a saber, a “revolução dentro da ordem” e a “revolução
contra ordem”. Concluímos, ao revelar a situação contrarrevolucionária permanentemente
mantida pelos últimos governos neoliberais.
Partimos do pressuposto de que o debate sobre a relação burguesia e Estado muito tem
contribuído para a análise da constituição e atuação do poder público. No entanto, a polêmica
em torno da teoria da dependência, dos conceitos de revolução e, particularmente sociedade
civil tem criado dificuldades para reflexão e entendimento dos fenômenos sociais, posto que
exista uma diversidade de significados teóricos e políticos em questão, senão em disputa.
Em um contexto em que: a internacionalização do capital reforça a inserção
dependente de países periféricos na economia mundial; ocorre a transformação política do
Estado, acompanhada da reestruturação produtiva do capital que engendra um conjunto de
modificações, não apenas, no plano da organização sociotécnica da produção, mas também,
na formulação de políticas públicas para o trabalho e a educação; a cena política burguesa
oculta o caráter de classe da ação política, amortecendo os conflitos entre capital e trabalho e
dissimulando a relação de representação de interesses existente entre, de um lado, partidos
políticos, sindicatos e outras organizações, a mídia, etc., e, de outro lado, as classes sociais,
suas frações, os conflitos intra e entre classes e as alianças que estabelecem; neste panorama,
como dizíamos, entendemos que pensar de modo científico e crítico a economia, a política e a
cultura, no capitalismo contemporâneo, requer analisar as relações entre imperialismo e
dependência, Estado e sociedade civil, bem como o papel revolucionário das classes sociais
na sua relação com o Estado.
Nos dias que correm, a relação imperialismo e dependência é marcada pela posição
que o Brasil assume no cenário internacional. Restabelecidas as bases da divisão internacional
do trabalho, que permitem a plena circulação de mercadorias e capitais, a pressão exercida,
pelo imperialismo, sobre os países latino-americanos, no sentido de fomentar o modelo
exportador, engendra a possibilidade de o Brasil se projetar, na América Latina, como
potência regional e hegemônica, sob influência dominante do bloco imperialista.
Desse modo, o Brasil assume uma posição sub-imperialista, demonstrando, de um
lado, a subordinação consciente da burguesia brasileira à integração imperialista; e, de outro,
sua face autônoma, adotando uma política agressiva de exportação de capitais.
Sociedade civil, na qualidade de categoria de análise, é uma noção controversa na
medida em que a direita reacionária, em seu empenho de eliminar as conquistas alcançadas
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pelo movimento da classe trabalhadora, associa o termo às políticas neoliberais e, portanto, à
negação do papel do Estado na economia. A afirmação da “sociedade civil” é entendida como
locus para que diferentes sujeitos, economicamente autônomos, livres e voluntários,
estabeleçam relações com o fito de suprir suas necessidades. Por outro lado, a esquerda
reformista adota o conceito acriticamente, não só compartilhando-o com outros como,
identidade, cidadania, gênero, democracia, mas também aproximando-se da interpretação
liberal clássica. Os “reformistas” identificam a sociedade civil como um conjunto de
associações voluntárias que gozam da liberdade oferecida pelo Estado de Direito
Democrático, no qual nem governo, nem mercado são soberanos, porquanto a sociedade civil
seria um terceiro setor com função mediadora entre Estado e mercado.
Muitos intelectuais socialistas militantes negam o emprego do conceito, rejeitando a
reflexão sobre o tema, por considerá-lo instrumento de manobra dos governos neoliberais em
geral. Insistindo em separar, na teoria, o aspecto ideológico-político do científico, esses
intelectuais acabam por endossar, como única, a interpretação de contrarreformistas no poder.
Mesmo considerando o quadro polêmico, a necessidade de enfrentar o debate aponta
para o caminho de análise que considera os conceitos de sociedade civil, bloco no poder,
classes, luta de classes, imperialismo, revolução e contrarrevolução. Utilizando estes
conceitos para analisar a relação entre Estado, imperialismo e classes sociais, acreditamos
obter uma visão aprofundada da conjuntura atual, de modo a desvelar as determinações do
Estado e do poder público voltadas para a educação.
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2.1. CONCEPÇÕES DE ESTADO EM MARX, ENGELS E GRAMSCI
Nesta seção buscamos analisar as concepções de Estado em Marx, Engels e Gramsci,
sem, no entanto, ter a pretensão de esgotar o estudo. Nosso ponto de partida é o Estado em sua
definição nominal para, em seguida, analisarmos sua natureza e, finalmente, seu papel em
relação às classes sociais.
Segundo Michaelis (1998) 29 , Estado é uma nação politicamente organizada por leis
próprias; terras ou países sujeitos à mesma autoridade ou jurisdição; conjunto de poderes
políticos de uma nação; divisão territorial de certos países. Já para Johnson (1997) 30 , o Estado
é organizado em torno de um conjunto de funções sociais, incluindo manter a lei, a ordem e a
estabilidade, resolver vários tipos de litígios através do sistema judiciário, encarregar-se da
defesa comum e cuidar do bem-estar da população de maneiras que estão além dos meios do
indivíduo, tal como implementar medidas de saúde pública, prover educação de massa e
financiar pesquisas. Bottomore (2001) 31 , considera Estado um conceito de fundamental
importância no pensamento marxista, uma instituição acima de todas as outras, que tem como
função assegurar e conservar a dominação e a exploração de classe.
O Estado, em sua acepção moderna, é um poder organizado sobre um território e uma
população, em que estão presentes o poder político, o povo e o território. Em sua essência, o
Estado moderno apresenta duas características que o diferenciam dos antigos Estados. A
primeira é a sua autonomia, garantida pela soberania de sua autoridade; a segunda é a
distinção entre Estado e sociedade civil 32 , evidenciada a partir do século XVII, quando aquele
se torna uma organização distinta desta, embora seja ainda expressão dela.

29

MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Compainha Melhoramentos, 1998.
JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de janeiro: Jorge
Zahar, 1997.
31
BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
32
A ideia de sociedade civil surgiu na ideologia burguesa como expressão do interesse dessa classe de limitar o
poder do Estado ainda não burguês, dando origem a uma esfera de ação legítima (o direito de associar-se) para
resguardar seu espaço de ação e troca econômicas. Nesse momento, a sociedade civil é identificada com a
sociedade burguesa.
30
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2.1.1. O ESTADO EM MARX E ENGELS
Engels, em A origem da família, da propriedade privada e do Estado, afirma que o
Estado não existiu desde sempre; houve sociedades que dele e do poder estatal prescindiram.
Sua criação se torna necessária a partir de um determinado grau de desenvolvimento
econômico, essencialmente, ligado à divisão da sociedade em classes. Em cada fase do
desenvolvimento econômico, a classe detentora dos principais meios de produção busca
institucionalizar a dominação econômica, por meio de organismos de dominação política, com
estrutura jurídica, forças repressivas, etc. Portanto, existe uma relação entre modo de
produção, classe social e Estado.
Como o Estado surgiu da necessidade de conter as oposições de classes,
mas, ao mesmo tempo surgiu no meio do conflito subsistente entre elas, ele
é, em regra, o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente
dominante, classe que, por intermédio dele, converte-se também em classe
politicamente dominante, adquirindo assim novos meios para a repressão e
exploração da classe oprimida. Assim, o Estado antigo era, sobretudo, o
Estado dos donos de escravos para manter os escravos subjugados, tal como
o Estado feudal era o órgão de que se valeu a nobreza para manter a
submissão dos servos e camponeses dependentes. E o moderno Estado
representativo é o instrumento da exploração do trabalho assalariado pelo
capital (ENGELS, 2006, p.186).

O Estado não é apenas um poder que é imposto à sociedade a partir de fora e, menos
ainda, uma representação de valores morais; ele é resultado de uma sociedade que atingiu
determinado estágio de desenvolvimento, envolvida em uma contradição insolúvel, cindida
pelo antagonismo irreconciliável de classes.
Mas para que essas oposições, classes com interesses econômicos em
conflito não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril,
tornou-se necessário um poder situado aparentemente acima da sociedade,
chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’.
Esse poder, surgido da sociedade, mas que se coloca acima dela e que se
aliena cada vez mais dela, é o Estado (ENGELS, 2006, p. 184).

Nesta assertiva está presente a contradição entre Estado e sociedade, tendo em vista
que o Estado surge da sociedade, das classes, sendo, ainda, expressão da lutas das classes, ao
mesmo tempo em que se torna estranho e separado da sociedade. Embora seu poder seja
determinado pela sociedade e a ela se destinar o serviço do aparelho estatal, o Estado, à
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medida que vai se formando como um aparelho com suas próprias leis internas, burocracia e
estrutura, mostra-se, na aparência, como algo independente e incompreensível à sociedade.
O legado de Engels na análise do Estado constitui um avanço em relação às
concepções liberal e democrático-burguesa, no que diz respeito ao que a burguesia oculta: a
natureza de classe do Estado e a dominação da classe economicamente mais forte sobre a
sociedade. Entretanto, trata-se de uma definição geral do Estado.
Segundo Marx (2003a; 2004c), as leis gerais existem em nível de abstração e,
portanto, não explicam nada de específico. Portanto, a definição geral de Estado, em Engels,
não dá conta das leis imanentes do capital. Torna-se necessário identificar as leis específicas,
explicando o modo de organização do Estado em íntima ligação com as relações de produção.
A concepção dialética de Estado, em Marx, se desenvolve à medida que se analisam os
desdobramentos sociais, políticos e econômicos das forças produtivas e das relações de
produção na sociedade capitalista. O conjunto dos processos de produção da mais-valia e de
reprodução ampliada do capital — mercantilização de sujeitos e objetos —, as relações de
classes e seus antagonismos, a luta de classes, envolvem o Estado como expressão nuclear do
sistema capitalista.
Desde os primeiros escritos, Marx busca, a partir das relações e determinações
recíprocas entre Estado e sociedade, uma visão diferenciada das concepções hegeliana e
liberal de Estado. Formula, neste processo, o ponto central de sua concepção ao afirmar que o
Estado precisa ser compreendido, simultaneamente, do ponto de vista das condições materiais
da sociedade — estrutura econômica —, bem como da superestrutura jurídica e política —
expressão das formas de consciência social (MARX, 2003a, p.4-5).
Este pensamento já se encontra formulado no Manifesto do Partido Comunista quando
Marx e Engels (2004) afirmam que “cada uma das etapas de desenvolvimento da burguesia
foi acompanhada por um progresso político correspondente” (...), tendo esta classe
conquistado o domínio político no Estado representativo moderno: “o poder político do
Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns de toda
classe burguesa” (op.cit., p. 47) 33 .
Nos Manuscritos econômico-filosóficos, Marx evidencia que, diferentemente da
sociedade feudal da Idade Media, em que havia uma equivalência entre posição econômico-

33

A administração do Estado, envolvendo um complexo sistema de relações e mediações, será analisada, mais
tarde, n’ O 18 Brumário.
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social dos homens e posição política, na democracia burguesa, apesar de haver uma distinção
entre sociedade civil e sociedade política, todos os homens são declarados iguais perante a lei.
Esta igualdade jurídica serve para separar o homem da vida econômica de sua figura
jurídica de cidadão, fazendo desta uma abstração, isto é, o homem em sua unidade, diante da
igualdade de direitos, é cindido entre o homem no trabalho e o homem diante da lei.
Com isto Marx que dizer que, a partir da emancipação política e da dissolução da
antiga sociedade, o indivíduo singular foi separado do Estado como totalidade.
A organização, a unidade do Estado, a consciência, a vontade e a atividade
da unidade do Estado, o poder político geral, revelam-se também
necessariamente como assunto privado de um governante e seus servidores,
separados do povo (...) a revolução política aboliu o caráter político da
sociedade civil (...) De um lado, os elementos simples da sociedade civil, de
outro, os elementos materiais e culturais que formam o conteúdo vital, a
situação civil destes indivíduos (MARX, 2004a, p. 34-5).

Marx, junto a Engels, retoma essa discussão n’A ideologia alemã, afirmando que a
propriedade privada moderna e o Estado moderno se correspondem. Desse modo, o Estado
não é neutro nem independente; sua forma jurídica, política e legislativa é determinada pela
estrutura econômica da sociedade.
Com a emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o
Estado adquiriu uma existência particular ao lado da sociedade civil e fora
dela; mas este Estado não é outra coisa senão a forma de organização que os
burgueses dão a si mesmos, por necessidade, para garantir reciprocamente
sua propriedade e os seus interesses, tanto externa, quanto internamente. A
independência do Estado não existe mais hoje em dia (...) Sendo o Estado,
portanto a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante fazem
valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de
uma época, concluí-se que todas as instituições comuns passam pela
mediação do Estado e recebem uma forma política. Daí a ilusão de que a lei
repousa na vontade, e, mais ainda, em uma vontade livre, destacada da sua
base concreta (MARX E ENGELS, 2002, p.73-4).

Esta análise está presente no Prefácio, de 1859, da Contribuição à Crítica da
Economia Política: o desenvolvimento das forças produtivas é a causa da mudança histórica,
mas não o suficiente para a transformação política do Estado 34 . A estrutura do Estado é
34

Esta passagem do Prefácio, de 1859, do livro Contribuição à Crítica da Economia Política, tem gerado
controvérsias em torno da “nova escrita da história” e levado a uma leitura equivocada sobre o determinismo
econômico na obra de Marx, que descuraria o papel da ação política na mudança da história. Longe de
representação teleológica e triunfal, Marx não vislumbra o aparecimento de um novo modo de produção e, até
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modificada pela revolução política burguesa; esta modificação na ossatura estatal propicia,
por sua vez, o desenvolvimento da economia capitalista.
N’O 18 Brumário, Marx retoma a crítica elaborada nos Manuscritos econômicosfilosóficos aos direitos do homem e do cidadão, revelando que “a liberdade pessoal, as
liberdades de imprensa, de palavra, de associação, de reunião, de educação, de religião” são
liberdades exercidas “sob condições estabelecidas pela lei e sob o supremo controle do
Estado”, cujo objetivo é a manutenção da ordem, da segurança pública e da propriedade
privada (MARX, 1974, p.30-1).
A dualidade entre o Estado e o caráter político da sociedade civil, referido nos
Manuscritos econômicos-filosóficos e n’A ideologia alemã, deixa de existir. A administração
estatal, envolvendo um complexo sistema de relações e mediações, passa a incorporar a
sociedade civil em sua dimensão político-ideológica e órgãos próprios, imbricando-a ao seu
seio, de modo a controlá-la.
Torna-se imediatamente óbvio que em um país como a França, onde o poder
executivo controla um exército de funcionários que conta mais de meio
milhão de indivíduos e, portanto, mantém uma imensa massa de interesses e
de existências na mais absoluta dependência; onde o estado enfeixa,
controla, regula, superintende e mantém sob tutela a sociedade civil, desde
suas mais amplas manifestações de vida até suas vibrações mais
insignificantes, desde suas formas mais gerais de comportamento até a vida
privada dos indivíduos; onde através da mais extraordinária centralização,
esse corpo de parasitos adquire uma obliqüidade, uma onisciência, uma
capacidade de acelerada mobilidade e uma elasticidade que só se encontra
paralelo na dependência desamparada, no caráter caóticamente informe do
próprio corpo social – compreende-se que em semelhante país a Assembléia
Nacional perde toda a influência real quando perde o controle das pastas
ministeriais, se não simplifica ao mesmo tempo a administração do Estado,
reduz o corpo de oficiais do exército ao mínimo possível e, finalmente, deixa
a sociedade civil e a opinião pública criarem órgão próprios, independentes
do poder governamental. Mas é precisamente com a manutenção dessa
dispendiosa máquina estatal em suas numerosas ramificações que os
interesses materiais da burguesia francesa estão entrelaçados da maneira
mesmo, modelo de produção, como resultado único do precedente. Na realidade, Marx realiza um procedimento
operatório de crítica e inversão à filosofia de Hegel, trocando o Espírito (Espírito universal) pela economia
(forças produtivas e relações de produção) e vice e versa, isto é, substitui a dialética idealista, que apresentava o
mundo de cabeça para baixo, pela dialética materialista. O desenvolvimento das forças produtivas e lutas de
classes são intrínsecas uma à outra. Isto quer dizer que, o processo de surgimento de um novo modo de produção
se inscreve em um campo de terminado de possibilidades reais, a partir das contradições do precedente, processo
este no qual os seres humanos produzem e reproduzem sua existência. Em certo sentido, aliás, este é o caso da
realidade em que vivemos atualmente, “a acumulação do capital dá origem à concentração da força de trabalho, à
elevação da capacidade produtiva, à cooperação ampliada do trabalho, à socialização tendencial da produção, a
um incremento sem precedente das ciências e das técnicas, a uma integração crescente do trabalho intelectual às
forças produtivas. A luta de classes faz eclodir novas possibilidades e novos direitos” (BENSAID, 1999, p. 734).
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mais íntima. Aqui encontra postos para sua população excedente e compensa
sob a forma de vencimentos o que não pode embolsar sob a forma de lucros,
juros, rendas e honorários. Por outro lado, seus interesses políticos
forçavam-na a aumentar a repressão e, portanto, os recursos e o pessoal do
poder estatal, enquanto tinha, ao mesmo tempo, que empenhar-se em uma
guerra ininterrupta contra a opinião pública e receiosamente mutilar e
paralisar os órgãos independentes do movimento social, onde não conseguia
amputá-los completamente (MARX, 1974, p. 58-9).

A forma política foi encontrada: "todas as revoluções aperfeiçoavam essa máquina, ao
invés de destroçá-la" (ibid., p. 114).
Ao examinar as relações e as estruturas jurídico-políticas e burocráticas do poder
estatal, Marx assinala que as disputas intra-classes e entre classes sociais são momentos
importantes na formação e organização do aparelho estatal como requisito e resultado das
relações de dependência, alienação e antagonismo das classes sociais e de suas frações.
Eleito pela massa do povo, o governo formado pela aliança das frações da burguesia,
em torno do projeto de república burguesa de sociedade, se reivindica um governo “em nome
do povo”, sendo que ao seu lado alinham-se “a aristocracia financeira, a burguesia industrial,
a classe média, a pequena burguesia, o exército, o lupem-proletariado, os intelectuais de
prestígio, o clero e a população rural”, ficando à margem o proletariado (ibid., p. 25).
Considerando que tenha que aparecer ao mesmo tempo como senhor e autoridade sobre a
classe trabalhadora, “como um poder governamental ilimitado que a protege das demais
classes e que do alto lhes manda sol e chuva”, o Estado “não pode dar a uma classe sem tirar
de outra”. E, ainda que pareça autônomo e independente, o Estado “considera sua missão
salvaguardar a ‘ordem burguesa’” (ibid., 116-124).
Isto quer dizer que, independentemente de a burguesia controlar o Estado, o caráter de
classe do Estado burguês está garantido, não pelas frações ou pela origem das frações de
classe de quem o ocupa, mas sim pelos interesses gerais que acabam por prevalecer: a
garantia da propriedade privada e dos meios de produção e comunicação, a livre compra e
venda da força de trabalho, a organização do trabalho e a extração de mais-valia.
Assim como a classe burguesa busca controlar o Estado na intenção de garantir seus
interesses, a classe trabalhadora, no curso de sua luta, deve desencadear uma revolução
socioeconômica e política que venha romper com os grilhões da concepção individualistaburguesa de liberdade e igualdade circunscrita no Estado burguês. A plena emancipação
humana será fato concreto
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quando o homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato; quando
como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas
relações individuais, se tiver tornado um ser genérico; e quando tiver
reconhecido e organizado as suas próprias forças (forces propres) como
forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social como
força política (MARX, 2004a, p.37).

Por fim, quando cessarem as diferenças de classe, quando a classe trabalhadora,
utilizando seu domínio político, elevar-se à classe dominante e “arrancar pouco a pouco todo
capital à burguesia para centralizar todos [os] instrumentos de produção nas mãos do Estado”
(MARX e ENGELS, 2004, p. 66).
No período político de transição entre a sociedade capitalista e a socialista, a liberdade

conquistada pelos trabalhadores será empregada para “transformar o Estado, de órgão que está
acima da sociedade, em um órgão completamente subordinado a ela (...) Este Estado não pode
ser outro que não o da ditadura revolucionária do proletariado” (MARX, 1984, p.19-20.
Grifo do autor).
No que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto nem a
existência das classes na sociedade moderna nem a sua luta entre si. Muito
antes de mim, historiadores burgueses tinham exposto o desenvolvimento
histórico desta luta das classes, e economistas burgueses a anatomia
econômica das mesmas. O que de novo eu fiz, foi: demonstrar que a
existência das classes está apenas ligada a determinadas fases de
desenvolvimento histórico da produção; que a luta das classes conduz
necessariamente à ditadura do proletariado; que esta mesma ditadura só
constitui a transição para a superação de todas as classes e para uma
sociedade sem classes (MARX, 1852) 35 .

Com efeito, a crítica de Marx ao Estado se faz presente em sua contumaz postura:
Após a ruína da velha sociedade, haverá uma nova dominação de classe,
resumindo-se em um novo poder político? Não. A condição da libertação da
classe laboriosa é a abolição de toda classe, assim como a condição da
libertação do terceiro estado, da ordem burguesa, foi a abolição de todos os
estados [aqui, estado significa as ordens da sociedade feudal] e de todas as
ordens (MARX, 1847) 36 .

35

Carta a Joseph Weydemeyer. Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/marx/1852/03/05.htm.
Acesso em junho de 2008.
36
Lutas de Classes e luta política: extrato do § V - As Greves e as Coalizões dos Operários - Capítulo II de
Miséria da Filosofia. Disponível em:
http://www.marxists.org/portugues/marx/1847/04/luta-class-luta-polit.htm#t1n. Acesso em julho de 2008.
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Nesta empreitada, a sociedade recuperará o poder alienado ao — e no — Estado
capitalista. Sociedade, esta, que não será a burguesa, mais sim, uma sociedade livre da
produção alienada.

2.1.2. CONTRIBUIÇÕES DE GRAMSCI
Os acontecimentos de 1848 levaram a ideologia liberal abandonar qualquer referência
ao termo e a questão da sociedade civil 37 . É somente no final dos anos de 1970 que a
discussão sobre sociedade civil será retomada pela direita. No período de mais de cento e
cinquenta anos da história do pensamento político, o marxista italiano Antonio Gramsci
(1891—1937) foi o único a compreender a necessidade de recuperar a categoria de sociedade
civil — herança da teoria liberal —, com a finalidade de utilizá-la como elemento-chave na
reflexão sobre a sociedade na sua totalidade e a fenomenologia do poder nas sociedades
capitalistas contemporâneas (ACANDA, 2006, p. 30-1).
Segundo Dias (2000), Gramsci enxerga uma concorrência entre a tradição socialista e
a liberal no que diz respeito à luta contra o Estado, dado que os liberais sempre viram a
instituição estatal com desconfiança: “a história política do capitalismo é caracterizada por
uma contínua e furiosa luta entre o cidadão e o Estado. O parlamento é o órgão dessa luta: e o
parlamento tende precisamente a absorver todas as funções do Estado, isto é, a suprimi-lo,
esvaziando-o de todo poder efetivo” (GRAMSCI apud DIAS, 2000, p. 158). Neste sentido, o
Estado seria um órgão da concorrência que, como tal, só seria destruído se destruída a
concorrência – condição de sobrevivência da revolução. “A ditadura do proletariado ainda é
um Estado nacional e um Estado de classes. Os termos da concorrência e da luta de classes
foram deslocados, mas a concorrência e as classes subsistem” (ibid., ibid).
A ditadura do proletariado somente adquire caráter revolucionário se possuir a
capacidade de transformar não apenas a sociedade econômica e politicamente, mas também a
cultura dos homens. Por esta razão, a ditadura do proletariado, em Gramsci, é resultado do
processo de transformação político-cultural dos indivíduos e de suas ações. “Devemos, hoje,

37

O que se comprova pela ausência de resposta à crítica que Marx elabora, particularmente, n’As lutas de classes
na França de 1848 a 1850 e n’O 18 Brumário, à concepção liberal do Estado como elemento neutro e
intermediário, bem como a ideias de conciliação entre as classes burguesa e trabalhadora (ACANDA, 2006, p.
165).
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refazer a educação do proletariado: habituá-lo à idéia de que para suprimir o Estado na
Internacional 38 é necessário um tipo de Estado adequado à realização deste fim” (ibid., ibid.).
O autogoverno requer que o proletariado seja formado de modo diferente daquele
pertencente ao Estado capitalista, com a finalidade de unificar os sentimentos e as aspirações
das grandes massas em torno do programa socialista, difundindo a premissa persuasiva de que
“os problemas existenciais do atual período histórico, os problemas do pão, do teto, da luz, do
vestuário, só podem ser resolvidos quando todo o poder econômico — e, portanto, todo o
poder político — tiver sido transferido para a classe operária” (GRAMSCI, 2004, p. 38-40).
Daí que o Estado capitalista seja mediação para toda e qualquer sorte de articulação
política em razão de sua complexa rede de aparelhos.
Existe um aparelho de forças materiais e econômicas, com o qual a classe
capitalista tem submetido o proletariado: é o Estado policialesco que do
governo central se derrama em uma hierarquia de chefes de polícia, tiras,
oficiais de carabineiros; em uma hierarquia militar que do estado-maior
chega ao soldado enquadrado na sua disciplina; é o Estado econômico
capitalista que do governo se derrama em uma hierarquia de trustes
bancários e industriais até os diretores das fábricas e os menores agentes da
polícia do trabalho. Através desse aparelho, a classe dos exploradores
determina aos operários e camponeses o alimento para sustentar-se, o tempo
a dedicar ao repouso e à educação, à liberdade política, o direito à vida e o
respeito pelos cadáveres. Ao lado deste aparelho de supremacia física e
econômica, existe um aparelho de supremacia espiritual: é a imprensa (jornal
e revistas) (GRAMSCI apud DIAS, 2000, p.159).

Diante deste quadro, Gramsci evidencia que nas sociedades de capitalismo
desenvolvido o domínio burguês não é apenas uma imposição. A supremacia de um grupo
social se manifesta de dois modos: um, como domínio — coerção — e, outro, como “direção
intelectual e moral”— consenso. À capacidade que a burguesia possui de estabelecer e
preservar sua liderança intelectual e moral mais para dirigir do que para obrigar, Gramsci
denominou de hegemonia.
Neste sentido, o conceito de hegemonia traz em seu bojo a ideia de consenso, de
coerção, de persuasão e de direção político-ideológica. Com efeito, no processo de construção
da hegemonia se estabelece um complexo sistema de relações e mediações, com o objetivo de
conquistar o consenso, permitindo, assim, a capacidade de direção. Os aspectos históricos,
culturais, políticos e ideológicos da sociedade civil possuem função decisiva na construção de
uma hegemonia.
38

Gramsci faz referência às “fraquezas teóricas” da II Internacional, caracterizada por uma visão economicista,
mecanicista dos processos de transição para a sociedade anticapitalista.
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Uma classe social, ou uma fração de classe, exerce seu domínio sobre as outras porque
tem a capacidade de impor esse domínio, tanto quanto de produzir o consenso, levando os
demais grupos sociais a endossar, como se fossem seus e legítimos, os interesses da classe
dominante. Portanto, o conceito de hegemonia, em Gramsci, expressa a capacidade da classe
dominante de obter e manter seu poder sobre a totalidade da sociedade, ou, em outras
palavras, tal conceito desvela a habilidade da classe dominante de produzir e organizar o
consenso, bem como a direção política, intelectual e moral, mediada igualmente pelos
instrumentos de repressão e pelo controle dos meios de produção econômicos, de que a
sociedade civil é parte constituinte.
Em outras palavras, o conceito de hegemonia permite desvelar que a direção política
exercida pelo Estado sobre a sociedade não se encaminha, única e exclusivamente, das
instituições governamentais e oficiais, mas também das organizações “privadas” que
controlam e dirigem a sociedade civil.
No sentido de superar a interpretação marxista vulgar, coerente com a visão da
II Internacional, que toma o Estado apenas como um conjunto de instrumentos de coerção,
Gramsci analisa as categorias hegemonia e Estado com a finalidade de refletir acerca da
revolução comunista não só como assalto ao aparelho político-coercitivo, mas, sobretudo,
como ação contra-hegemônica.
O Estado em Gramsci possui certas determinações (GRAMSCI, 1931 apud
COUTINHO, 1999, p.126-7). Entendido como sistema de instrumentos de produção de
liderança intelectual, de consenso e, ainda, de equilíbrio entre aparelho coercitivo e
“organizações privadas” (ibid., ibid.), o Estado comporta a sociedade civil (em sua dimensão
ideológica) imbricada à sociedade política, tendo em vista que a conquista da hegemonia, da
direção política, se realiza na materialidade da sociedade civil.
Para Gramsci, sociedade política e sociedade civil são dois elementos da
“superestrutura” 39 ; embora estrutural e funcionalmente diversas, existe uma relação dialética
39

Em Gramsci, a superestrutura é determinada pelo conjunto complexo, dinâmico e contraditório das relações
sociais de produção – uma totalidade estruturada e articulada em que a classe dominante, mediada por recursos
sócio-educativos e sócio-culturais, combinando coerção e persuasão, faz valer sua dominação. À superestrutura
destina-se difundir a ideologia dominante para a totalidade da sociedade. Portanto, diferentemente de
estruturalistas que analisam os “Aparelhos Ideológicos de Estado” como fenômeno externo à estrutura do
Estado, os “aparelhos privados de hegemonia” ou a “sociedade civil”, em Gramsci, devem ser analisados como
tecido complexo multifacetado — das relações econômicas, familiares, morais, artísticas, ideológica, em que os
indivíduos da sociedade, em geral, adquirem formas de fazer política, valores e normas que conformam suas
atitudes diante de fatos concretos, podendo entendê-los, aceita-los e legitimá-los, ou não —, integrante da
superestrutura. Althusser (1974) embora perceba que os aparelhos de Estado — seja repressivo, seja ideológico
—, funcionam, simultaneamente, pelo uso da violência e da ideologia (o repressivo usa “com superioridade”
a repressão, enquanto, o ideológico “usa com superioridade” a ideologia), aponta o aparelho repressivo ligado,
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e de identidade entre ambas. A sociedade política abrange os aparelhos e setores encarregados
das funções de coerção e de domínio, como o governo, a burocracia, o sistema judiciário, o
aparato policial e militar; ao passo que a sociedade civil, também designada como o conjunto
dos “aparelhos privados de hegemonia”, caracteriza-se por ser um complexo organismo de
participação política sem uso da repressão, responsável pela elaboração e, ou, difusão da
ideologia dominante, abarcando o sistema de ensino, a rede de instituições religiosas, os
partidos políticos, os sindicatos, os conselhos de regulamentação profissional, os setores de
organização e editoração de material da cultura (revistas, jornais, meios de comunicação de
massa), etc.
Ressalte-se que o conceito de sociedade civil, peça-chave da construção da hegemonia,
não implica em um fenômeno única e totalmente integrado ao seio do Estado. As instituições
que configuram a sociedade civil são, também, espaços concretos de embate político entre as
classes ‒ um campo em que, tanto classe trabalhadora quanto classe burguesa levam a cabo
suas lutas ideológicas 40 .
É neste sentido que o conceito de hegemonia se articula ao Estado com certas
determinações, se compreendemos o Estado como o poder político que incorpora a sociedade
civil à sociedade política, isto é, como um poder hegemônico escudado na coerção, tendo em
vista que na estrutura das sociedades modernas inscrevem-se, não apenas, organizações
estatais, mas também, um conjunto de associações na vida civil que acabam por cumprir
a tarefa educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos
e mais elevados tipos de civilização, de adequar a ‘civilização’ e a
moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do contínuo
desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de
elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade (GRAMSCI, 2007,
p.23).

Com o desenvolvimento da sociedade, “as relações de organização, internas e
internacionais, do Estado se tornaram mais complexas e robustas”, por esta razão, não se pode
mais recorrer à “fórmula da ‘revolução permanente’, própria de 1848”, tornando necessário
considerar “a fórmula da ‘hegemonia civil’” (ibid., p.24).
Desse modo, a exemplo da classe dominante que se mantém no poder porque constrói
o consenso e a hegemonia na sociedade civil, a classe trabalhadora deve edificar uma
hegemonia — a contra-hegemonia —, buscando a adesão das massas, por meio do consenso,
firmemente, ao núcleo do Estado e os AIE, por se apresentarem de imediato ao observador, externos ao aparelho
estatal.
40

Cf. Acanda (2006); Coutinho (1999); Dias (2000); Semeraro (2001).
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para a direção política do autogoverno. Isto porque, para Gramsci, a derrubada do aparelho
estatal burguês, por si só, não basta para conferir caráter comunista à revolução. “A revolução
só é proletária e comunista quando ela é a liberação das forças produtivas proletárias e
comunistas que vinham sendo elaboradas no seio da sociedade capitalista” (GRAMSCI, 1919
apud DIAS 2000, p.127).
A conquista do poder de Estado não é pontual, mas um processo que se organiza
anteriormente. Para tal é preciso formar comissões, conselhos, representantes de cada seção,
de cada oficina, de cada fábrica, com a finalidade de tornarem-se órgãos não só para defender
os direitos trabalhistas conquistados, mas também para apropriar-se do processo de produção,
para além de promover a aliança entre trabalhadores urbanos e rurais, algo que também passa
pela criação de conselhos camponeses. A aliança entre trabalhadores urbanos e camponeses é
vista como decisiva para conquistar o poder político e a hegemonia. “Um vasto núcleo de
instituições, o comitê de bairro, entre outras, coordenará os demais trabalhadores nãoproletários da região, sob a direção das comissões (dos conselhos), ligando-se assim todos os
membros da classe operária” (GRAMSCI, 1919).
Trata-se, portanto, de uma estratégia de luta de classes, a ser utilizada pelo
proletariado, denominada por Florestan Fernandes de “revolução dentro da ordem”, de forma
gradual e permanente, e que levada ao seu limite tende a se converter em “revolução contra a
ordem” 41 .
Do contrário, pode ocorrer uma transição atenuada que redundará na alteração relativa
das estruturas de poder, dada a possibilidade de transformação da luta revolucionária em
“programa”, o que levará ao “derrotismo histórico” e, portanto, ao “desaparecimento de uma
antítese vigorosa”. O reformismo desorganizador do aparelho estatal deve ser superado e o
Estado destruído (GRAMSCI, 2002, p. 331-2).
Neste contexto, parafraseamos Acanda (2006) ao afirmar que, conquanto o marxismo
seja pensado como negação do liberalismo, esta negação não pode ser uma rejeição niilista,
mas sim uma negação dialética. A concepção marxista de sociedade civil requer refletir sobre
temas como o poder político e as liberdades e limites do Estado stricto sensu.
Criticar o Estado capitalista e seu correlato, o poder político, significa, antes de tudo,
compreender que ele não é uma coisa em si mesma, mas uma forma de relação social.
41

No Manifesto do Partido Comunista Marx e Engels desvelam que a organização política da classe
trabalhadora encontra-se em incessante modificação, podendo se renovar e tirar proveito das disputas entre as
frações burguesas. “Em todas essas lutas, [a burguesia] vê-se obrigada a apelar para o proletariado, a solicitar seu
auxilo e arrastá-lo assim para o movimento político. A burguesia mesma, portanto, fornece ao proletariado os
elementos de sua própria educação e política geral, isto é, armas contra si mesma” (MARX e ENGELS, 2004,
p.54-5).
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Significa “descoisificar” as estruturas estatais e interpretá-las como momento/espaço de uma
complexa rede de relações entre grupos sociais e entre estes e os processos sociais. É situar o
Estado dentro da totalidade do sistema de produção e reprodução ampliada das relações
sociais historicamente determinadas.

2.1.3. PODER POLÍTICO: CORRELAÇÃO DE FORÇAS NA MATERIALIDADE
INSTITUCIONAL DO ESTADO

A partir da ótica discutida anteriormente, buscamos analisar, nesta seção, o Estado e
suas determinações em termos de dominação e luta política, partindo das seguintes questões:
em que bases ocorre a dominação de classe? Quem são os sujeitos concretos do bloco social
no aparelho de Estado? Como se estabelece concretamente o poder político em favor do bloco
burguês no poder? Como o Estado se torna autônomo em relação às classes sociais? E,
finalmente, quais são as mediações entre Estado e sociedade. Com efeito, a análise destas
determinações permite traçar algumas características comuns a todo Estado capitalista.
Cabe afirmar que o debate em torno do Estado e do poder político pressupõe que o
processo político esteja permanentemente em movimento, quer no plano das ações, quer no
plano das representações, já que a política se organiza ou se estabelece no dissenso. Nessa
acepção, os que fazem política distinguem-se por delinear os movimentos do outro, do
adversário, pelo fato de impor-lhe minimamente uma agenda de questões sobre as quais e em
torno das quais se desenrola o conflito. Delimitar a agenda não significa, necessariamente, ter
êxito, ganhar a disputa; antes, significa criar um campo específico em que o adversário é
obrigado a se mover (OLIVEIRA, 2007, p. 15).
É evidente que o adversário, em seus movimentos, tenta, por sua vez, desvencilhar-se
da pauta, sair da agenda. É nesse campo que se estrutura o conflito ou o jogo da política. Essa
concepção de política propicia afirmar sua permanente reinvenção, à medida que proposta e
resposta consigam sair do campo anteriormente demarcado, criando uma nova situação, que
representa, em si mesmo, os novos papéis dos sujeitos políticos (ibid., ibid.).
Há, pois, na política, uma permanente mudança de papéis. A força de uma invenção se
expressa na capacidade de manter o adversário nos limites da situação recém criada pela
proposta/resposta, conferindo estabilidade ao campo político e mantendo em voga a pauta e a
agenda das questões. Gramsci chamaria de hegemonia essa capacidade, no sentido preciso de
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uma cultura que torna indeclináveis as questões propostas, que obriga o adversário a jogar
com as linguagens, situações, instituições e culturas inventadas, as quais se tornam, assim, a
cultura dominante. A hegemonia é a produção conflituosa do consenso. Nos termos de Marx e
Engels, a ideologia dominante (ibid., ibid.).
Assim sendo, com Poulantzas (2000) recusamos, primeiro, a teoria política que afirma
serem o Estado e o poder constituídos de um núcleo duro impenetrável e de um "resto" de
onde as classes dominantes, agindo por fora, influenciariam, introduzindo-se, de certo modo,
no núcleo (POULANTZAS, 2000, p.10).
Segundo, um tipo de marxismo cuja concepção reduz o Estado, única e
exclusivamente, a instrumento de dominação política da classe dominante, entendendo que a
burguesia produziria seu próprio Estado, à sua medida e à sua conveniência, manipulando-o
segundo seus interesses. Esta concepção instrumentalista reduz o aparelho de Estado ao poder
político de, apenas, uma classe tida como homogênea (ibid., p.10-11). O Estado nem é Coisainstrumento, nem tampouco Sujeito. O Estado como Coisa, de concepção instrumentalista,
torna-se tão somente instrumento passivo ou neutro, manipulável por uma única classe. O
Estado como Sujeito, de concepção hegeliana retomada por Max Weber e pela corrente
institucionalista-funcionalista,

possui

autonomia

absoluta

e poder próprio obtidos

exteriormente às classes, impondo sua política, por meio da burocracia e das elites políticas,
aos interesses divergentes e concorrentes da sociedade civil. Isto quer dizer que, tanto no
Estado Coisa, quanto no Estado Sujeito, o Estado surge como um bloco monolítico sem
fissuras nem contradições.
Entretanto, na realidade concreta, tanto a política de Estado estabelecida em favor do
bloco no poder, o seu papel organizativo, quanto a autonomia relativa estão organicamente
relacionados às fissuras, às divisões e às contradições internas de seu aparelho. Portanto, a
política de Estado resulta das contradições de classe e frações de classe inseridas na própria
estrutura do Estado (ibid., p. 134).
Recusamos também, ainda com Poulantzas (2000), o marxismo de viés economicista
que evoca o duplo caráter do Estado. Por um lado, este seria estruturado pelo econômico,
reportando-se, apenas, às forças produtivas, reduzidas às relações de produção, enquanto que
as manifestações de classes e de suas lutas estariam dele separadas. Por outro, possuiria um
caráter voltado para questões de ordem social, relacionando-se, dessa vez, com as classes e
lutas de classe. Com esta duplicidade, o Estado se apresentaria, ora intervindo nas relações de
produção e penetrando no econômico, ora mantendo-se de fora, agindo no tecido social.
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O plano econômico — espaço das relações de produção, de exploração e de extração
da mais-valia — não se constitui em locus fechado, autorreproduzível e depositário de suas
próprias leis de funcionamento interno. O aspecto político-ideológico do Estado, sob
diferentes formas, sempre esteve presente nas relações de produção e de sua reprodução (ibid,
p.15-16.). É, justamente, pelo fato de não haver separação entre o plano econômico e o
político que o papel do Estado, em relação à economia, se modifica no decorrer do
desenvolvimento do capitalismo — o poder político do Estado, ao mesmo tempo, determina e
é determinado pelo plano econômico.
“O processo de produção e de exploração é ao mesmo tempo processo de reprodução
das relações de dominação/subordinação política e ideológica” (ibid, p.25), o que somente é
possível graças à presença do Estado, que concentra, materializa e impregna as relações
político-ideológicas nas relações de produção e reprodução.
O modo de produção capitalista — unidade do conjunto de determinações econômicas,
políticas e ideológicas — delimita as fronteiras dos espaços da economia e das relações de
produção, onde os produtores diretos estão totalmente espoliados de seu objeto e meios de
produção, nas relações de propriedade econômica e de posse. Os “trabalhadores livres”,
possuindo apenas a força de trabalho, não podem inserir-se no processo de trabalho sem,
antes, estabelecerem um contrato jurídico de venda de sua força de trabalho com os
proprietários dos meios de produção. É esta relação de produção que engendra as relações
políticas no seio do Estado, determinando seus campos de atuação, e que, por sua vez, incide
sobre as relações de produção.
Assim sendo, o Estado tem como papel precípuo ocultar a exploração e a dominação
de classe. A exploração do trabalho é mistificada pela ideologia do contrato, ao passo que a
dominação política é velada pela aparência universalista do Estado capitalista.
Ressalte-se que o Estado, como revela Marx (1974) é, ao mesmo tempo, constituído e
constituinte nas (das) relações de dependência, alienação e antagonismo, cuja essência são as
relações de produção e acumulação capitalistas. Isto é, as relações de produção se
manifestam, concomitantemente, como dependência, alienação e antagonismo, e se
preservam, somente, se uma das classes for hegemônica. Por esta razão, Marx não reduz o
poder político estatal a apenas uma de suas expressões, mesmo sendo o Estado de caráter
classista.
Neste sentido, o Estado desempenha dois papéis básicos, distintos e articulados. Um
em relação à classe dominante e, outro, em relação à classe dominada. No primeiro papel, o
Estado representa e organiza o interesse político, a longo prazo, do bloco no poder, o que
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significa, na perspectiva do Estado, buscar o equilíbrio entre interesses conflituosos das
frações de classe 42 , com a finalidade de manter a aliança de poder, alcançado pela fração
burguesa hegemônica deste bloco, como bem evidencia Marx.
A república parlamentar era mais do que o campo neutro no qual as duas
facções da burguesia francesa, os legitimistas e orleanistas, a grande
propriedade territorial e a indústria, podiam viver lado a lado com igualdade
de direitos. Era a condição inevitável para seu domínio em comum, a única
forma de governo no qual seu interesse geral de classe podia submeter, ao
mesmo tempo, tanto as reivindicações de suas diferentes facções como as
demais classes da sociedade. Na qualidade de monarquistas, eles recaíam em
seu velho antagonismo, na luta pela supremacia do latifúndio ou do capital, e
a mais alta expressão desse antagonismo, sua personificação (MARX, 1974,
p. 90-1).

Este papel organizativo não se limita, apenas, à estrutura, em si, do Estado, mas
também estende-se ao conjunto de instituições sociais a ele vinculadas, incluindo-se a
coerção, a persuasão e os aparelhos repressivos.
O Estado consegue exercer esse papel organizativo e unificador da burguesia e do
bloco no poder pelo fato de adotar um caráter autônomo, relativo, em relação tanto às frações
burguesas, quanto à classe trabalhadora. É esta autonomia relativa que assegura ao Estado
organizar o interesse geral da burguesia sob a hegemonia de uma de suas frações e sobre o
conjunto das demais classes sociais.
Como o Estado se forma e se amolda à medida que se desenvolvem as forças
produtivas e as relações de produção, o poder estatal se manifesta conforme a correlação de
forças econômicas e políticas. Assim sendo, o Estado capitalista não pode dar a uma classe
sem que tire de outra, como também, sob pena de extingui-la, não pode tirar tudo quanto
existe de, apenas, uma classe. (MARX, 1974, p. 124; IANNI, 1982, p.65; POULANTZAS,
2000, p.137-8).
Marx faz compreender a autonomia do Estado em relação às classes quando afirma
que a “máquina do Estado consolidou a tal ponto a sua posição em face da sociedade civil que
lhe basta ter à frente o chefe da Sociedade de 10 de dezembro, um aventureiro (...) não
obstante, o poder estatal não estar suspenso no ar” (MARX, 1974, p.114-5).
O Estado apresenta-se como se fora independente das classes sociais precisamente
pelo fato de se encontrarem tais classes em permanente conflito não apenas entre si, mas
42

Destacamos as contribuições de Boito Jr (1999; 2006; 2007) sobre a análise do Estado, que levam em
consideração os conceitos de fração de classe e bloco no poder – unidade e diversidade dos interesses burgueses
no exercício do poder de Estado; bem como Rodrigues (1998; 2006; 2007) que analisa criticamente os interesses
conflituosos entre frações da classe burguesa, no Brasil, em torno da educação.
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também, no bloco hegemônico no poder, o que não o impede de continuar organizado e de
prosseguir administrando sob as condições das relações de produção e acumulação
capitalistas.
O Estado, tanto na estrutura, quanto na política, manifesta os interesses gerais da classe
dominante, não de modo mecânico e exclusivo, mas, sim, por meio da correlação de forças do
bloco no poder. As contradições de classe que se manifestam no bloco no poder estão
presentes nos diversos ramos e aparelhos do Estado, consoante a presença das diversas classes
e frações do bloco no poder que participam da dominação política.
Ressalte-se que o bloco no poder é a manifestação da unidade das frações da classe
dominante em torno de seu interesse geral — interesse à longo prazo — representado no
Estado, o que não exclui o conflito entre tais frações, em torno da política governamental, na
defesa de seus interesses particulares.
Poulantzas (2000) usa o conceito de hegemonia para indicar o controle da política
econômica governamental por uma das frações da classe que se afirma no interior do bloco no
poder, e que atua como fração hegemônica.
Cada ramo ou aparelho de Estado, cada face, de alto a baixo, de cada um
deles (pois eles são muitas vezes, sob sua unidade centralizada, desdobrados
e obscurecidos), cada patamar de cada um deles constitui muitas vezes a
sede do poder, e o representante privilegiado, desta ou daquela fração do
bloco no poder, ou de uma aliança conflitual de algumas dessas frações
contra as outras, em suma, a concentração-cristalização específica de tal ou
qual interesse ou aliança de interesses particulares. Executivo e parlamento,
exército e magistratura, diferentes ministérios, aparelhos regionais
municipais e aparelho central, aparelhos ideológicos, eles mesmo divididos
em circuitos, redes e trincheiras diferentes representam com freqüência,
conforme as diversas formações sociais, interesses absolutamente
divergentes de cada um ou de alguns componentes do bloco no poder;
grandes proprietários de terra (caso de numerosas formações sociais
dominadas e dependentes), capital não-monopolista (e uma ou outra fração
deste: comercial, industrial ou bancário), capital monopolista (e uma ou
outra fração deste: capital monopolista com dominância bancária ou
industrial), burguesia internacionalizada ou burguesia interna"

(POULANTZAS, 2000, p. 135).
Segundo Boito Jr. (2007),
O emprego do conceito de bloco no poder exige, em primeiro lugar, que o
pesquisador detecte as frações da classe dominante que agem como força
social distinta em uma dada conjuntura, isto é, os interesses econômicos
setoriais burgueses que ensejam, diante da política de Estado, a formação de
grupos diferenciados que perseguem, no processo político, objetivos
próprios. Em segundo lugar, exige que o pesquisador procure esclarecer
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quais interesses de fração são priorizados pela política econômica do Estado
e quais são relegados a um plano secundário. A localização dos interesses
efetivamente priorizados pela política do Estado indica qual é a fração
hegemônica no interior do bloco no poder. Poulantzas sugere que, regra
geral, o bloco no poder no Estado capitalista apresenta uma hierarquia mais
ou menos estável, configurando a existência de uma fração hegemônica no
seu interior (BOITO Jr., 2007, p. 57-73).

O conceito de bloco no poder, em Poulantzas, não descarta a possibilidade de crise de
hegemonia, situação em que nenhuma fração burguesa, no interior deste bloco, consegue
impor seus interesses específicos como interesses prioritários para a política de Estado.
Em seu segundo papel, relacionado à classe dominada, o Estado corrobora a
reprodução ampliada do capitalismo, mantendo a hegemonia, desorganizando e dividindo a
classe, além de incorporá-la, em suas frações, à sua ossatura.
O fato de a classe trabalhadora ser incorporada ao aparelho estatal pode ser explicado
pelo fenômeno da social-democracia, cujo caráter peculiar “consiste em exigir instituições
democático-republicanas, não como meio para abolir, ao mesmo tempo, os dois extremos,
capital e trabalho, mas para atenuar o seu antagonismo e convertê-lo em harmonia”
(POULANTZAS, 2000, p.48). Portanto, como já assinalavam Marx e Engels no Manifesto do
Partido Comunista, a classe trabalhadora é arrastada para o campo de interesses burgueses.
Desse modo, as divisões internas, as políticas estabelecidas e a autonomia estatal não
se reduzem às contradições entre as frações da classe dominante no poder. Elas dependem, da
mesma maneira, do papel do Estado frente à classe trabalhadora. Portanto, o Estado
concentra, em si, não apenas a relação de forças entre frações burguesas no poder, mas
também a relação de forças entre estas e a classe dominada.
A institucionalização de entidades marcadas pelas lutas sociais orientadas por
diversas posições políticas, como o anarquismo, o socialismo, o trabalhismo, etc., engendra a
reprodução das relações de dominação e subordinação na estrutura material do Estado, isto é,
a divisão social do trabalho se manifesta, internamente, na organização hierárquica e
burocrática.
É esta mediação entre Estado e sociedade que permite ao primeiro incorporar algumas
frações da classe trabalhadora como ponto de apoio ao arcabouço do bloco no poder,
promovendo, por conseguinte, uma cisão entre frações (da classe trabalhadora) incorporadas
àquele bloco e a classe trabalhadora, como um todo. Uma vez reproduzidas, as relações de
dominação e subordinação nos ramos e setores da máquina estatal, a classe dominante no
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poder encontra facilidade de modificar a função político-ideológica do Estado diante das
classes dominadas, conservando, assim, sua hegemonia.
Diferentemente da classe dominante, que, além de integrar setores do aparelho estatal
sob a hegemonia de uma determinada fração do bloco no poder ‒ não permitindo a
modificação do poder da classe como um todo no interior do Estado ‒ as frações da classe
dominada não concentram seu poder nos aparelhos e setores estatais e acabam por exercer seu
domínio sob a forma de focos de oposição ao poder da classe dominante.
Ademais, no que diz respeito à conservação do Estado, o bloco no poder e seu pessoal
de apoio — portador de privilégios provenientes da função pública — tende muitas vezes para
as massas populares, conseguindo o apoio necessário para a manutenção e continuidade do
poder. Em outras palavras, na busca de se conservar no poder, a burguesia cede a alguns dos
interesses da classe trabalhadora, incorporando não só alguns de seus anseios, mas também
frações da classe dominada. Assim sendo, seria um equívoco, com consequências políticas
graves, concluir que a presença da classe trabalhadora no Estado faz dela detentora de poder,
ou, ainda, que possa, a longo prazo, apoderar-se desse Estado sem que o tenha transformado
radicalmente (POULANTZAS, 2000, p.145).
Dado que existe uma distinção entre poder formal e poder real, a transformação do
Estado em suas relações com a classe dominada não se encerra, simplesmente, na substituição
de pessoal, quer seja na ocupação de postos-chave por militantes “devotados à causa” da
classe trabalhadora, quer seja sob a forma de democratização do acesso aos cargos estatais,
tendo em vista ser flexível a organização institucional do Estado, propiciando à burguesia
deslocar e substituir, sucessivamente, o poder dominante entre os setores do aparelho estatal
(ibid., p. 141).
Em síntese, o Estado, ainda que se configure de modo hierárquico e burocrático, não
é um aparelho unitário de alto a baixo, baseado em um organograma vertical que divide
hierárquica e uniformemente os centros de poder. Na realidade concreta, trata-se de um
aparelho complexo que, em cada ramo ou setor, expressa as relações de alienação e
antagonismo intra classes e entre classes, cujo poder decisório é contraditório, quando não o é
de “não-decisões”. Essas “não-decisões” são, na realidade, as ausências de ação estatal,
necessárias não apenas à unidade e à organização do bloco poder, mas também às
providências que o Estado canaliza, em seu favor, como positivas.
A política é determinada segundo os interesses e prioridades de cada setor, ramo, ou,
patamar, segundo o lugar que ocupam na correlação de forças. Desse modo, o processo
decisório do Estado orienta-se por uma política seletiva e escalonada por ramo e setores que,
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do ponto de vista de sua totalidade, se expressa em medidas pontuais, conflituosas e
compensatórias. É por esta razão que Marx não define o Estado capitalista e nem distingue,
formalmente, seus poderes. Para ele o poder estatal configura-se internamente segundo as
determinações das relações de produção de um determinado país em um contexto específico.
Os poderes executivo, legislativo e judiciário não podem ser descritos ou definidos de
forma abstrata, senão em situações concretas, o que torna indispensável a analise da
organização e funcionamento dos ministérios, da polícia, do exército, da magistratura, da
burocracia e de outras esferas do aparelho estatal, tanto em suas atuações mais específicas
como em suas relações recíprocas; tanto em suas relações com a sociedade civil, como um
todo, como com cada uma das classes sociais (IANNI, 1982, p. 70).

2.2. IMPERIALISMO E DEPENDÊNCIA: UMA RELAÇÃO DIALÉTICA 43

2.2.1. TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA
Valencia (2008), com quem concordamos, afirma que a forma como a categoria
dependência é empregada, seja no sentido conjuntural, seja no estrutural, dentro do espectro
de análises da realidade concreta, lhe confere a condição de “categoria essencial, auxiliar ou
completamente marginal”. Para o sociólogo mexicano, a análise da dependência implica
articular os níveis conjuntural e estrutural, pelo fato de eles serem complementares. O
problema, portanto, não é de classificação, mas sim da concepção que se tem da natureza da
dependência.
Seja como enfoque, seja como teoria, a categoria dependência tem sido abordada por
autores ou matrizes de pensamento, consoante três critérios. O primeiro, que rejeita a
possibilidade de o capitalismo se desenvolver na periferia, defendida pelo grupo majoritário
do PCB, tendo à frente Hélio Jaguaribe e Carlos Marighella, bem como por alguns
intelectuais ligados ao ISEB e à CEPAL; o segundo, que entende que o capitalismo periférico
tende à estagnação, tese defendida por Celso Furtado e Raúl Prebisch 44 ; o terceiro, por nós
adotado, que aceita a possibilidade do desenvolvimento capitalista na periferia, enfatizando,
porém, a forma dependente que adota em relação ao capitalismo central. Esta tese, a da teoria
43
44

Nesta seção incorporamos análise elaborada em Silveira (2007; 2010).
Para maiores detalhes ver Oliveira (2003, p. 125-132).
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marxista da dependência, é defendida por Rui Mauro Marini (2000), Theotônio dos Santos
(1998) e André Gunder Frank (1980), autores que trabalham com o conceito de padrão de
acumulação do capital de modo a articular os fatores internos e externos, em uma perspectiva
dinâmica e dialética, observando o desenvolvimento capitalista em sua especificidade
dependente no contexto de mundialização do capital 45 .
Recorremos, pois, à teoria marxista da dependência por considerá-la atual e
indispensável na análise de fenômenos e problemas que ocorrem, historicamente, na América
Latina. Ancorada em conceitos como modo de produção, divisão internacional do trabalho,
superexploração do trabalho, mercado mundial, mais-valia, lucro, acumulação de capital,
monopólio, imperialismo e subimperialismo, atraso e subdesenvolvimento, a teoria marxista
da dependência contribui para o entendimento de questões como a expansão do capital em
escala global, os processos de integração e regionalização, a extensão da lei do valor e da
superexploração do trabalho como mecanismos de compensação das desigualdades que
acarretam a superprodução e superacumulação do capital no contexto de organização flexível
do trabalho.
Nessa seção analisamos o fenômeno do imperialismo e suas manifestações a partir do
ponto

de

vista

dos

países

subordinados,

buscando

entender,

no

processo

de

internacionalização e reprodução do capital, o modo como os países de capitalismo central
criam e expandem vínculos entre as nações industrializadas e os territórios produtores de
matéria-prima, semi-industrializados e desindustrializados, em geral.
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Adotando este último critério, Carcanholo (2008) analisa a dependência no contexto de aplicação das políticas
econômicas neoliberais e de reestruturação produtiva. Ressaltamos que Fernando Henrique Cardoso e Enzo
Faletto, bem como José Serra, compreendem o desenvolvimento capitalista na periferia a partir de um esquema
de interpretação dual-estrutural, “com ênfase na dinâmica política entre classes sociais e grupos sociais no
interior de cada país” (CARDOSO; FALETTO, 2004, p. 8). O método não parte da totalidade articulada para o
particular, ao contrário, privilegia a análise de caso por caso, mostrando que países periféricos distintos criam
redes de sociabilidade políticas e de interesses que, unindo setores desenvolvidos e subdesenvolvidos, moldam
formas distintas de desenvolvimento social, econômico e político em cada país. Em síntese, para os teóricos
estruturalistas da dependência, existe, sim, a possibilidade de os países periféricos desenvolverem-se, em uma
relação de reciprocidade contínua e às margens dos países de capitalismo central.
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2.2.2. ESTADO DE
IMPERIALISMO

ECONOMIA

DEPENDENTE

E

SUBORDINAÇÃO

AO

Entendemos que o fenômeno do imperialismo não se manifesta, exclusivamente, em
Estados de economia dependente, mas também nos países que compõem o bloco dominante.
Essas manifestações estão presentes nos problemas internos desses países, como, desemprego,
fome, miséria, má distribuição da renda, desigualdades socioeducacionais, conflitos raciais,
etc. A estrutura desses problemas é a de uma sociedade cindida em classes, em que o trabalho
se apresenta como o maior opositor do capital. Essas manifestações repercutem nos países
subordinados, visto que os países de capitalismo central, ao buscar escamotear as próprias
contradições, modificam o funcionamento do capital não apenas internamente, como também,
nas colônias e países dependentes (FERNANDES, 1973; IANNI, 1988).
Em sua expansão, na luta que trava para dominar as economias naturais 46 , o
imperialismo apodera-se de algumas culturas tradicionais, tornando-as colônias; outras são
reduzidas a economias de mercado, dependentes das economias imperialistas, embora, na
aparência, continuem politicamente independentes. No caso dos povos do “Terceiro Mundo”,
a produção capitalista fornece bens de consumo em maior quantidade do que suas próprias
necessidades, tornando-os parcialmente dependentes de mercadorias produzidas pelo setor de
produção do capitalismo imperialista. Para que ocorra a superexploração são realizados
grandes investimentos como, a construção 47 de portos, ferrovias e estradas de rodagem
(LUXEMBURG apud HUNT, 1981, p.389).
A respeito da política colonial na fase do imperialismo capitalista, Lenin (2008)
destaca a necessidade de se notar que o capital financeiro e a correspondente política
internacional, traduzida na luta das grandes potências pela partilha econômica e política do
mundo, engendram, em quantidade considerável, formas transitórias de dependência estatal,
envolvendo países que gozam, formalmente, de independência política, mas que, no entanto,
encontram-se enredados na dependência financeira e diplomática.
Para esta época são típicos não só os dois grupos fundamentais de países –
os países que possuem colônias e as colônias –, mas também as formas
variadas de países dependentes que, de um ponto de vista formal, político,
gozam de independência, mas que, na realidade, se encontram envolvidos
nas malhas da dependência financeira e diplomática (...) Este gênero de
46

Economia natural seria aquela em que a sociedade não é de mercado, mas, sim, uma sociedade com mercado.
David Harvey em Condição pós-moderna analisa criticamente a mudança nas práticas culturais sociopolíticas
e econômicas promovidas pelo capital. Ressalte-se sua análise sobre o projeto urbano de arquitetura pósmoderna.
47
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relações entre grandes e pequenos Estados sempre existiu, mas na época do
imperialismo capitalista tornam-se sistema geral, entram, como um elemento
entre tantos outros, na formação do conjunto de relações que regem a
partilha do mundo, passam a ser elos da cadeia de operações do capital
financeiro mundial (LENIN, 2008, p. 85-6).

Historicamente, o imperialismo inglês foi hegemônico desde a origem do capitalismo,
passando pela primeira revolução industrial e chegando até os anos de 1870. Entre 1870 e
1914, a Europa viveu um período de transição hegemônica no qual o declínio do imperialismo
inglês coincide não só com a consolidação e internacionalização do capital financeiro, mas,
também, com a expansão imperial de outros países europeus. Em decorrência da segunda
revolução industrial (1850—1900), cresce a concorrência entre Inglaterra, França, Alemanha,
Japão, Rússia e Estados Unidos, que, por meio de novas formas organizacionais do trabalho,
elevam sobremaneira a produção de bens de consumo, utilizando novas fontes de energia
como a hidrelétrica e a derivada do petróleo (FIORI, 1998, p.98). A Europa, ainda centro de
poder, riqueza e cultura, declinava em um contexto — na Era dos Impérios — em que política
e economia haviam se fundido. “A rivalidade política internacional se modelava no
crescimento e competição econômicos, mas o traço característico disso era precisamente não
ter limites. As fronteiras naturais da Standard Oil, do Deutsche Bank ou da De Beers
Diamond Corporation estavam no fim do universo, ou melhor, nos limites de sua capacidade
de expansão” (HOBSBAWM, 2005, p.37).
Segundo o historiador, tanto a pretensão alemã a um status único, quanto a resistência
da Grã-Bretanha e da França levaram à Guerra, cujo único objetivo era a vitória total.
Entretanto, a vitória ficou dividida entre EUA, Grã-Bretanha, França e Itália. Ressalte-se que
no início d’o breve século XX, os Estados Unidos já eram uma grande economia industrial,
modelo e força da produção em massa e da cultura de massa que subjugariam o globo durante
todo o século XX (HOBSBAWM, 2005), o que possibilitou tornar-se um país hegemônico na
segunda fase do imperialismo que perdura até o final da década de 1960.
Nesse contexto, apreendemos o imperialismo como uma relação social de exploração,
mediador de interesses econômicos do bloco dominante, força social conservadora, síntese de
múltiplas determinações como, o nacionalismo, o patriotismo, o fervor religioso e o
militarismo. As relações estabelecidas são permeadas de situações de acomodação e conflito,
submissão e antagonismo, empregando se preciso o militarismo como meio de conquista da
expansão territorial. Além do mais, do ponto de vista econômico, o militarismo é um meio de
extrair a mais-valia e de diminuir a instabilidade do capitalismo.
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O militarismo desempenha uma função bastante definida na história do
capital, acompanhando toda a fase histórica de acumulação. Desempenhou
um papel decisivo nos primeiros estágios do capitalismo europeu, no período
da chamada acumulação primitiva, como meio de conquistar o Novo Mundo
e os países produtores de especiarias nas Índias. Mais tarde, foi empregado
para sujeitar as colônias modernas, para destruir a organização social das
sociedades primitivas, para que seus meios de produção pudessem ser
tomados, para introduzir à força o comércio de mercadorias em países que a
estrutura social lhe fosse desfavorável e para transformar os nativos em um
proletariado, obrigando-os a trabalhar sob regime assalariado nas colônia.
Foi responsável pela criação e pela expansão de esferas de interesse para o
capital europeu em regiões não européias, pela obtenção de concessões para
construir estradas de ferro em países atrasados e pelo cumprimento das
obrigações para com o capital europeu, como credor internacional.
Finalmente, o militarismo é uma arma na luta competitiva entre países
capitalistas por áreas de civilização não-capitalista (LUXEMBURG, 1972,
apud HUNT, 1981, p.390).

A partir do final da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, em busca da
reconstrução do capitalismo internacional, se propuseram a redesenhar o mundo à sua imagem
e semelhança. É nesse contexto que ocorreram as conferências de Bretton Woods e foi criada
a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO), precursores do Plano Marshall
para a reconstrução da Europa; por fim, o welfare state e a criação da Comunidade
Econômica Européia tornaram-se pilares de sustentação do modelo keynesiano.
Diferentemente da Inglaterra do século XIX, os Estados Unidos construíram uma
complexa rede de instituições, agrupadas em três setores e voltadas para a gestão multilateral
de sua hegemonia. O primeiro setor, formado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI),
Banco Mundial (BIRD) e Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), ficou responsável
pela supervisão do comércio e do equilíbrio de balanços de pagamentos dos países membros;
o segundo constituiu-se da rede global de suas bases militares legitimadas por vários pactos
regionais de segurança coletiva ou de defesa bilateral; e, por último, a Organização das
Nações Unidas (ONU), com o Conselho de Segurança, responsável pela administração
política de conflitos interestatais e a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), organismo consultor técnico para assuntos de educação,
ciência e cultura.
Nesse cenário, os Estados Unidos promoveram intenso trabalho ideológico, no sentido
de difundir e pôr em prática a doutrina da interdependência dos Estados Americanos. Em
1946, o discurso de Churchill abre ao mundo capitalista a política da Guerra Fria. A Doutrina
Truman, lançada em 1947, mostra o compromisso dos Estados Unidos em defender
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militarmente os países dependentes das lutas de classe, guerras civis ou movimentos de
independência. Ainda em 1947, é assinado o Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca. Em 1948, os países da América Latina e Antilhas assinam o Pacto de Bogotá. No
ano seguinte, o governo norte-americano promulga o Ponto IV, de assistência e cooperação
econômica e técnica aos países ‘subdesenvolvidos’. Em 1961, os governos das Américas
assinam a Carta de Punta del Leste, em resposta à vitória socialista de Cuba. Em 1967,
também em Punta del Leste, é assinada a declaração dos Presidentes das Américas, com o
objetivo de se construir um “mercado comum latino-americano” em um prazo de quinze anos,
a partir do ano de 1970 (IANNI, 1988, p. 114-15).
Observa-se, então, que a inserção dos Estados de capitalismo dependente, no quadro
das relações e estruturas imperialistas, não ocorre de modo aberto e exclusivo ao
imperialismo. Não só os organismos supranacionais, mas também os acordos, tratados e
conferências funcionam como mecanismos para se efetivar a interpenetração e os
desdobramentos dos conteúdos políticos e econômicos do imperialismo pela mediação do
Estado.
No final dos anos de 1960, o capital mostrava sinais de esgotamento. A hegemonia dos
EUA declinou com a queda do padrão dólar-ouro, gerando diminuição da produtividade e,
como consequência, a queda na taxa de emprego e instabilidade de preços. Nesse cenário, os
conflitos sociais liquidaram o consenso ideológico/político-econômico do liberalismo,
levando os Estados Unidos a enfrentarem uma crise de hegemonia no período de 1968 a 1973.
No final da década de 1970, o mundo, carente de hegemonia, se depara com a crise
estrutural do capital. “Estavam criadas as condições para a grande vitória conservadora
responsável pela reorganização do cenário político mundial ocorrida a partir de 1979, a
verdadeira matriz da retomada americana e do processo de globalização” (HOBSBAWM,
2005, p.114). Inicia-se, então, a terceira fase do imperialismo, cujas relações sociais de
produção ocorrem em um sistema capitalista maduro e, de fato, internacional. Sob essas
condições, a competição entre os grandes monopólios e seus governos 48 ocorre por toda parte
do mundo, envolvendo mercados tanto das nações do capitalismo central, como as de
capitalismo periférico, e, até mesmo, de nações não-industrializadas.
Concordamos com Lenin que entender o desenvolvimento do imperialismo em fase
madura do capital é crucial, já que “a obra de Marx tinha demonstrado, com uma análise
48

Nessa terceira fase, o bloco imperialista é formado pelo G-7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido,
França, Itália e Canadá), uma espécie de diretório, encarregado da administração associada dos assuntos
mundiais, contando com a participação da Rússia. O G-3 (Estados Unidos, Inglaterra e França), um subgrupo do
primeiro, coordena suas políticas cambiais frente às flutuações e às crises financeiras (FIORI, 1997, p.120).
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teórica e histórica do capitalismo, que a livre concorrência gera a concentração da produção, e
que a referida concentração, num certo grau do seu desenvolvimento, conduz ao monopólio”
(LENIN, 2008, p. 21).
Esta fase do imperialismo global, sob o controle dos Estados Unidos, é formada
basicamente por monopólios industriais e monopólios financeiros. O crescimento de
monopólios e oligopólios industriais ocorre por meio dos diversos estágios da produção, não
só gerando maior concentração industrial das grandes empresas, que sufocam as pequenas,
como também requisitando menos a força de trabalho. Em decorrência da monopolização e do
fortalecimento dos oligopólios foram formados trustes e cartéis com o objetivo de estabelecer
“entre si acordos sobre as condições de venda, os prazos de pagamento, etc. Repartem os
mercados de venda. Fixam a quantidade de produtos a fabricar. Estabelecem os preços.
Distribuem os lucros entre as diferentes empresas, etc” (LENIN, 2008, p. 21).

O capital financeiro é uma força tão considerável, pode dizer-se tão decisiva,
em todas as relações econômicas e internacionais que é capaz de subordinar,
e subordina realmente, mesmo os Estados que gozam da independência
política mais completa, como veremos seguidamente. Mas, compreende-se,
a subordinação mais lucrativa e ‘cômoda’ para o capital financeiro é uma
subordinação tal que traz consigo a perda da independência política dos
países e dos povos submetidos (LENIN, 2008, p. 82).

A tendência de centralização e concentração do capital engendrou o enxugamento da
rede bancária, em que os pequenos bancos foram incorporados aos grandes. Nesse processo,
surgiriam operações financeiras capazes tanto de alavancar, quanto de estagnar a economia,
tornando o setor industrial dependente de recursos financeiros (ibidem).
O novo imperialismo, insígnia deste início do século XXI, incorpora novas
características, desenvolvidas historicamente, que lhe emprestam o caráter de formação
econômico-social, política, cultural, tecnológica e militar. Para Harvey (2005), imperialismo e
capitalismo são duas faces de uma moeda, um não pode existir ou se fortalecer sem ou contra
o outro, engendrando o que denomina de “imperialismo capitalista” para indicar a fusão
contraditória entre “a política do Estado e do império” e “os processos moleculares de
acumulação do capital no espaço e no tempo” (HARVEY, 2005, p. 31).

104

Com a primeira expressão, David Harvey acentua as estratégias geopolíticas,
diplomáticas e militares usadas por um Estado ou por Estados reunidos em bloco de poder,
em meio à luta para afirmar seus interesses e atingir suas metas no mundo globalizado. A
segunda exprime o imperialismo como projeto político que tem como finalidade dominar um
território ou mais territórios de modo a mobilizar recursos humanos e naturais nele existentes
para fins políticos, econômicos e militares.
E, finalmente, a última refere-se ao modo como o fluxo do poder econômico atravessa
e percorre um espaço contínuo, na direção ‒ seja no mesmo sentido, seja em sentido contrário
‒ do(s) Estado(s) no bloco de poder, “mediante práticas cotidianas da produção, da troca, do
comércio, dos fluxos de capitais, das transferências monetárias, da migração do trabalho, da
transferência de tecnologia, da especulação com moedas, dos fluxos de informação, dos
impulsos culturais” (ibid., p.31-2), no que acrescentamos o processo de regionalização do
ensino superior.
Para o geógrafo e antropólogo, a burguesia norte-americana redescobriu aquilo que a
burguesia britânica do final do XIX distinguiu de longe: a necessidade de superar a barreira da
sobreacumulação 49 do capital, relacionada “com a estrutura de classes interna, que bloqueava
toda aplicação em larga escala de capital excedente na reforma social e em investimentos de
infra-estrutura no plano doméstico”, fez surgir a lógica imperialismo (ibid, p. 147). Desse
modo, o cerne da natureza imperialista atual residiria na sobreacumulação de capital por meio
da reprodução ampliada, associada à recusa dos Estados Unidos em adotar uma política
compensatória por meio de reforma interna.
Se, no início do século XX, o imperialismo possuía cinco traços fundamentais:
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À respeito da sobreacumulação, Carcanholo (2008) esclarece: “as leis de funcionamento do modo de produção
capitalista levam a uma produção ilimitada de mercadorias, no impulso de acumulação ampliada, a um consumo
(demanda) abundante, na medida em que sua expansão leva consigo a dos mercados, e à constituição de
barreiras à realização do valor produzido. Essas barreiras impedem que a maior demanda consiga realizar o
crescente valor produzido. O que constrói essas barreiras e, portanto, se constitui na causa das crises é a
contradição entre o caráter social da produção e a característica privada da apropriação capitalista. Dessa forma,
as crises capitalistas se definem como uma superacumulação, isto é, uma superprodução de capital incapaz de
continuar obtendo seus níveis de lucratividade anteriores. Superprodução de capital e redução da taxa de lucro
são características das crises de superacumulação de capital. Além do mais, essas duas características, dado o
processo de concorrência inter-capitais, provocam uma expansão da concentração/centralização do capital, que
se transforma em um crescimento da composição orgânica média do capital (produtividade média), reforçando o
efeito de redução da taxa de lucro do sistema. As crises cíclicas do modo de produção capitalista têm esse
comportamento. Foi exatamente isso — ainda que com formas de manifestação específicas — o que ocorreu nos
anos 1970” (op.cit, p. 249-50).
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1. A concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de
desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel
decisivo na vida econômica; 2. A fusão do capital bancário com o capital
industrial e a criação, baseada nesse capital financeiro da oligarquia
financeira; 3. A exportação de capitais, diferentemente da exportação de
mercadorias, que partilham o mundo entre si, e 5. O termo da partilha
territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes
(LENIN, 2008, p. 90).

O novo imperialismo é mais complexo, visto que o desenvolvimento e intensificação
do militarismo servem ao propósito de consolidar, reforçar, e alargar para todo planeta o
sistema capitalista sob a hegemonia dos países de capitalismo central. Além disso, em sua
fase atual, o imperialismo, mediado pela política neoliberal, promove a abertura produtiva,
comercial, financeira e tecnológica, bem como os processos de desindustrialização e
desnacionalização, conduzindo, assim, à “reconversão econômica” 50 naqueles Estados,
particularmente nos da América Latina, que adotaram, no século XX, a política de
substituição de importações.
Neste sentido, Valencia (2007) aponta algumas diferenças entre o antigo e novo
imperialismo:
Si bien es cierto que em el imperialismo clásico predominaba la exportación
de capitales por sobre la expotación de mercancias, hoy em dia ello es
mucho más complejo, ya que en la relación contradictoria centro-periferiadependencia, ésta última, a la par que mantiene estructuras exportadoras de
productos agrários, mineros y de fuerza de trabajo (remesas), también
suministra mercancias industriales (mayoritariamente manufacturadas por
empresas extranjeras transnacionales), así como transfiere enormes recursos
de riqueza material (petróleo, gás, ganado, água, recursos forestales, marinos
y agrícolas), monetários y financieros hacia los grandes centros y complejos
econômicos y políticos del poder imperialista mundial que de ellos se nutre
para mantener su expansión (VALENCIA, 2007, p. 24-6).
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Segundo Marini (1993) a reconversão econômica é imposta aos países latino-americanos, pela política
imperialista, com o propósito de abrir caminho aos seus capitais e mercadorias, o que implica aos governos da
região renunciar suas políticas protecionistas e industrializantes em favor da especialização produtiva e da
exportação de matérias-primas e alguns bens industriais de segunda classe. Boito Jr (1999) opta pela expressão
regressão agromercantil, ressaltando que este processo, denominado por alguns economistas de “reprimarização
da economia”, não implica a reversão da economia do país para a produção estritamente primária. Embora esteja
ocorrendo uma reordenação na divisão internacional do trabalho, essa reordenação ocorre sobre novas bases,
afinal, o sistema capitalista não mais atribui à América Latina, apenas, o papel de exportadora de produtos
primários e importadora de manufaturados. O que vem ocorrendo é um benefício concedido pelo capitalismo
central às empresas instaladas nos países da América Latina, que usam tecnologia baseada em recursos naturais.
Portanto, a desindustrialização e o processo de “reprimarização da economia” incluem o crescimento do setor
industrial voltado para a transformação de recursos naturais exportáveis. Hoje, no Brasil, as indústrias que mais
crescem são as de transformação de matéria-prima, como, papel e celulose, petroquímica, ferro e aço, azeites
vegetais, farinha de pescado, conservas, sucos.
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Com o colapso da União Soviética dos países socialistas do Leste europeu, a
correlação de forças desequilibrou-se a favor do imperialismo norte-americano diante de
países da União Européia, o qual aproveitou a conjuntura para tentar impor sua liderança
universal num mundo que pretende se perpetuar como unipolar, mediado por sua supremacia
militar e de seu poderio econômico, político e ideológico.
Ao promover guerras como as do Iraque e do Afeganistão, que servem aos interesses
geoestratégicos a países do bloco imperialista, o imperialismo, sob a hegemonia dos Estados
Unidos, concebe-as não apenas para eliminar, ameaçar ou conter poderes locais e regionais,
mas também, para instalar bases militares na região, realizando, assim, sua “tendência para a
anexação” de diversas regiões do globo (LENIN, 2008).
A diferencia del passado cuando el imperialismo se expandia por distintos
países y regiones del mundo invadiendo territórios y apropiàndose por la
fuerza de sus recursos naturales y humanos, hoy em dia, según distintos
especialistas, dicha expansión há llegado a limites sérios que planteam
problemas de sostenimiento de las tropas norteamericanas para mantener en
condiciones ventajosas y eficaces la dominación imperialista en esa región
(VALENCIA, 2007, p. 24-6).

Essas manifestações do novo imperialismo dizem respeito à incapacidade de os
Estados Unidos resolverem, internamente, o problema da sobreacumulação. Vê-se, então, que
o imperialismo como processo político-econômico é um fenômeno que se manifesta
internamente, isto é, se manifesta nos países de capitalismo central, apresentando
concentração e centralização do capital, que, por sua vez, engendram contradições entre
capital e trabalho; entre classes; produção e controle; entre produção e consumo;
desenvolvimento e subdesenvolvimento, etc. Tudo isso acaba por repercutir nos países de
capitalismo dependente 51 .
Do ponto de vista dos países dependentes, as relações imperialistas implicam a criação
ou reforma das relações no interior dos Estados-Nações de “economia primária exportadora”,
“subdesenvolvidos”, “não-industrializados”, “periféricos” ou de “Terceiro Mundo”, o que
pode representar uma reforma institucional, com objetivo de promover: o alinhamento
político-militar junto aos países dominantes; a alienação cultural, devido ao controle e
manipulação efetivados pelos organismos supranacionais, meios de comunicação de massa e
51

Neste estudo, lançamos mão do conceito de país periférico de Arrighi (1997), formando sinonímia com o de
país de capitalismo dependente. Desse modo, ora usaremos a expressão país de capitalismo dependente, ora
usaremos a expressão país periférico.
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informáticos; a tradução e produção de livros e revistas; a apropriação de modelos de diversão
e entretenimento; a criação ou reformulação de instituições de nível governamental, tornadas
mediadoras para a efetivação dos compromissos comerciais, financeiros, cambiais, militares,
tecnológicos, científicos e quaisquer outros assumidos na relação dessa heteronomia
(FERNANDES, 1973; IANNI, 1988).
Fica claro, então, o tipo de relação entre dominação e subordinação proporcionado
pelo fenômeno do imperialismo. Tal relação revela a forma pela qual o imperialismo se insere
e se difunde no interior do país dependente. Ianni (1988) nomeia essa relação de dependência
estrutural:

Existe dependência estrutural sempre que as estruturas econômicas e
políticas de um país estão determinadas pelas relações de tipo imperialista.
Isso significa que instituições econômicas, políticas, militares, educacionais,
religiosas e outras (em graus variáveis) podem ser influenciadas ou mesmo
determinadas pelas relações de dependência. É como se o imperialismo
provocasse, no interior da sociedade subordinada, o aparecimento ou a
reformulação de relações, instituições e ideologias, em conformidade com as
suas determinações essências; isso é, em conformidade com as
determinações resultantes dos processos econômicos e políticos que se
desenvolvem a partir da nação dominante. Portanto, a dependência estrutural
corresponde à manifestação concreta, no interior da sociedade subordinada,
das relações políticas e econômicas de tipo imperialista (IANNI, 1988, p.
199).

Historicamente, o imperialismo, tendo os Estados Unidos como administrador
principal, consolidou-se e expandiu-se, na América Latina, utilizando discursos doutrinários
como, “Cooperação Continental”; “Solidariedade dos Estados Americanos”; “Boa
Vizinhança”; “Aliança para o Progresso”; “Parceria para a Paz”; “Segurança Hemisférica”;
“Declaração do Panamá”; “Defesa das Américas”; além de criar “Institutos de Estudos para o
Desenvolvimento” que seguem as recomendações da “Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico”.
Nesse sentido, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), dos
anos de 1990, exerce papel fundamental. Diferentemente da concepção52 dos anos de 1950,
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Sobre a mudança de concepção nos trabalhos elaborados pela CEPAL, ver ALMEIDA Filho. O
desenvolvimento da América Latina na perspectiva da CEPAL dos anos 90: correção de rumos ou mudança de
concepção?. Disponível em: www.ie.ufrj.br/prebisch/pdfs/12.pdf. Acesso em 13/01/2007. Ver, também,
CARCANHOLO. Neoconservadorismo com roupagem alternativa: a Nova Cepal dentro do Consenso de
Washington. In: CASTELO (Org.). Encruzilhadas na América Latina no século XXI. Rio de Janeiro: Pão e
Rosas, 2010.
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1960 e 1970, que defendia a produção dos países da América Latina baseada na
especificidade da industrialização periférica como meio de participar de negociações
internacionais, a CEPAL dos anos de 1990 passa a aceitar a ideia de primazia do mercado na
busca do desenvolvimento.
Segundo Valencia (2008), a proposta de desenvolvimentismo da CEPAL dos anos
1950 e 1960 surge em resposta aos postulados da teoria ricardiana do comércio internacional,
cujos principais pontos fundam-se na divisão internacional do trabalho: a) o aumento da
produtividade nos centros produtores de países industrializados chegaria a ser compartilhado,
com vantagens adicionais, aos países dependentes devido a que o progresso técnico se difunde
com maior vigor e amplitude na produção do tipo industrial; b) a demanda de produtos
primários cresceria em proporção direta ao incremento das rendas dos centros industriais,
estimulando as exportações e as rendas dos países subdesenvolvidos; c) à medida que esse
modelo primário-exportador se reforça, o desenvolvimento econômico destes países ficaria
garantido de forma mais equilibrada e similar ao dos centros industrializados (ibid., p. 79-80).
Neste sentido, a tese de “desenvolvimento para dentro” da CEPAL previa a
intervenção planejada do Estado, pondo em prática políticas agressivas e dinâmicas de
substituição de importações para estimular os mercados internos. Entretanto, engendrou-se
dessa forma um novo padrão de reprodução do capital, como resultado do processo de
transformação estrutural dos sistemas econômicos e da política frente à deterioração do
intercambio comercial com o exterior.
O resultado da aplicação das políticas desenvolvimentistas, nos anos
sessenta e setenta, constituiu mais na afirmação da dependência e dos
desequilíbrios estruturais, que afloraram durante esse período no conjunto
de países da região, do que na conquista da autonomia pregada pela
burguesia e seus intelectuais orgânicos. Quando as teses autonomistas da
CEPAL entraram em crise, a concepção teórica e política que esse
organismo tinha do sistema capitalista, entrou, também, em crise. De fato, a
crise que se precipitou desde meados dos anos sessenta e no curso dos
setenta será a ante-sala para o surgimento do (neo) desenvolvimentismo
(VALENCIA, 2008, p. 81).

O estudo intitulado Transformação produtiva com equidade: a tarefa prioritária do
desenvolvimento da América latina e do Caribe nos anos 90 53 , da CEPAL, apontava, como
desafio dos países da América Latina, o ajustamento das economias dos Estados-Nações sob
53

Ressalte-se que a publicação do documento ocorre logo depois da conferência realizada, em 1989, pelo
Instituto de Economia Internacional, conhecida por “Consenso de Washington”.
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as estratégias de transformar o parque produtivo para inserção competitiva no mercado
mundial e, também, de modernizar o setor público. Esse estudo, tal como Educação e
conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade elaborado pela CEPAL junto a
UNESCO/OREALC influenciou sobremaneira a formulação de políticas públicas para a
educação, confirmando assim, na América Latina, a associação subordinada dos Estados
nacionais às exigências do imperialismo.
Florestan Fernandes (1973), para quem o “imperialismo total” organiza a dominação
“a partir de dentro dos países dependentes”, agindo sobre todas as dimensões da ordem social,
“desde o controle da natalidade, a comunicação e o consumo de massa, até a educação,
[envolvendo] a transplantação maciça de tecnologia, modernização de infra-estrutura e
superestrutura, expedientes financeiros ou do capital [e, ainda,] o eixo vital da política
nacional”, destaca três pontos marcantes dessa fase.
O primeiro refere-se às condições da dominação externa que acontece de forma
compartilhada com os países europeus e o Japão, sob a hegemonia dos Estados Unidos, em
condições que se assemelham ao modelo colonial, contando, entretanto, com “um moderno
mercado capitalista”, com base em tecnologia avançada.
O segundo alude à falta de “requisitos básicos” necessários ao crescimento econômico,
cultural e social autônomo, até mesmo em países mais avançados da América Latina. Desse
modo, as modificações nos países dependentes são promovidas com suprimento de capital e
controle financeiro externo, “transplantação maciça de tecnologia e instituições” e
envolvimento de “pessoal estrangeiro”.
O terceiro diz respeito à incapacidade das burguesias de países de capitalismo
dependentes reunir “condições estruturais e dinâmicas para sobrepujar nacionalmente o
subdesenvolvimento e suas conseqüências”, pelo fato de associarem-se de modo subordinado
ao imperialismo, tornado-se, assim, incapazes de fomentar e dirigir as revoluções nacional,
industrial e democrática.
Segundo Marini (2000, p. 108), até meados do século XIX, os empréstimos solicitados
ao exterior destinavam-se a sustentar a capacidade de importação; todavia, à medida que as
exportações foram aumentando, elevando a balança comercial interna e com o comércio
exterior começando a produzir saldos positivos, o papel da dívida externa passou a ser o de
transferir o excedente produzido na América Latina. A partir daí, então, fica definido o papel
que a região desempenhará, no curso do seu desenvolvimento, na sua relação com o
capitalismo em suas fases imperialistas.
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É a partir desse momento que se configura a dependência, entendida como
uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em
cujo âmbito as relações de produção das nações subordinadas são
modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da
dependência. O fruto da dependência só pode assim significar mais
dependência e sua liquidação supõe necessariamente a supressão das
relações de produção que ela supõe (MARINI, 2000, p.109).

Entretanto, essa dependência só se consolidará no Brasil quando a política nacionaldesenvolvimentista permite a entrada não só de capital estrangeiro para financiar a indústria
de base e comprar equipamentos, como também de empresas estrangeiras para se associarem
às empresas brasileiras.
Sobre este contexto, Florestan Fernandes (2008) salienta que a possibilidade de uma
revolução industrial, de base autônoma, liderada pela “burguesia nacional” foi destruída
conjuntamente com os papéis econômicos, culturais e políticos que o bloco no poder deveria
exercer. Para o sociólogo militante, a burguesia brasileira realizou o seu movimento histórico
de uma forma que é especificamente contrarrevolucionária (FERNANDES, 2008, p. 361).
Com isto, Florestan Fernandes quer dizer que os interesses primeiros da burguesia
brasileira não são como os de qualquer outra burguesia – a preservação do sistema contra toda
a ameaça proletária –, mas, sim que, além desse aspecto contrarrevolucionário, a atuação
política da burguesia brasileira expressa seu atraso econômico e tecnológico peculiar a sua
posição, marcadamente, reacionária, mesmo dentro e em relação ao desenvolvimento
capitalista.
Florestan procedeu à análise da burguesia brasileira em meados da década de 1960.
Decorridos mais de quarenta anos, ela continua atual, uma vez que desvela aquela
peculiaridade da burguesia brasileira, agora, sob nova roupagem. A burguesia brasileira e suas
frações de classe, por mediação do Estado, além de organizar o mercado interno e investir na
infra-estrutura, realiza negociações comerciais e financeiras com o exterior e cria condições
políticas favoráveis, especialmente na área trabalhista, para investimentos estrangeiros no
país. Sob o mote da interdependência internacional das economias e da integração regional
político-econômica, a burguesia associada e dependente do imperialismo passa a justificar
mudanças no aparelho do Estado, no mundo do trabalho e da escola, de cujos interesses
privados externos e internos evidenciam seu caráter contrarreformista.
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Ressalte-se ainda que o tripé de sustentação da economia dos Estados-Nações —
capital nacional, capital internacional e setor produtivo — vem elevando sobremodo a
integração/subserviência de diversos países ao capitalismo central por mediação da política de
acordos e blocos econômicos regionais. Contraditória, a formação de blocos econômicos, a
exemplo do MERCOSUL e da União Europeia, de um lado, corresponde ao fechamento das
economias dentro do próprio bloco e, de outro, promove maior abertura comercial ou a
liberalização, não apenas, em âmbito regional, mas também, para territórios extrarregionais.
Assim sendo, a manifestação imperialismo-dependência se aprofunda no interior dos blocos,
por mediação do fenômeno denominado por Ianni (1988) como dependência estrutural.
Longe de comprovar a falência do Estado, a constituição de blocos econômicos
regionais atesta o papel decisivo do poder político de Estado no processo de integração
econômica, cujas estruturas econômicas e políticas intrabloco são determinadas pelas relações
de tipo imperialista. Isso significa que instituições econômicas, políticas, militares,
educacionais e outras vêm sendo influenciadas ou mesmo determinadas pelas relações de
dependência estrutural. O imperialismo continua provocando, no interior do país periférico, o
aparecimento ou a reformulação de relações, instituições e ideologias, em conformidade com
as determinações essenciais do capitalismo global 54 .
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Segundo Magnoli (2003, p. 62-65), estão em curso quatro tipos de tratados econômicos diferentes. Um, menos
ambicioso, consiste na zona de livre comércio (ZLC), envolvendo apenas um acordo entre Estados, com a
finalidade de eliminar as restrições tarifárias e não-tarifárias que incidem sobre a circulação de mercadorias entre
os países integrantes. Trata-se de um acordo circunscrito à esfera comercial, que não implica compromissos a
respeito do intercâmbio de cada Estado com países externos ao bloco, sendo que, um integrante de determinada
zona de livre comércio pode se associar a outras zonas similares. Busca-se com o tratado de livre comércio, do
ponto de vista econômico, ampliar a exposição da economia dos países integrantes à concorrência externa, a fim
de estimular ganhos de produtividade na estrutura produtiva nacional, um contexto em que o Nafta é insígnia. O
segundo, pouco mais ambicioso, é o tratado de união aduaneira, que também sendo um acordo circunscrito à
esfera comercial, define duas metas: a eliminação das restrições alfandegárias e a fixação de uma tarifa externa
comunitária. Essa tarifa externa consiste em um imposto de importação comum cobrado sobre mercadorias
provenientes de países externos ao bloco. Diferentemente da ZLC, a união aduaneira não permite que um
integrante se associe a outro tratado econômico com a mesma finalidade, qual seja, atrair investimentos
produtivos para o interior do território recoberto pelo tratado. As empresas que nele se instalam - sejam elas
controladas por capitais internos ou externos - beneficiam-se do tamanho do mercado consumidor gerado pela
regra de livre comércio e da proteção alfandegária comum contra a concorrência de empresas exteriores ao
bloco. O terceiro, tratado de mercado comum, incorpora as regras da união aduaneira sem se restringir,
entretanto, à esfera comercial. O tratado de mercado comum interfere nos domínios da legislação industrial,
tecnológica, ambiental, financeira e educacional dos países membros, com o objetivo de assegurar, além da livre
circulação de mercadorias, a livre circulação de capitais, serviços e estudantes, docentes e trabalhadores, em
geral, através das fronteiras políticas dos países integrantes. No plano econômico, o mercado comum busca
estimular a integração internacional das corporações produtivas e financeiras no interior do bloco. A ideia
consiste em unificar praticamente todas as dimensões dos mercados nacionais, criando um mercado regional
poderoso, capaz de funcionar como instrumento de concorrência vantajosa na economia mundial para as
empresas instaladas no interior do bloco, como é o caso da União Europeia e do MERCOSUL que se encaminha
nessa direção. O quarto, a união econômica e monetária, cuja experiência pioneira é a da União Europeia que,
por meio do Tratado de Maastricht, assinado por representantes dos Estados-Membros, cria, no bloco, o mercado
comum de uma moeda única, emitida e controlada por um banco central supranacional. Entretanto, há um quinto
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2.2.3. O SUBIMPERIALISMO
Esse fenômeno da relação dialética entre imperialismo e dependência tem se
manifestado na América do Sul no âmbito do MERCOSUL e, também, no binômio
ALCSA‒IIRSA, como um megaprojeto de reordenamento político e econômico.
Por meio da IIRSA, a política do imperialismo, a partir de dentro dos Estados
nacionais sul-americanos, impulsiona acordos econômico-políticos em torno de projeto de
modernização da infra-estrutura de energia, transportes e de telecomunicação, com vistas a
vincular as economias da região ao mercado mundial, de modo a transformá-la em peça chave
no mercado internacional de bens primários.
Sob o mote da integração política, social e econômica da América do Sul, a IIRSA,
surgida de uma proposta do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da
Cooperação Andina de Fomento (CAF), durante a Reunião de Presidentes da América do Sul,
realizada em Brasília, no ano de 2000, se insere na chamada "era do novo regionalismo",
segundo a visão promovida pelo BID, baseando-se na abertura aos mercados mundiais; na
promoção e incentivo da iniciativa privada; e no papel do Estado como regulador,
normalizador, fiscalizador, indutor, mobilizador e catalisador das atividades econômicas.
A IIRSA é uma arma imperialista/sub-imperialista inteligente com
embalagem de desenvolvimento e integração. Trata-se de uma metodologia
de repasse de recursos naturais, mercados potenciais e soberania a
investidores privados, em escala continental, com respaldo político e
segurança jurídica (NOVOA, 2009, p. 200).

O MERCOSUL, instituído pelo Tratado de Assunção de 1991, reúne países que têm em

comum a condição de economia periférica, mas também têm suas especificidades, e
representa, grosso modo, a estratégia dos Estados Partes para promover a liberação
progressiva das exportações de bens industriais e agrícolas dos países integrantes, a abertura
de mercado de serviços, incluídos aí os educacionais, de modo a submetê-los à concorrência
externa e atrair IED particularmente da União Europeia, ao mesmo tempo em que constitui
uma resposta às iniciativas comerciais americanas e ao projeto de criação da zona hemisférica
de livre comércio negociada nos termos de Washington.
tipo de bloco regional, formado por forças econômico-políticas, não regulamentado por qualquer tratado
diplomático. Trata-se de Áreas de integração por investimentos, cujo exemplo é o da chamada Bacia do Pacífico,
que engloba Estados Unidos e Canadá, de um lado, e Japão e China, de outro.
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Tendo como um dos objetivos promover o desenvolvimento científico-tecnológico e a
modernização das economias dos Estados Partes, o MERCOSUL é o quarto maior grupo
econômico do mundo, com um PIB total de 606 bilhões de euros e uma população de 217
milhões de habitantes, que conta com o apoio incondicional da União Europeia nos projetos e
objetivos de integração regional 55 .
Ocupando lugar de destaque na política de building blocks, o Estado brasileiro busca
legitimar sua posição como elemento autônomo e competitivo para o externo e o interno. Para
o externo, busca construir o consenso e manter a hegemonia regional, de modo a projetar-se
internacionalmente e, até, ocupar um lugar junto aos países dominantes em organismos
multilaterais. Para o interno, adota uma postura contraditória e controversa diante das classes
e frações de classe, com a implementação das políticas neoliberais.
Nesta conjuntura, a dependência e a associação da burguesia brasileira ao capital
internacional não impedem o pleno desenvolvimento das relações capitalistas maduras no
Brasil. Ao contrário, o governo brasileiro vem ocupando espaço preponderante na política
imperialista, protagonizado por seu papel subimperialista (MARINI, 2000, p. 94-9).
Marini (2000; 1977) defende a tese de que o subimperialismo se manifesta a partir de
dois vetores: um atua na composição orgânica média dos aparatos produtivos na escala
mundial; outro, na política expansionista, relativamente, autônoma, que tem sua integração ao
sistema produtivo do imperialismo determinada pelo bloco de países de capitalismo central.
Hemos definido, en otra oportunidad, al subimperialismo como la forma que
asume la economía dependiente al llegar a la etapa de lo monopolios y el
capital financiero. El subimperialismo implica dos componentes básicos: por
un lado, una composición orgânica media en la escala mundial de los
aparatos productivos nacionales y, por otro lado, el ejercicio de una política
expansionista relativamente autónoma, que no sólo se acompaña de una
mayor integración al sistema productivo imperialista sino que se mantiene en
el marco de la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala internacional.
Planteado en estos términos, nos parece que, independientemente de los
esfuerzos de Argentina y otros países por acceder a un rango subimperialista,
sólo Brasil expresa plenamente, en Latinoamérica, un fenómeno de esta
naturaleza (MARINI, 1977, p. 17).

55

Para maiores detalhes ver Relações União Européia-MERCOSUL: antecedentes. Disponível em
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/95/168&format=HTML&aged=0&language=
PT&guiLanguage=en. E, também, UE-Mercosul: UE apresenta a sua oferta completa ao MERCOSUL nas
conversações
comerciais
em
curso.
Disponível
em:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1160&format=HTML&aged=0&language=PT&
guiLanguage=en. Acesso em julho de 2011.

114

A partir da constatação de uma política relativamente autônoma, Marini (2000)
incorpora à noção de subimperialismo a categoria de cooperação antagônica como uma
dinâmica que se estabelece nas contradições de classe e na política exterior de países de
capitalismo dependente.
Em consonância com a análise de Lenin e sustentando as formulações de August
Talheimer, marxista alemão, Marini (2000) afirma que o processo de integração e cooperação
acentua-se e movimenta-se em meio às contradições internas de países, que ao se submeterem
à penetração de políticas e investimentos norte-americanos, tornam-se centros de exportação
de capitais, ampliando, desse modo, suas fronteiras econômicas dentro do processo de
integração imperialista.
A cooperação antagônica entre a burguesia dos países periféricos e o imperialismo não
exclui os choques de interesse. Ela, a cooperação antagônica, não permite à burguesia local se
movimentar na ambiguidade, impondo-lhe optar entre a cooperação com vistas à integração, e
o antagonismo que caminha para a ruptura. É o que aconteceu no Brasil no após 1964
(MARINI, 2000, p. 54).
Em termos de relações internacionais, a ditadura civil-militar brasileira implementou
uma política subimperialista, visando transformar o país em centro intermediário de poder
dentro do sistema mundial de dominação estruturado em torno dos Estados Unidos. No plano
econômico, isto significou uma luta agressiva em busca de mercados externos para a
produção industrial brasileira, assim como fontes de energia e matéria-prima – petróleo na
Bolívia e Equador; o gás, nas colônias portuguesas e na África; o minério de ferro da Bolívia;
e, o potencial hidrelétrico no Paraguai. Além disso, como parte de uma disputa acirrada com a
ditadura na Argentina, iniciada em 1966, o governo brasileiro interveio na política interna do
Uruguai, Bolívia e Chile (MARINI, 1993).
Para Marini (1977, p. 18-9), com quem concordamos, o subimperialismo brasileiro
não é apenas um fenômeno econômico, mas também resultado do processo de lutas de classes
e do projeto político-tecnocrático do governo civil-militar. No plano econômico, o
subimperialismo está relacionado à expansão do capitalismo mundial, nos anos de 1970, e ao
boom financeiro, sendo resultado, portanto, da crescente captação de dólares no exterior para
investimentos em projetos de infra-estrutura e indústria básica, bem como da entrada massiva
de capital estrangeiro na forma de investimentos privados. No plano político, o governo
civil-militar definiu o arcabouço jurídico e institucional para a captação de recursos no
exterior, intervindo na produção e expandindo investimentos na América Latina e África.
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“Con ello, a su estilo dependiente y subordinado, Brasil entraría en la etapa de
exportación de capital, así como a la rapiña de materias primas y fuentes de energía en el
exterior, como el petróleo, el hierro, el gás” (MARINI, 1977, p19).
Marini (1977) ressalta que o fato de o subimperialismo brasileiro representar uma
política de sub-potência não implica o enfraquecimento do Estado-Nação, visto que a
internacionalização da economia – base objetiva da integração dos sistemas produtivos, bem
como da recente integração de blocos econômicos regionais a exemplo do MERCOSUL – não
constitui um processo unívoco, uniforme e isento de contradições. Ao contrário, o processo é
dialético, eis que a internacionalização do capital requer o fortalecimento do Estado nacional,
estabelecendo-se, precisamente, sobre esta contradição.
Para Marini, o Estado brasileiro não é um simples instrumento a serviço do capital.
Sua política subimperialista exige autonomia das frações burguesas para, e por meio do
Estado, organizar o mercado interno, investir na infraestrutura, realizar negociações
comerciais e financeiras com o exterior, realizar empréstimos e, ainda, criar condições
políticas favoráveis, especialmente na área trabalhista, para investimentos estrangeiros (ibid.,
p. 20).
É desse modo que a década de 1990 assistiu à abertura do caminho para a
internacionalização da economia brasileira e para a expansão das empresas em direção ao
mercado externo, por meio da liberalização de importações, do fluxo de capitais e dos
processos de desindustrialização e desnacionalização. Nos dias que correm, a exportação de
capitais brasileiros para o exterior é marcada pela superexploração do trabalho, levando em
consideração os nichos de consumo, a disponibilidade de matérias-primas, a infra-estrutura e
a política da “boa vizinhança”.
Hoje, a expansão dos ‘negócios’ brasileiros nos países vizinhos é inegável:
20% dos investimentos externos na Bolívia derivam da Petrobras; 80% da
soja produzida no Paraguai pertencem a fazendeiros brasileiros; e na
Argentina, 24% das aquisições das empresas entre 2003-2007 são formadas
por capital brasileiro. Em 2006, as vinte maiores transnacionais brasileiras
investiram US$56 bilhões no exterior. O Investimento Brasileiro no Exterior
(IBE) é especialmente concentrado nas empresas de recursos naturais e
primários, Vale e Petrobras (...) Mas também as siderúrgicas (Gerdau, CSN),
manufatureiras (Embraer) e construtoras (Odebrecht, Camargo Correa) estão
entre as principais empresas transnacionais com atividades em diversas
partes do mundo, sendo que 77 mil trabalhadores(as) estão empregados pelas
‘transnacionais brasileiras’ no exterior (GARCIA, 2009, p. 13-4).
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A atuação das transnacionais está estreitamente vinculada ao papel que o Brasil tem
buscado exercer no cenário internacional. A partir de 2003, já no Governo de Luiz Inácio Lula
da Silva, a política externa reforça o caminho de integração e fortalecimento político e
econômico da América do Sul, particularmente no âmbito do MERCOSUL e no que se refere
à intensificação de laços políticos, comerciais e tecnológicos com a África e a Ásia; se alinha
a países emergentes, como Rússia, Índia e China, formando o bloco dos BRICs; tem buscado
participar, lado a lado com países de capitalismo central, em conferências promovidas pelos
organismos internacionais, como a ONU, a OMC e a OCDE, além de modificar sua condição
de devedor para credor do FMI.
Neste sentido, o Estado brasileiro vem reunindo esforços para a construção e
orientação da hegemonia na política de integração regional na América do Sul, bem como
orientando o plano de expansão das transnacionais brasileiras. Ressalte-se que a “eficaz”
relação entre a economia sul-americana e o mercado global não ocorre sem a mediação do
Brasil, “de seus setores econômicos internacionalizados e concentrados, e de seu Estado,
tributário que é do dinamismo desses mesmos setores” (NOVOA, 2009, p. 197).
No plano educacional, a partir da concepção de que a produção e socialização do
conhecimento garantem maior competitividade e aprimoramento do quadro econômicotecnológico no âmbito do MERCOSUL, os governos brasileiros, de FHC à Lula da Silva, vêm
se projetando na região, por mediação do MEC e da CAPES, como peças-chave no processo
de integração educacional e de formação de recursos humanos entre os países do
MERCOSUL.
É possível afirmar a partir do conjunto de reflexões de Marini (1977; 2000) que todo
esse esforço de construção hegemônica reveste a política externa brasileira, no governo Lula
da Silva, de um caráter sub-imperialista, sustentada sobre o tripé política externa de
cooperação antagônica; busca de mercados externos provocada pelo aumento da composição
orgânica do capital; e, alianças intra-classe na burguesia brasileira que sustentam o projeto
sub-imperialista.
A integração imperialista do Brasil, em sua nova fase, ocorre, no âmbito da
cooperação antagônica, marcada, não apenas pela inserção regressiva da economia brasileira
nos mercados regional e mundial, mas também pelo posicionamento ambivalente e
contraditório que assume entre países os periféricos e os países de capitalismo central. Tratase de um movimento, ao mesmo tempo, cooperativo e conflituoso.
De um lado, a burguesia brasileira demonstra sua subordinação consciente à
integração imperialista, mantendo a dependência do padrão tecnológico controlado pelo
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capital central nos processos de desnacionalização e desindustrialização, enquanto valoriza o
modelo agroexportador; de outro, mostra sua face autônoma, adotando, de modo agressivo,
uma política de exportação de capitais
Florestan Fernandes (1973) entende que esta relação heteronômica ocorre devido ao
fato de a revolução burguesa, no Brasil, não ter sido concretizada por via da “revolução dentro
da ordem social”, que, ao submeter condições econômicas, socioculturais e políticas a um
capitalismo de Estado, seria capaz de sincronizar o desenvolvimento econômico às mudanças
socioculturais (ibid., p.31). Isto significa que seria necessário a burguesia adotar uma
estratégia antineoliberal; outra alternativa seria a “revolução contra ordem”, surgida do meio
popular e de orientação socialista.
É, pois, esse aspecto o que será abordado na seção seguinte, buscando entender o
caráter revolucionário das classes sociais, em geral, e da burguesia brasileira, em particular.

2.3. CLASSES SOCIAS E LUTA DE CLASSES: ENTENDENDO A REALIDADE
BRASILEIRA
Embora as modificações ocorridas, no final do século XX e início do XXI, no contexto
histórico externo e interno exijam novas investigações e reflexões sobre os dilemas e
perspectivas de uma revolução socialista brasileira, consideramos seminais as contribuições
teóricas de Florestan Fernandes, enriquecidas por sua participação militante no contexto do
Golpe militar de 1964 e no processo de abertura política ocorrido nos anos de 1980 no Brasil,
bem como sua passagem pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e a eleição para deputado
constituinte.
Sabe-se que a palavra revolução designa um movimento súbito e generalizado, de
caráter sociopolítico, em que uma das classes busca conquistar o poder político e dar-lhe outra
direção, provocando uma transformação estrutural na sociedade, como a revolução burguesa
francesa e a revolução industrial inglesa, ambas ocorridas no século XIX, ou como a comuna
de Paris e a revolução russa, em que os trabalhadores buscaram, além de, transformar
sociopolítica e economicamente a sociedade, extinguir o Estado, abolir a propriedade privada,
estabelecer a ditadura do proletariado e iniciar a construção do socialismo até a dissolução de
todas as classes sociais.
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Fica claro, desde já, que tal palavra tem sido apropriada pela classe dominante de
modo a dissimular as relações de dominação, bem como desorganizar e dissolver a formação
da consciência da classe dominada.
Trata-se de uma situação contrarrevolucionária em que confundir a consciência social
quanto ao significado de palavras-chave torna-se fundamental, em favor da naturalização das
relações de dominação: para a classe trabalhadora, torna-se mais difícil entender os
acontecimentos; para a classe dominante, facilita-se a tarefa de levar ao bom caminho abusos
e transgressões no poder (FERNANDES, 2007, p. 56-7).
Assim sendo, para Florestan Fernandes é de fundamental importância que a massa dos
trabalhadores retome conceitos básicos, palavras-chave, na tarefa histórica de transformação
da sociedade, de modo a ajustá-los ao sentido de ações coletivas e universalizantes,
desvelando o antagonismo entre burguesia e proletariado.
No Brasil, no decorrer do desenvolvimento capitalista, a palavra revolução tem
recebido um significado que se relaciona às exigências econômicas, sociais, culturais,
jurídicas e políticas do capitalismo, designando-as de revoluções: revolução agrária,
revolução urbana, revolução demográfica, revolução nacional, revolução democrática e,
ainda, revolução na educação (op. cit., p. 58).
Historicamente, a burguesia é resultado de um longo processo de desenvolvimento, de
revoluções nos modelos de produção e troca, que se faz acompanhar por uma modificação no
plano político. “A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os
instrumentos de produção e, portanto, todo o conjunto das relações sociais” (MARX, 1974) 56 ,
criando a “necessidade sistêmica” (MÉSZÁROS, 2003) de o capital subjugar globalmente o
trabalho por meio de qualquer instituição social possível.
Para evitar que a classe trabalhadora consiga atingir o último estágio do processo de
formação da consciência política, apontado por Marx, Engles e Gramsci, mantendo-a
oprimida, “é preciso que lhe sejam asseguradas condições nas quais possa ao menos dar
continuidade à sua existência servil” (MARX e ENGELS, 2004, p. 48).
Para tanto, a burguesia promove a mistificação sistemática das relações sociopolíticas
e econômicas, apresentando-se como revolucionária, modernizadora, ao mesmo tempo em
que conserva o interesse político, a longo prazo, do bloco no poder e da classe burguesa na
sua totalidade. É “por isso [que] as burguesias dos países centrais se organizam como
56

N’O 18 Brumário, Marx desvela o processo pelo qual a burguesia se consolida, politicamente, como classe
dominante após inúmeros reveses e a instabilidade política que se iniciou na Revolução Francesa de 1789,
evidenciando, ainda, por outro lado, a sua falência enquanto classe social progressista, que a torna a classe
reacionária da sociedade, em oposição à única classe verdadeiramente revolucionária. Cf. Marx (1974).
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verdadeiras bastilhas e promovem seu ‘pluralismo democrático’ ou seu ‘socialismo
democrático’ como se fossem equivalentes políticos do socialismo revolucionário e do
comunismo”.
Diante desse quadro, é preciso reafirmar que, considerada a correlação de forças
presentes no contexto histórico, “a revolução anticapitalista e antiburguesa é uma revolução
proletária e socialista [pelo fato de] negar a ordem existente em todos os níveis e de modo
global” (FERNANDES, 2007, p. 61-3).
Aqui cabe um parêntese. A relação de forças está estreitamente ligada à base
econômica e a superestrutura jurídica, política e ideológica que lhe corresponde, em
determinado período histórico.
Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas
as forças produtivas que ela é capaz de conter; nunca relações de produção
novas e superiores se lhes substituem antes que as condições materiais de
existência destas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. É
por isso que, a humanidade só levanta os problemas de que é capaz de
resolver e assim, numa observação atenta, descobrir-se-á que o próprio
problema só surgiu quando as condições materiais para resolvê-lo já
existiam ou estavam, pelo menos, em via de aparecer (MARX, 2003a, p. 6).

A relação de forças sociais ligada à estrutura econômica independe da vontade dos
homens, mas lhes permite formar uma consciência sobre sua situação e criar, por conseguinte,
uma situação revolucionária.
Marx e Engels (2004) e, mais tarde, Gramsci (2007) afirmam que a ocasião da
correlação de forças de ordem política é o momento de tomada de consciência da classe
trabalhadora (a autoconsciência), quando esta apresenta um determinado grau de
homogeneidade e de organização. Este momento, no entanto, pode ser analisado e
diferenciado em três níveis que correspondem aos vários momentos da consciência política
coletiva.
O primeiro é o econômico-corporativo em que trabalhadores identificam interesses
comuns dentro de sua categoria profissional; o segundo é aquele em que a classe atinge a
consciência de solidariedade entre as variadas categorias profissionais, ainda no campo
econômico. Neste segundo momento, a questão do Estado aparece como espaço de luta, onde
a classe pretende nivelar-se na busca pelo direito de participar da legislação e da
administração; e, o terceiro, o nível político mais elevado de tomada de consciência da classe,
é o momento de superação do círculo corporativo econômico e de tomada de consciência de
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interesses que são comuns a todos os grupos subordinados, em oposição à classe dominante
(GRAMSCI, 2007, p. 40-1).
Marx e Engels afirmam que os proletários nada têm a perder. Ao contrário, a classe
trabalhadora tem um mundo a ganhar (MARX e ENGELS, 2004, p. 82), e a ação política será
aí um elemento essencial. “Para nós, não se trata de reformar a propriedade privada, mas de
aboli-la; não se trata de atenuar os antagonismos de classes, mas de abolir as classes; não se
trata de melhorar a sociedade existente, mas de estabelecer uma nova” (MARX e ENGELS,
1850 apud op.cit., 2004, p.87)
A esta assertiva juntamos as palavras de Lenin: “O curso dos acontecimentos obriga,
assim, a revolução [proletária] a ‘concentrar todas as forças de destruição’ contra o poder do
Estado; impõe-lhe, não o melhoramento da máquina governamental, mas a tarefa de demolila, de destruí-la” (LENIN, 2008, p.49).
Entretanto, entendemos que enquanto a luta do proletariado se der dentro da ordem
capitalista, ela pode, no máximo, redefinir sua relação com a revolução burguesa. A
burguesia, no processo de luta entre capital e trabalho, faz concessões e amplia os direitos
civis, sociais e políticos da classe trabalhadora dentro da ordem, seja para reduzir a força da
classe trabalhadora, seja para neutralizá-la.
Ressalte-se a nova Declaração Universal dos Direitos Humanos produzida
posteriormente à Segunda Guerra Mundial. A referida Declaração adotada em 1948 pela
Assembleia Geral da ONU se, por um lado, reafirmou os direitos civis e políticos
proclamados pela Declaração de 1789 e incorporou os direitos econômicos, sociais e
culturais, reivindicados pela classe trabalhadora, expressos na Constituição mexicana de 1917
e na Declaração socialista russa de 1918; de outro, manteve ilimitado o direito de propriedade.
Até os dias que correm, esta tentativa de conciliação entre as concepções liberal e
socialista não foi resolvida, pois boa parte dos direitos econômicos, sociais e culturais não
passa de status jurídico limitador que os relega ao papel meramente programático, isto é, não
exigíveis judicialmente (TRINDADE, 2008, p.9-12).

Afinal, “o direito fundamental do

capital é a igualdade na exploração da força de trabalho por todos os capitalistas” (MARX,
2004, p.336).
Segundo Florestan Fernandes (2007), “a luta de classes impõe zigue-zagues aos dois
lados”, particularmente à burguesia, que, estrategicamente, mantém uma “contrarrevolução
macia e a frio”, dispondo de vantagens que não podem e nem devem ser subestimadas.
Portanto, não há aliança de classe possível.
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Considerando que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como
querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, mas sim sob aquelas com que se
defrontam diretamente, legadas e transmitidas do passado” (MARX, 1974), a necessidade
histórico-política, nos dias que correm, requer a socialização dos quadros, das bases e da
massa, incluindo aí, o lumpemproletariado 57 .
É neste contexto, contra as condições sociais e políticas existentes, que se encontra o
desafio da revolução proletária: a união de todos os trabalhadores de diferentes países com a
finalidade de derrubar o Estado burguês, abolir a propriedade privada, estabelecer a ditadura
do proletariado e iniciar a construção do socialismo até a dissolução de todas as classes
sociais.

2.3.1. PADRÃO COMPÓSITO DE HEGEMONIA BURGUESA E REVOLUÇÃO
BURGUESA EM ESTADOS DE ECONOMIA DEPENDENTE
Com Marx (1974), entendemos o conceito de revolução burguesa como um processo
histórico prolongado, que contém “heroísmo, sacrifício, terror, guerra civil e batalhas de
povos”, tendo à frente personagens que desempenham a tarefa de instaurar a moderna
sociedade. No entanto, sem se livrarem de antigas estruturas, possibilitam o desenvolvimento
da livre concorrência, assegurando a propriedade privada e a produção de riqueza,
subsumindo a produção material da sociedade, em geral, e a força de trabalho dos verdadeiros
produtores de riqueza, em particular, aos interesses da burguesia.
Nesse processo, a classe burguesa assegura, não apenas, o poder político, mas
também, uma posição dentro da antiga estrutura que lhe permite dar continuidade, não sem
conflitos intra classe ou obstáculos à manutenção da propriedade privada e ao crescimento do
capital.
Em seu desenvolvimento histórico, a revolução burguesa conheceu dois padrões de
alianças de classes. O primeiro, em 1789, quando a burguesia francesa manteve a aliança com
os camponeses com a finalidade de liquidar o feudalismo no campo e, ao mesmo tempo, criar
57

Em O 18 Brumário, Marx refere-se ao lumpemproletariado como uma “massa indefinida e desintegrada” de
sua classe, juntando arruinados e aventureiros egressos da burguesia, vagabundos, soldados desligados do
exército, ex-presidiários, chantagistas, saltimbancos, punguistas, jogadores, alcoviteiros, donos de bordéis,
carregadores, literati, tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de facas, soldadores, mendigos, que se
beneficiam do “dinheiro como dádiva e [do] dinheiro como empréstimo” oriundos do poder de Estado (op. cit.,
1974, p.64; 70). Em outras palavras, o lumpemproletariado reúne um grande número de pessoas que, vivendo em
extrema miséria, ficaria sujeito às ideologias de movimentos conservadores, em geral, e ao populismo, em
particular.
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uma classe de camponeses proprietários livres. O segundo, em 1848 na Alemanha, sucedida
pela Comuna de Paris, em 1871, quando a burguesia, por meio do bonapartismo, traiu o
campesinato e outros aliados, mantendo os direitos feudais, ao mesmo tempo em que
instaurava a ditadura burguesa.
Exercendo pressão sobre o Estado, em torno da tríade: propriedade, família e religião,
as frações de classe 58 uniram-se para a salvação da sociedade, restringindo as liberdades
políticas e democráticas do proletariado. Proscrita e amaldiçoada, a classe trabalhadora passa
a ser considerada suspeita pelo aparelho de segurança do Estado (MARX, 1974; 2004, p.
328).
Em A revolução burguesa no Brasil, Florestan Fernandes busca captar tal fenômeno
na especificidade do capitalismo dependente, como um processo histórico de longo prazo,
desde o Brasil Império até o golpe cívico-militar de 1964. Tornava-se necessário analisar o
golpe militar, não de modo isolado, abstraindo-o da realidade, mas sim inserido no processo
histórico das transformações econômicas, políticas e sociais, a partir da construção e
formação do consenso em torno da hegemonia burguesa no Brasil.
Florestan procura entender as transformações ocorridas na sociedade brasileira, por
meio da dinâmica social daqueles que construíram historicamente a sociedade de classes no
Brasil, sem perder de vista sua condição de dependência econômica, cultural e educacional —
um legado do Brasil Colônia e do Império — em relação às nações hegemônicas capitalistas.
Inaugurados sob a hegemonia da oligarquia, no período que vai do fim do Império ao
início da República, marco da modernidade no Brasil, o poder e de dominação burgueses
sofrerão uma recomposição nas estruturas de poder, se configurando, historicamente, a partir
do padrão de dominação burguesa agregada e compósita.
Caracterizada por seu “tom cinzento e morno”, “seu todo vacilante” e pela “frouxidão”
com que entrega o país ao imperialismo sem profundas transformações, a burguesia brasileira
impôs, desde o início, que o pacto tácito de dominação, por vezes formalizado e explícito, se
realizasse na arena política.
Diferentemente de outras burguesias que propiciaram a criação de instituições sociais
típicas de poder, usando o Estado 59 apenas para “arranjos mais complicados e específicos”, a
58

Para Florestan Fernandes, a burguesia além de, exercer pressão e influência sobre o Estado, buscando moldar
o poder estatal aos seus fins particulares, “assume o papel de paladina da civilização ou de instrumento da
modernidade”. Cf. FERNANDES (2008, p.240).
59

Florestan Fernandes ressalta que, o Estado não tem por natureza, nem pode ter em si e por si mesmo, vocação
para o nacionalismo econômico puro. O Estado reflete, historicamente, tanto no plano econômico, quanto nos
planos militar e político, os interesses sociais, econômicos e políticos da classe que o controla (ibid, p.306).
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burguesia brasileira convergiu para esta instituição social, colocando em primeiro plano sua
unidade em torno do poder político, antes, mesmo, de converter a dominação socioeconômica
em poder político indireto (FERNANDES, 2008, p.240).
Para Florestan Fernandes, a modificação do sistema econômico teria sido o primeiro
aspecto revolucionário de uma série de transformações pelas quais o Brasil atravessaria. Com
efeito, a partir daquela modificação, se engendraram novas necessidades, tornando
inexequível a então estrutura de sociedade.
A própria abolição da escravatura é um exemplo de que as formas de exploração do
trabalho livre mescladas às de escravidão já não davam conta de atender às demandas da
produção, circulação e reprodução do capitalismo emergente no Brasil. Sua supressão foi uma
das condições fundamentais para a consolidação do modelo burguês de sociedade.
No que mais nos interessa, trata-se de compreender a instauração de um novo padrão
econômico, político e cultural na sociedade, baseado na acumulação do capital industrial por
meio da exploração do trabalho livre.
Florestan Fernandes sintetiza a particularidade das transformações ocorridas no Brasil
nesse processo:
na acepção em que tomamos o conceito, Revolução Burguesa denota um
conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais
e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o
clímax de sua evolução industrial (...) em um patamar histórico, de plena
maturidade (FERNANDES, 2008, p.239).

É neste contexto que ocorrem as condições necessárias para a consolidação do poder
burguês e da dominação burguesa.
No início da República, a burguesia se definia como revolucionária, democrática e
nacionalista, condicionada pela exigência dos ideais da ordem social competitiva. “Propõe-se,
mesmo, o grandioso modelo francês de revolução burguesa nacional e democrática” (ibid., p.
242), ideário, no entanto, aplicado, apenas, a uma das ‘duas nações’: à ‘nação de mais iguais’,
isto é, à classe burguesa propriamente dita.
A representação do que seria o ideal de sociedade atendia, apenas, aos interesses
burgueses que acabaram por definir um modo de ser, cujo fim era a própria classe burguesa,
para quem a ideia de modernidade e civilidade baseava-se mais no sentimento de pompa e
ostentação de sua condição de classe do que no de projeto de modernização e civilidade da
nação.
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Fica claro que a burguesia brasileira surgente não se caracterizava por uma força
sociopolítica revolucionária capaz de demolir a hegemonia oligárquica por meio de uma
insurreição, salvando, assim, a sociedade de forças que estavam no poder.
Ao contrário, ela nasce buscando lograr maior proveito possível das condições
desiguais da sociedade brasileira; recompõe as estruturas de poder, garantindo, não apenas, as
fontes de acumulação pré-capitalistas, como também as novas condições de acumulação
propriamente capitalistas.
Para Florestan, a burguesia nascente manifestava e reproduzia em seu meio a maneira
de ser da oligarquia dos tempos do Império, devido ao fato de a sua origem ser rural. Este fato
seria a razão para a inexistência de um confronto direto entre burguesia e aristocracia.
A burguesia poderia, até mesmo,
discordar da oligarquia ou mesmo opor-se a ela. Mas fazia-o dentro de um
horizonte cultural que era essencialmente o mesmo, polarizando em torno de
preocupações particularistas e de um entranhado conservantismo
sociocultural e político. O conflito emergia, mas através de discórdias
circunscritas, principalmente vinculadas a estreitos interesses materiais,
ditados pela necessidade de expandir os negócios. Era um conflito que
permitia fácil acomodação e que não podia, por si mesmo, modificar a
história. Além disso, o mandonismo oligárquico reproduzia-se fora da
oligarquia. O burguês que o repelia, por causa de interesses feridos, não
deixava de pô-lo em prática em suas relações sociais, já que aquilo fazia
parte de sua segunda natureza humana (FERNANDES, 2008, p. 241).

A partir daí, a proposta de transformação social da burguesia brasileira se orientará por
interesses particulares em detrimentos dos universais, conservando a estrutura vigente.
Ao mesmo tempo em que, na esfera econômica, prima por uma mudança gradual na
direção de uma modernização impetuosa, rigorosa e desumana, no plano político, contém ou
mesmo sufoca qualquer ameaça advinda das ideias de revolução nacional no sentido de
romper os laços de dependência com países de economias centrais.
Segundo Florestan Fernandes, o problema central da investigação históricosociológica da revolução burguesa no Brasil consiste na crise do poder burguês, surgida na
transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista.
Parecia que essa transição iria se desenrolar segundo um suposto modelo
universalizante: as forças acumuladas sob o capitalismo competitivo seriam suficientes, não
apenas, para autonomizar o desenvolvimento do capitalismo interno, mas também para
conferir à burguesia brasileira, sob a hegemonia da fração industrial, uma forte orientação
democrático-nacionalista.
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Contudo, o dinamismo da economia capitalista mundial impôs, de fora para dentro, o
seu próprio tempo histórico, com seus momentos de verdade e de decisão.
O que determinou a transição não foi a “vontade revolucionária” da burguesia
brasileira, mas sim as condições e potencialidades do estágio de desenvolvimento da
economia capitalista no Brasil. Neste cenário, o Estado brasileiro absorveu práticas
financeiras de produção industrial e consumo, abrindo oportunidade para a classe burguesa
edificar seus laços de associação com o imperialismo.
No lugar de uma revolução burguesa, segundo o modelo francês de revolução nacional
e democrática, ocorreu a “revolução institucional”— a “revolução dentro da ordem” na
perspectiva do capital —, abrindo espaço para entrada de grandes corporações estrangeiras.
Neste contexto, a burguesia se viu sob tripla pressão: a primeira, exercida de fora para
dentro, cujo elemento político articulava-se ao “desenvolvimento com segurança”; a segunda,
desempenhada pelo proletariado e pelas massas populares, que buscavam pressionar a
burguesia com vistas à criação de um novo pacto social 60 ; a terceira, exercida, por frações
burguesas, contra a intervenção do Estado na esfera econômica.
Para reagir a essas pressões, os setores dominantes das classes alta e média se
aglutinaram em torno de uma “contrarrevolução autodefensiva”, alterando a correlação de
forças. O processo garantiu, não apenas, a continuidade do satus quo ante, mas também, as
condições materiais e políticas para se promover a modernização tecnológica, a aceleração do
crescimento econômico e aprofundamento da acumulação capitalista.
Do ponto de vista da situação interna, a burguesia ganhou vantagens para: estabelecer
uma associação mais proveitosa e “íntima” com o capitalismo financeiro internacional;
reprimir, pela violência, qualquer ameaça operária ou popular de subversão da ordem;
transformar o Estado em instrumento exclusivo do poder burguês, tanto no plano econômico,
quanto nos planos social e político.
A partir daí, a dominação burguesa põe-se a descoberto. A burguesia modifica sua
relação, não apenas com o Estado e o poder político, mas também com o capital financeiro,
evidenciando, por um lado, as forças sociais que a compõem e, por outro, o modo como ela
própria funciona. Apesar de seu poder heterogêneo (com uma base nacional e outra
internacional), apresenta-se como manifestação da classe como um todo.
Florestan ressalta que o desenvolvimento histórico da dominação burguesa ocorre não
sem conflitos intraclasse que serão acomodados segundo as necessidades da burguesia como
60

Florestan ressalta que este tipo de pressão não se constitui em ameaça à “continuidade do sistema” pelo fato de
ser contida nos limites da “revolução dentro da ordem”, em que a burguesia faz concessões à classe trabalhadora.
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classe. À correlação de forças entre interesses conflitantes das frações burguesas sucedida da
acomodação da maior parte destas frações em benefício de uma, Florestan denomina de
“consolidação conservadora da dominação burguesa no Brasil” (ibid., p. 245).
Este aspecto da revolução burguesa, no país, será o diferenciador das revoluções
burguesas clássicas. Ao contrário das revoluções na Europa e Estados Unidos, a revolução
burguesa no Brasil não expropriou da oligarquia sua condição hegemônica.
Mesmo cedendo espaço aos setores intermediários e atendendo às reivindicações de
círculos industriais, a oligarquia, tradicional (agrária) e moderna (dos altos negócios
comerciais, financeiros e industriais), se manteve em posição de destaque, juntamente com a
classe burguesa emergente, no controle da sociedade 61 .
O resultado deste aspecto conciliador de classe foi auspicioso. A burguesia brasileira
logrou manter amplo controle em todas as dimensões da sociedade, desde zonas de
desenvolvimento atrasado, onde o padrão aristocrata era ainda predominante, até os centros
urbanos que, sob o padrão burguês de desenvolvimento, passavam por uma acentuada
expansão econômica.
Para Florestan, a dimensão mais significativa desta reestruturação de poder foi a
associação entre o padrão burguês de dominação e os procedimentos autocráticos e
conservadores da oligarquia — uma fusão entre o “velho” e o “novo” —, que teve como
finalidade garantir, além do desenvolvimento capitalista interno e desigual, a hegemonia
econômica, social e política.
É o que Moore Jr. (2010) denomina de “modernização conservadora”, cuja
característica é o fato de a burguesia nascente não romper com a oligarquia tradicional e com
ela realizar um pacto político com o objetivo de executar, a longo prazo, o projeto de
construção e manutenção de uma sociedade capitalista, contudo arraigada em uma estrutura
política de dominação estatal em que se preservam os interesses da classe dos terratenentes
são preservados.
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Florestan ressalta que, mesmo depois da Revolução de 1930 e do aparente enfraquecimento da burguesia
agrária, esta fração de classe esteve vigorosamente atuante no Estado Novo, no Governo Dutra, no Golpe de
1964, e por que não acrescentar, no atual governo? Entendemos que o Estado representa e organiza o interesse
político, a longo prazo, do bloco no poder, o que significa, na perspectiva do Estado, buscar o equilíbrio entre
interesses conflituosos das frações de classe, com a finalidade de manter a aliança de poder, alcançada por meio
da fração hegemônica do bloco no poder. A este respeito, destacamos as contribuições de Boito Jr. (1999; 2006;
2007) e Rodrigues (1998; 2006; 2007) sobre a análise do Estado, que levam em consideração os conceitos de
fração de classe e bloco no poder — unidade e diversidade dos interesses burgueses no exercício do poder de
Estado.
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Desse modo, a dominação burguesa, no Brasil, passa a primar pelo regime
democrático restrito, sem estruturas de participação política, dificultando a conversão do
Estado em instituição democrático-nacional segundo os moldes da revolução burguesa
clássica.
Ainda para Florestan, a pressão exercida pela classe dominante de modo contundente e
ostensiva, com práticas coercitivas, requer que se entendam as estruturas e os dinamismos de
uma sociedade de classes que não promoveu a revolução nacional, a distribuição da riqueza, a
participação de direitos civis e de instituições políticas.
Com este pensamento, Florestan refuta a ideia de que a burguesia brasileira seria débil
e incapaz de optar por um projeto de capital nacionalista, soberano e independente. E recorre
a Lênin para afirmar que a “fraqueza” da burguesia deve ser tomada como um dos elementos
de uma totalidade complexa e instável, visto que, na prática, não existe uma “burguesia
débil”, mas, sim, uma burguesia vulnerável às ameaças de outras classes.
Assim sendo, a atuação histórica da burguesia brasileira reduz-se à dominação voltada
para a transformação capitalista nos marcos do capitalismo dependente e desconectada da
“revolução nacional e democrática” (ibid., p. 250-1). Isto é, na perspectiva do capital e sob o
capitalismo dependente, a revolução burguesa torna-se uma “revolução dentro da ordem”,
necessária ao desenvolvimento capitalista e à consolidação do padrão burguês de dominação.
Carcanholo (2008), ao analisar as possibilidades de a política econômica resolver os
problemas estruturais da situação de dependência, vislumbra duas estratégias, a saber, a
antineoliberal e a anticapitalista.
A primeira seria aquela que Florestan Fernandes designa de “revolução dentro da
ordem” como mediação da “revolução contra ordem” (anticapitalista) que, segundo
Carcanholo (2008), implicaria na redução da superexploração da força de trabalho,
redundando, por sua vez,
em um limite para o crescimento da economia, uma vez que os ganhos
obtidos com a redução da transferência de valores para o centro da
acumulação mundial seriam apropriados mais pela classe trabalhadora
e menos pela classe capitalista, restringindo o ritmo de acumulação
por esse lado (ibid., p. 265).
Nesse sentido, seria necessário criar condições para a constituição de amplo mercado
interno, baseado no consumo das massas, possibilitando, assim, o crescimento da economia.
“Essa estratégia, claramente antineoliberal, traria consigo fortes lutas políticas internas (com
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as classes dominantes locais) e externas (com as classes dominantes internacionais e a lógica
mundial capitalista), em função da reversão dos condicionantes da dependência” (ibid., ibid.).
A outra estratégia, de combate à condição de dependência consistiria em contestar a
própria exploração da força de trabalho como base da produção de excedente, isto é, uma
estratégia que fosse além do antineoliberalismo e se propusesse anticapitalista.
“Se as relações, lutas e contradições, explicitadas pela primeira estratégia já seriam
fortes, para esta estratégia de ruptura com a lógica capitalista o conflito seria amplificado”
(ibid., ibid.).
É por esta razão que Florestan Fernandes (2008) afirma que a burguesia não pode ser,
ao mesmo tempo, instrumento de “transformação capitalista” e mediação da “revolução
nacional e democrática”, afinal o capitalismo dependente é, por natureza, um “capitalismo
difícil”, deixando poucas alternativas às burguesias que lhe servem, ao mesmo tempo, de
“parteiras” e de “amas-secas”. Assim sendo, torna-se necessário o envolvimento da classe
trabalhadora no processo de reformas estruturais, somente, ela é a classe verdadeiramente
revolucionária.
Em O PT em Movimento. Contribuição ao I Congresso do PT [realizado em 1991],
Florestan Fernandes ao assinalar não só os limites históricos do partido, mas também, a
progressividade de Lula da Silva diante da possibilidade de sua chegada ao poder,
reivindicava que o socialismo, em sua versão operária, significa superação e supressão: da
força de trabalho como mercadoria; da propriedade privada dos meios de produção; da
separação entre trabalho manual e intelectual; da divisão do trabalho; da exploração do
homem pelo homem; da deformação da educação para servir à hegemonia ideológica das
classes dominantes; do preconceito, discriminação e segregação, com motivos econômicos ou
não, de classe, de raça, de etnia, de nacionalidade, de sexo, de idade, de religião ou de
convicções filosóficas; do imenso complexo do vício organizado; da fabricação da neurose, da
psicose e da alienação social provocada; dos poderosos cartéis da drogas e de sua
disseminação; do uso mercantil ou destrutivo da ciência e da tecnologia científica; da
existência de classe, da dominação de classe e da sociedade de classes; da indiferença à
metropolização intensiva e ao aparecimento de megalópoles econômicas, núcleos de
concentração da pobreza relativa e da pobreza absoluta, bem como da difusão do vício
comercializado; do armamentismo e do militarismo como pilares da tirania, do colonialismo e
do imperialismo; da guerra em todas as suas modalidades, nas relações entre povos ou nações
e na ‘partilha do mundo’ (FERNANDES, 1991).
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Lula da Silva, desde que assumiu o poder 62 , não tem concorrido para superar nenhum
dos pontos indicados na Contribuição deixada pelo sociólogo. Ao contrário, o ex-sindicalista
torna estável a relação imperialismo-dependência, consolidada por FHC.
No que mais nos interessa, Lula da Silva apresentou um projeto de “Reforma
Universitária” que consagra a rede privada de ensino superior, concedendo novas vantagens
financeiras e legais, evidenciando a subordinação consentida de seu governo aos ditames do
capital, particularmente no que se refere à privatização, mercantilização e internacionalização
da educação superior.
Ao velho ou ao novo estilo, o padrão de desenvolvimento que resulta do capitalismo
dependente só pode gerar crescimento de tipo dependente. Por conseguinte, é impossível
mudar a universidade sem transformar a sociedade, mesmo que sob a égide de governos tidos
como “populistas” e “pró-esquerdistas” (FERNANDES, 1975, p. 154).
Estas reflexões desvelam que o Estado brasileiro, em sua articulação com o externo e
o interno, mediado por leis, decretos revogados, decretos sancionados, medidas provisórias,
acordos bilaterais e programas, além da proposta de “reforma universitária”, faz o simulacro
da “revolução dentro da ordem” na ótica do trabalho, mantendo uma situação de
contrarrevolução permanente, na qual as reivindicações das classes subalternas segregam suas
lutas democráticas diante do arranjo político, que acaba por colocar em prática medidas que
não atendem às reais necessidades da classe trabalhadora.
Em outras palavras, considerando as contribuições de Gramsci, podemos afirmar que
as modificações engendradas pelos últimos governos, marcadamente neoliberais, no
capitalismo brasileiro, bem como seus programas, não se configuram, minimamente, como
uma “revolução passiva”, uma manifestação do reformismo “pelo alto”, que por meio da
conciliação de frações da classe burguesa, promove a “restauração” (uma reação conservadora
à possibilidade de efetiva da classe trabalhadora subverter a ordem), ao mesmo tempo em que,
favorece a “renovação”, ainda que de modo subordinado, atendendo algumas reivindicações
da classe trabalhadora.
Ao contrário, o que vem ocorrendo é um processo de contrarreforma, um movimento
conservador, de caráter regressivo, que alija do processo toda e qualquer possibilidade de
avanço nas conquistas da classe trabalhadora. Neste sentido, o período de hegemonia das
políticas neoliberais, em curso, pode ser compreendido como um processo de contrarreforma,
tendo em vista suas “reformas”, a exemplo da “reforma universitária”, não passarem de
62

Em outro momento, Silveira (2008a; 2008b) analisa a perspectiva contra-revolucionária do governo Lula da
Silva.
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engodo e de instrumento de destruição das conquistas trabalhistas, trazendo em seu bojo a
precarização e a flexibilização do trabalho, a formação aligeirada e fragmentada, a
desorganização da classe trabalhadora e o enfraquecimento dos sindicatos combativos.
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CAPÍTULO III

ESTADO,
POLÍTICA
CIENTÍFICO-TECNOLÓLICA
E
ORGANISMOS
SUPRANACIONAIS: RUMO À INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de mar e seu direito de pensar.
É a empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora,
não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento,
que só à humanidade pertence (BERTOLT BRECHT)

Neste

capítulo,

procuramos

evidenciar

que

o

avanço

do

processo

de

internacionalização da economia, em seu aspecto neoliberal, inclui, não apenas, o comércio
exterior e fluxos internacionais de capital, mas também, a entrada e saída de tecnologias, os
fluxos de informações e de dados transfronteiriços, bem como o movimento internacional de
pessoal qualificado. Neste contexto, os Estados-Nações vêm se organizando em blocos
econômico-regionais que promovem a integração aos mercados comum, regional e global,
tanto quanto da política de ciência, tecnologia e inovação e, ainda, da política de educação,
por mediação dos organismos supranacionais. Desvelamos que a dinâmica tendencial da
internacionalização da economia e de seu correlato, a internacionalização da tecnologia,
requer a organização e aplicação de políticas de ciência, tecnologia e inovação que acabam
por subordinar a política educativa, tornando o conhecimento mercadoria, na medida em que
mobiliza forças do trabalho intelectual como veículo para mais acumulação.
O presente capítulo está estruturado em três seções. Na primeira, Internacionalização
da tecnologia: o que isto tem a ver com a política educacional?, examinamos, com Chesnais
(1996), algumas modalidades do processo de internacionalização da tecnologia, ressaltando
seu caráter estratégico na produção, orientação, coordenação, e localização dos laboratórios
de P&D, revelando o potencial do IED na criação e destruição de postos de trabalho e de
formação e qualificação de pessoal, bem como o arraste das políticas de ciência e tecnologia e
de educação pela dinâmica tendencial da internacionalização da economia/tecnologia. Na
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segunda, O processo de subsunção da política educacional à política de ciência, tecnologia e
inovação, procedemos ao resgate histórico, no Brasil e em Portugal, da progressiva
subordinação das políticas educacionais às políticas científico-tecnológicas e de inovação, na
suas dimensões nacional, regional e internacional, por meio da análise de documentos legais,
que institucionalizam a pesquisa científica e tecnológica. E, na terceira, O papel dos
organismos supranacionais na construção de uma concepção de mundo examinamos o papel
dos organismos supranacionais e suas mediações com Estados-Nações, ao assumirem papel
decisivo nas orientações de ordem política, assistência técnica, metodológica e financeira no
que diz respeito à “reestruturação”, “modernização”, “desenvolvimento econômico” e
“democratização” dos Estados-Nações, “democratização da educação” e “internacionalização
da educação superior”, com vistas à reforma cultural, intelectual e moral da sociedade.
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3.1. INTERNACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA: O QUE ISTO TEM A VER
COM A POLÍTICA EDUCACIONAL?

Os anos 1970 e início dos 1980 é período-chave para a compreensão dos processos de
internacionalização da economia, da tecnologia e da educação. É neste contexto de crise do
capital 60 , mais precisamente, a partir da subida ao poder das forças políticas
ultraconservadoras

na

Inglaterra,

Estados

Unidos

e

Alemanha

‒

representadas,

respectivamente, por Margareth Thatcher, em 1979, Ronald Reagan, em 1980, e Helmut
Kohl, em 1982 ‒, que se estabelecem políticas econômicas em resposta ao esgotamento do
modelo de acumulação fordista e à ação reguladora-keynesiana do Estado na economia
nacional, cuja referência centrava-se, cada vez mais, na crescente economia mundial que, de
um lado, tornava-se integrada pelas transnacionais e, de outro, competitiva entre a tríade
Estados Unidos, Europa e Japão.
A política econômica, em sua concepção neoliberal, inaugura uma nova
institucionalidade

econômico-financeira de ajuste estrutural, sustentada nos pilares de

reforma do Estado, privatização, abertura comercial, produtividade, competitividade,
reestruturação produtiva e, ainda, desmantelamento das políticas de proteção social
conquistadas na era keynesiana.
Mais tarde, a crise do bloco de países socialistas, que tem como emblema a derrubada
do Muro de Berlim, em 1989, e, ainda, a não menos importante ascensão do Leste Asiático
como potência industrial e financeira, contribuirá para o avanço da internacionalização da
economia em seu aspecto neoliberal, particularmente nos setores da produção, distribuição e
circulação de mercadorias e capitais.
Ainda que o ideário neoliberal tenha se manifestado na América Latina, já na década
de 1970, em países como o Chile (1973), Uruguai (1974) e Argentina (1976), será no contexto
de crise do socialismo no Leste Europeu e da produção do Consenso de Washington 61 , que a
60

Entendendo a crise capitalista como um fenômeno que se manifesta nas relações sociais de produção e nelas se
desenvolve (MÉSZÁROS, 2006), os fatores que contribuíram para a crise dos anos 1973-1975 e 1980-1982
foram a expansão do processo inflacionário, aumento do preço do petróleo, estagnação do desenvolvimento
econômico, fatores estes que engendraram a quebra na produção industrial, desemprego e falências empresariais,
e ainda, a incapacidade de a classe dominante capitalista no poder político solver o problema estrutural criado,
historicamente, por ela própria.
61
O Consenso de Washington, realizado em 1989, contou com a participação do International Institute for
Economy, funcionários do governo dos E.U.A., dos organismos internacionais e economistas latino-americanos,
para a discussão de um conjunto de reformas essenciais a fim de que a América Latina superasse a crise
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implantação das políticas neoliberais ganha fôlego na região latino-americana, mediada por
organismos supranacionais – FMI, BM, BID, PNUD, OMC e UNESCO – e organismos
regionais – CEPAL, OREALC e ALCA.
O novo ambiente econômico-financeiro expressa as transformações, ainda em curso,
do capitalismo em escala global, marcado, predominantemente, pelos seguintes elementos: a)
internacionalização da economia, com base na geopolítica, a partir da integração dos EstadosNações aos mercados comum, regional e global, bem como dos avocados acordos comerciais
que se originam dessa relação; b) ampliação da internacionalização produtiva, iniciada no
século XIX e aprofundada após a Segunda Guerra Mundial, com base na crescente capacidade
das transnacionais em conectar mercados e transportar capital e tecnologia entre fronteiras
nacionais; c) reconfiguração da divisão internacional do trabalho a partir da participação de
países do antigo bloco socialista e da incorporação daqueles do Leste Asiático;

d)

interpenetração das atividades do setor de serviços com as dos setores primários e secundários
da economia; e) desmantelamento dos direitos sociais e trabalhistas, historicamente
conquistados, de modo a possibilitar a configuração de um mercado de trabalho estruturado
na nova divisão internacional do trabalho; f) desregulamentação do trabalho, acompanhada de
lean production, de formas de trabalho em rede, bem como de modalidades de flexibilização e
desconcentração do espaço físico produtivo; g) superexploração do trabalho manual e
intelectual, particularmente em suas formas precarizadas; h) no plano socioeconômico,
redefinição das relações de produção e, por conseguinte, da reprodução da vida ampliada; i)
no plano político-econômico, modificação do papel do Estado na sua relação com o trabalho e
frações de classe do capital, além da alteração do sistema monetário-financeiro internacional;
j) redução do antagonismo capital-trabalho em decorrência da desorganização da classe
trabalhadora,

do

enfraquecimento

de

sindicatos

combativos,

da

exacerbação

do

individualismo, de um lado, e da institucionalização do trabalho colaborativo, de outro; k)
sobreposição do modelo de acumulação flexível (incorporando ao modelo toyotista a
informação automática e a maquinaria de base técnica eletroeletrônica) ao modelo tayloristafordista sem deste prescindir, permitindo, assim, uma versatilidade na produção industrial,
calcada em formas de trabalhos que mesclam o arcaico e novo, possibilitando a extração da
mais-valia absoluta combinada com a mais-valia relativa, com predomínio da segunda; l)
manutenção da brecha científico-tecnológica-educacional-cultural entre países de capitalismo
econômica e retomasse o caminho do crescimento. Cabe ressaltar que tais medidas já haviam sido aplicadas pelo
programa de governo de Margareth Thatcher no início dos anos de 1980: Estado mínimo, combate aos
sindicatos, flexibilização nas leis trabalhistas, abertura comercial e redução da carga fiscal.
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central e periféricos, com base na divisão internacional do trabalho; m) no plano educacional,
o capital reveste-se de nova roupagem trazendo preocupações marcantes com as competências
e habilidades que interessam ao mercado competitivo; no nível superior de ensino, a “reforma
universitária” passa a responder às dinâmicas dos processos de internacionalização da
economia, em nível mundial e regional, e de internacionalização da tecnologia.
Ressalta-se que a atual fase do processo de globalização distingue-se de outros
períodos históricos do capitalismo. Na contemporaneidade, o fenômeno caracteriza-se pelo
domínio do capital especulativo parasitário 62 em escala mundial, sobre o capital produtivo.
Esse fenômeno subordina a lógica do capital industrial à especulação de tal modo que, o
capital industrial convertido em capital especulativo atua sobre sua circulação e reprodução
no espaço internacional, definindo, assim, esta nova etapa do processo de globalização,
marcada pela exacerbação da concorrência entre grandes capitais produtivos que operam em
âmbito internacional (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999; CHESNAIS, 1996; HARVEY,
2005).
É esta lógica de subordinação do capital industrial à remuneração do capital
especulativo, em busca de maior lucratividade que, na atual etapa do capitalismo, acelera a
necessidade de inovação tecnológica por parte do capital, como analisamos no primeiro
capítulo desta tese.
Neste sentido, a noção de internacionalização inclui não apenas o comércio exterior e
fluxos internacionais de capital, mas também a entrada e saída de tecnologias (seja
incorporada aos equipamentos, seja transmitida e adquirida de forma intangível), os
movimentos internacionais de pessoal qualificado e os fluxos transfronteiriços de informação
e dados (OCDE, 1992 apud CHESNAIS, 1996, p. 43).
Não é por acaso que em publicações da OCDE 63 , o desenvolvimento de C&T e a
formação de “recursos humanos” aparecem como principais fatores de competitividade e
desenvolvimento econômico, em um contexto em que diferentes países estariam a necessitar
de equipes mais qualificadas para lidar com as bruscas mudanças e os novos desafios postos
pela ciência e tecnologia.

62

Forma particular e concreta do capital portador de juros (CARCANHOLO; NAKATANI, 1999).
Veremos adiante que a OCDE possui um amplo leque de ações encaminhado, não apenas, para países da
Europa, mas também, para Estados da região latino-americana particularmente o Brasil, país não-membro mas
que tem participação ativa em comitês da referida organização.
63
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O Manual de Canberra, Recursos humanos dedicados as atividades científicas e
tecnológicas, publicado pela OCDE, no ano de 1995, desenvolvido em cooperação com a
Comissão Européia (DG XII e Eurostat), UNESCO e a OIT, bem explicita esta visão, ao
propor que diferentes países planejem e formulem a política científica a partir do “potencial
humano científico e tecnológico” e do “estoque de pessoas qualificadas”.
Integrante de uma série de manuais metodológicos da OCDE, conhecida como a
“Família Frascati” de manuais ‒ quais sejam, o Manual Frascati - P&D; o Manual de Oslo –
O balanço de pagamentos de tecnologia e estatísticas de inovação; o Manual de Patentes – O
uso de estatísticas sobre patentes como indicadores de ciência e tecnologia ‒, o Manual de
Canberra orienta a compilação de dados estatísticos de pesquisadores e assistentes de
pesquisa, tanto na área das ciências naturais, quanto das ciências sociais e humanas, a partir
de uma classificação internacional de cursos, programas e campos de estudo, por área do
conhecimento, bem como por profissões (OCDE, 1995).
Como parte dessa política que toma a educação como estratégia para os
desenvolvimentos econômicos nacional e regional, os governos do Brasil e de Portugal
publicaram, recentemente, catálogos de cursos e catálogos de qualificações, com o objetivo de
construir quadros de formação e qualificação coerente com o mercado de trabalho de modo
comparável em nível nacional e internacional, estimulando, assim, a mobilidade profissional e
geográfica. Além disso, o MDIC, com a participação do CONFEA, pretende criar um banco
de informações (que inclui instituição de graduação, ano de formatura, tempo de experiência
no exercício da profissão, disponibilidade de carga horária) sobre a oferta de profissionais no
setor das engenharias (SBPC, 2011, p. 2).
A lógica da internacionalização oferece a possibilidade de o capital, não apenas,
ampliar a transnacionalização produtiva, iniciada no século XIX e aprofundada após a
Segunda Guerra Mundial, sob o comando de empresas transnacionais americanas, com a
correspondente reação oligopolista das grandes empresas européias e asiáticas, mas também,
apropriar-se da tecnologia e do conhecimento desenvolvidos por um grupo social ou por um
indivíduo, com base na competição interestatal 64 .

64

Em O longo século XX, Arrighi (1996) desenvolve a tese sobre o papel da competição estatal e da competição
capitalista no desenvolvimento histórico da sociedade capitalista. Partindo do pressuposto de que o capital
financeiro não é uma etapa do estágio recente e avançado do capitalismo mundial, mas, sim, um fenômeno
recorrente que marca a fase capitalista desde seus primórdios, Arrighi revela a existência de uma sucessão de
ciclos econômicos, liderados por Estados hegemônicos que, com base na competitividade, mantêm o mesmo
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As transnacionais exercem papel fundamental, tanto na expansão das unidades
produtivas, provocando concentração e centralização de capital e tecnologia, bem como
estimulando a transferência de tecnologia, quanto na crescente intervenção do Estado para
regular o intercâmbio, a circulação e o próprio processo de produção, bem como financiar e
estruturar o arcabouço político-jurídico dos processos de competição, centralização do capital
e reorganização da base produtiva.
Chesnais (1996), ao analisar algumas modalidades do processo de internacionalização
da tecnologia, ressalta seu caráter estratégico na produção, orientação, coordenação, e
localização dos laboratórios de P&D, desvelando que das empresas e instituições envolvidas
nos sistemas de pesquisa e inovação, a multinacional 65 é o único elemento que atua em todas
as cinco modalidades por ele analisadas, como bem mostra a tabela a seguir.
O Professor francês de economia internacional revela que o processo de
internacionalização da tecnologia, promovido por multinacionais, não se limita às atividades
de P&D, ao acompanhamento tecnológico e à centralização e apropriação do conhecimento.
Incluí, também, medidas de proteção da tecnologia como o registro de patentes, além da
seleção pormenorizada do local de funcionamento de suas filiais.
Portanto, a manifestação do fenômeno de internacionalização da tecnologia, em
determinada região ou localidade, varia em função do mercado local, dos concorrentes e
fornecedores, de vantagens fiscais oferecidas pelo governo local, da infra-estrutura técnicocientífica oferecida por universidades e institutos de pesquisa e, ainda, da disponibilidade de
mão-de-obra qualificada em todos os níveis de ensino.

padrão de relações entre capital e Estado. O processo político-econômico consiste na guinada, cada vez maior,
do comércio e da produção para as finanças pela intensificação da competição interestatal, bem como pelo
capital volátil (ARRIGHI, 1996; 2003).
65

Segundo Chesnais (1996), as multinacionais, que até os anos 1970 atuavam a partir da matriz, em países
desenvolvidos, em uma relação estreita com as filiais, cujas plantas eram estabelecidas em países que se
encontravam em franco processo de industrialização, redefiniram o seu modelo de expansão, a partir dos anos de
1980, quando os fluxos de IED obtiveram um crescimento brutal, em escala mundial, passando, então, a definir o
volume e a direção da expansão da economia internacional para novos mercados, aproveitando-se da tendência
de financeirização do capital. Para efeitos desse estudo, não faremos distinção entre empresa multinacional e
empresa transnacional, tendo em vista o papel que cumprem no processo de internacionalização da economia,
bem como sua relação com o Estado, antes ou depois da aplicação das políticas neoliberais de abertura
comercial.
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O fenômeno da internacionalização da tecnologia
Manifestação
Modelos de
internacionalização

Empresa/Instituição

Forma Intermediária

Produção privada da tecnologia
em base multinacional

Multinacionais

Aquisição da tecnologia no
exterior por meio da compra
ou de relações assimétricas

Empresas públicas, privadas e
instituições de pesquisa
Multinacionais

Intercâmbio
cruzado
de
conhecimento com o exterior,
mediado por acordos de
colaboração,
parcerias
e
intercâmbios paritários

Comunidade
universidades,
de engenheiros

Proteção do conhecimento e
inovação
produzidos
no
exterior

Empresas
categorias
pesquisa

Valorização
do
capital
tecnológico fora do país de
origem
ou
em
base
multinacional

científica,
associações

Multinacionais

Forma final

IED

Implantação de unidades
de P&D em filiais ou em
laboratórios filiados ou
integrados
por
aquisições/fusões

Diversas modalidades de
acompanhamento
tecnológico

Compra de patentes;
aquisição de licença e de
know-how industrial

IED

Parcerias
universidades
pequenas
e
empresas

Redes internacionais de
cientistas e engenheiros

Intercâmbios
entre
laboratórios, trabalhos
conjuntos, intercâmbio
informal

Reconhecimento
mútuo
dentro de oligopólios
mundiais

Alianças
estratégicas
com
outras
multinacionais

com
ou
médias

de
todas
e órgãos

as
de

Equipe de especialistas de
direitos
de
patentes
internacionais

Depósitos de patentes no
exterior

Cientistas, em grupo
individualmente

ou

Revistas
científicas
internacionais

Publicações

Depósitos de patentes;
publicações; conferências
e palestras

Venda
de
patentes;
cessão de direitos

Depósitos de patentes;
publicações, conferências e
palestras; pesquisa de
mercados estrangeiros

Venda
de
cessão
de
exportações

Depósitos de patentes;
publicações, conferências e
palestras; pesquisa de
mercados
estrangeiros;
IED

Venda
de
patentes;
cessão
de
direitos;
exportações; criação e
vendas
de
filiais
estrangeiras

Órgãos de pesquisa

Empresas
categorias

de

todas

Multinacionais

as

patentes;
direitos;

Fonte: Chesnais (1996); Negritos nossos.

O modelo de produção privada da tecnologia em base multinacional diz respeito à
produção privada de tecnologia, por meio da articulação entre insumos vindos do exterior, isto
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é, de IED e de atividades de P&D da empresa. Este modelo, ao investir na inovação
tecnológica, que será patenteada e materializada em produtos, estimula o know-how industrial,
uma modalidade de produção do conhecimento voltada para a indústria, que permanecerá
“tácita” em relação ao grupo que o produziu, circulando, desse modo, no âmbito da
multinacional.
A aquisição da tecnologia no exterior por meio da compra ou de relações
assimétricas envolve empresas e instituições, em escala mundial, por meio de parcerias que
visam o “acompanhamento tecnológico” e a “aquisição de insumos especializados” –
produção de conhecimento científico e tecnológico – junto às universidades, aos centros de
pesquisa públicos e às pequenas empresas que fazem uso intensivo de alta tecnologia. Neste
sentido, a transnacional, envolvida em um projeto de pesquisa, busca, na essência, a
valorização de capital, por meio da extração de mais-valia extra, de modo a conseguir sair à
frente de outras empresas no processo de inovação.
O modelo de intercâmbio cruzado de conhecimento com o exterior, mediado por
acordos de colaboração, parcerias e intercâmbios paritários é, na realidade, uma “aliança
estratégica” 66 , com vistas à criação, por parte dos oligopólios, de barreiras de tipo industrial,
enfraquecendo, assim, a ação de competidores.
A proteção do conhecimento e inovação produzidos no exterior representa a
manifestação do poder político dos Estados de capitalismo central, assegurado pelo GATT e
OMC, sobre Estados dependentes econômica, educacional e tecnologicamente. Neste modelo
de internacionalização da tecnologia, a multinacional cria medidas para proteger suas
tecnologias privadas, impedindo que sejam imitadas ou utilizadas sem a concordância dos
proprietários, conforme leis de patentes e instrumentos jurídicos internacionais.
Por isso, a extensão do patenteamento ao plano internacional é um dos
elementos que refletem, tanto a amplitude geográfica da atuação de uma
companhia, quanto a importância que ela atribui à proteção de suas posições
monopolísticas, à extração rentista de royalties, e ao exercício do poder de
esterelização das inovações, se assim desejar, Os grandes grupos americanos
66

Comumente, no processo de gestão de P&D ocorre intercâmbio ou transferência de conhecimentos e
tecnologias entre diversos grupos de empresas com o objetivo de acelerar a geração de novas tecnologias e
reduzir seus custos. Assim sendo, Chesnais (1996) faz uma distinção entre aliança estratégica e cooperação
tecnológica. A primeira diz respeito a acordos de cooperação tecnológica entre grupos que compõem a rede de
um único oligopólio, ficando o conhecimento restrito a um pequeno grupo de pesquisadores. A segunda é
realizada por grandes grupos industriais, cada um por si, em regime de colaboração com empresas ou órgãos
financeiramente menos poderosos, que estejam dispostos a dividir riscos e benefícios inerentes à execução de
projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias.
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sempre deram a maior importância a essa proteção. Foram eles que
impuseram no GATT, ao fim da Rodada Uruguai, a adoção dos TRIP aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual (trade-related
aspects of intellectual property rights) (CHESNAIS, 1996, p. 164).

Tendo por objetivo proteger e incentivar às criações do intelecto humano nas áreas
científico-tecnológicas, literária e artística bem como, àquelas relacionadas à indústria, no que
diz respeito às invenções, inovações, processos e design, em geral, e a transferência de
tecnologia e exploração exclusiva por parte de seus detentores, abrangendo a concessão de
patentes (invenções e modelos de utilidade) e registros (desenhos industriais e marcas), a
propriedade intelectual, depois dos TRIP, tem se tornado, junto à educação superior e seus
correlatos, pesquisa científica e inovação, fator de competitividade e desenvolvimento
econômico. Neste sentido, a apropriação do conhecimento é vista como instrumento, não
apenas para efeitos de controle de mercados, mas também para reduzir a incerteza de
empresários inovadores, pesquisadores, centros de pesquisa, etc.
Finalmente, o modelo da Valorização do capital tecnológico fora do país de origem
ou em base multinacional é a dimensão em que ocorre o movimento de transferência de
tecnologia no âmbito das empresas privadas. Esse movimento ocorre em função do papel que
a multinacional assume ao valorizar suas atividades em P&D, dentro do sistema de inovação.
Chesnais (1996) destaca três formas de valorização: “a produção de bens para exportação,
baseada em inovações de processo ou incorporando inovações de produto; a venda das
patentes ou concessões de licenças, cedendo o direito de utilizar as inovações; por fim, e
sobretudo, a exploração das tecnologias a nível de todo o grupo” (op.cit., p. 147).
A análise destas cinco modalidades de internacionalização da tecnologia permite-nos
afirmar que o fenômeno do fluxo crescente de IED, ocorrido através de fusões e aquisições
como parte dos processos de desnacionalização dos serviços públicos e de desindustrialização
levados a cabo em fins dos anos de 1980 e ao longo dos 1990, é um dos aspectos do processo
de internacionalização da produção, contribuindo, portanto, para a manutenção de “uma
economia mundial como sistema hierarquizado politicamente”, beneficiando países da tríade
– Estados Unidos, Europa 67 e Japão – na medida em que concentra riqueza em seu poder 68 ,
67

Para fazer frente aos outros polos do capitalismo mundial e criar “uma economia do conhecimento de
vanguarda”, a Europa criou, no ano de 2000, o Espaço Europeu da Investigação (EEI) com o objetivo de melhor
coordenar as políticas e atividades de investigação científicas no espaço europeu. O EEI, tendo, atualmente,
como principal instrumento financeiro o Sétimo Programa-Quadro (2007-2013), busca, na realidade, criar um
"mercado interno" de investigação como espaço de livre circulação do conhecimento, de pesquisadores e de
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além de aprofundar a heteronomia tecnológica, educacional e cultural, um desdobramento do
capitalismo dependente “organizado a partir de dentro dos países dependentes”
(FERNANDES, 1973, p 18) 69 , pela "condensação material e específica de uma relação de
forças entre classes e frações de classes" (POULANTZAS, 2000, p.131) presentes na ossatura
do Estado em uma relação mútua e recíproca com a burguesia internacional.
Ressalta-se que, a UNCTAD, órgão da ONU, que tem como finalidade incrementar o
comércio internacional, por meio de orientações a políticas dos países subdesenvolvidos –, em
seu relatório Internacionalização do Investimento em P&D e Desenvolvimento Econômico,
publicado no ano de 2005, destaca o movimento por meio do qual as empresas transnacionais
vêm transferindo suas atividades de P&D para países em desenvolvimento, a exemplo da
China, onde foram instaladas, aproximadamente, setecentas unidades de P&D como as da
Motorola e da Microsoft, ganhando, assim, a preferência sobre a Alemanha e Reino Unido;
além da Índia, país em que se encontram empresas farmacêuticas; do Sudeste Europeu e Leste
Asiático, onde se concentram as empresas do setor de semicondutores; e, ainda, do Brasil, no
setor automotivo (UNCTAD, 2005).
Tido como “fuente de desarrollo económico y de modernización, de crecimiento de la
renta y del empleo” (OCDE, 2002, p. 1), o IED, nessa fase do processo de internacionalização
da economia, vem marcado pela exacerbação da interpenetração do capital estrangeiro com o
capital nacional, aprofundando a relação dependência-imperialismo. O IED, uma das
manifestações do imperialismo (LENIN, 2008; GRAMSCI, 1925) nas economias de
capitalismo dependente, engendra uma geopolítica internacional de produção e absorção de
riquezas, bem como de criação e destruição de postos de trabalho e de formação e
tecnologias, destinado, ao mesmo tempo, a reforçar a cooperação e estimular a concorrência (UNIÃO
EUROPÉIA/CCE, 2000). Articulado em torno de quatro programas, o VII PQ volta-se às necessidades da
indústria, em termos de investigação e de conhecimento, e às necessidades das políticas europeias, em termos
mais gerais. Guardadas as devidas especificidades, no âmbito do MERCOSUL encontra-se o processo de
regionalização da educação superior apoiado pelo referido VII PQ.
68

Neste aspecto, em particular, os organismos supranacionais, coerentes com a política de países do bloco
dominante, vêm consolidando mecanismos de regulamentação do comércio internacional de modo a criar
entraves à participação destes países (Brasil, Sudeste Europeu e Leste Asiático, China e Índia), no processo de
internacionalização de suas empresas, como países realizadores de IED, de modo a manterem-nos na posição de
países receptores desses investimentos. Cf. BRASIL/MDIC, 2009.
69

Fernandes (1973) afirma que diferentemente do “imperialismo restrito”, o “imperialismo total” organiza a
dominação “a partir de dentro dos países dependentes” e em todas as dimensões da ordem social, “desde o
controle da natalidade, a comunicação de massa e o consumo de massa, até a educação, [envolvendo] a
transplantação maciça de tecnologia ou de instituições, modernização de infra e superestrutura, expedientes
financeiros ou do capital [e, ainda,] o eixo vital da política nacional” (op.cit., p.18).
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qualificação de pessoal, coerentes com a nova divisão internacional do trabalho, abrindo
espaço para formas de dominação de um Estado ou bloco de Estados sobre outro, seja nas
dimensões política, econômica, tecnológica e militar, seja nas dimensões educacional e
cultural.
No Brasil e em Portugal, a relação imperialismo-dependência e suas manifestações
internas estão vinculadas às relações capitalistas de produção em cada Estado-Nação, relações
de classe e de poder, organizações de classe, partidos políticos, sindicatos, que determinam as
modalidades de ajuste, se por meio de “reformas”, ou, se através de “contra-reformas” 70
(GRAMSCI, 2002, p. 143), implantadas e implementadas no e pelo Estado. Guardadas as
devidas particularidades das conjunturas políticas e socioeconômicas brasileira e portuguesa,
o IDE vem ocupando lugar de destaque nas políticas desenvolvimentistas dos dois países,
desde o governo JK (1956-1961), no Brasil, e a partir da “fase da contradição economia
nacional/integração européia (1960-1967-8)” no final do mandato de Salazar 71 , em Portugal.
Com o advento das políticas neoliberais, em meados dos anos de 1980, o movimento
burguês internacional, no sentido de agilizar a abertura comercial em nível mundial e do IED,
teve forte influência nas ações governamentais brasileira e portuguesa. A burguesia brasileira,
em sintonia com o Consenso de Washington, bem como a burguesia portuguesa, no quadro do
mercado europeu e do mercado atlântico 72 , acolhe com expectativa a ideia de que a abertura
ao investimento e ao comércio internacionais permitiriam superar os problemas de balanço de
pagamentos, ao mesmo tempo em que, davam prosseguimento à “modernização
conservadora” 73 (MOORE Jr., 2010), impulsionando mudanças na estrutura institucional,
organizativa e de atuação do Estado. Além da tentativa aberta de eliminar os direitos sociais
historicamente conquistados pela classe trabalhadora, promoveram uma série de
desregulamentações e liberalizações dos investimentos externos que estimularam o
crescimento ainda maior dos IED.
70
71

Sobre os conceitos gramscianos de “revolução passiva” e “contrarreforma”, ver Coutinho (1999; 2007).

O desenvolvimento econômico português, sob os quarenta e oito anos do regime salazarista, “pode ser
observado em quatro fases de relativa coerência interna: A primeira, a fase do ruralismo corporativista, é
compreendida entre 1926-28 e 1944-45; seguida da fase da tentativa de industrialização e de abertura ao
exterior, que vai de 1945-46 até 1958-59; a terceira fase, a da contradição da economia nacional/integração
européia, ocorre no período de 1960 à 1967-68; e, a quarta, fase da tecnocracia regeneradora, [que corresponde
a “primavera Marcelista”, acontecida no mandato de Marcelo Caetano] vai de 1968-69 a Abril de 1974”
(SANTOS, 1973 apud OLIVEIRA; PAES; CABRITO, 1988, p. 133).
72
Sobre a abertura de Portugal ao capital internacional ver Costa et al (2010).
73
A “modernização conservadora”, segundo Moore Jr (2010), é um processo de modernização econômica,
promovida pelo Estado burguês, sem alterar, no entanto, a estrutura do poder político.

143

Os processos de contrarreforma associados à prática do “transformismo” 74
(GRAMSCI, 2002, p. 62-4; 286-7), foram as metas perseguidas pelos dois Estados a partir de
orientações dos organismos supranacionais, marcadamente nas políticas educativas e de
ciência e tecnologia. O capital humano e a P&D, tidos como fatores de desenvolvimento
econômico e competitividade, ganham elevada importância na capacidade de atração de IED.
Neste contexto, os países foram orientados a promover a integração de políticas de educação,
C&T e de desenvolvimento econômico, de modo a “aperfeiçoar” os sistemas nacionais de
pesquisa científica, integrando as estratégias de desenvolvimento de ciência e tecnologia às
estratégias de internacionalização da economia.

Los logros tecnológicos y educativos se refuerzan mutuamente; ello
justificaría que los políticos se plantearan su coordinación. El nivel de
formación del capital humano y los efectos secundarios están íntimamente
relacionados con la transferencia de tecnología. Así, los sectores de
tecnología avanzada y los países receptores tienen más probabilidad de
observar efectos secundarios para el capital humano y, a la inversa, las
economías con un elevado componente de capital humano se prestan con
más facilidad a recibir el beneficio de los efectos secundarios tecnológicos.
La consecuencia es que los esfuerzos para aprovechar los beneficios de los
efectos secundários derivados de la tecnología y del capital humano serán
más eficaces cuando las políticas de mejora tecnológica y educativa estén
coordinadas (OCDE, 2002, p. 13).

Essa orientação da OCDE desvela o movimento de arraste das políticas de ciência e
tecnologia

e

de

educação

pela

dinâmica

tendencial

da

internacionalização

da

economia/tecnologia.
É certo que desde o início do processo de institucionalização da política científica e
tecnológica, em meados do século XX, até os dias que correm, as bases conceituais, a
estrutura organizacional, os instrumentos de financiamento e as formas de avaliação dos
mesmos são comuns aos países que desenharam e implementaram políticas explícitas para
estimular a produção e utilização de conhecimento científico e tecnológico (VELHO, 2006;
RUIVO, 1995) voltado para o desenvolvimento econômico. É certo, também, que no decurso
do processo de internacionalização da economia, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, as
74

Para Gramsci, o transformismo é um processo histórico presente na fragilidade dos partidos políticos de
esquerda no tocante à formação de quadros, que acabam por se incorporar, individualmente, à ‘classe política’
conservadora e moderada, caracterizada pela hostilidade a toda intervenção das massas populares na vida estatal.
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organizações supranacionais, OCDE, UNESCO, OTAN/NATO e, mais recentemente, o BM,
têm exercido papel fundamental na difusão da ideologia da C&T para o desenvolvimento,
assim como na elaboração de planos de ação, em nível mundial, para orientar as atividades e
os recursos institucionais e financeiros julgados necessários.
Entretanto, um aspecto dessa política transnacional é peculiar à atual fase da política
científica, tecnológica e de inovação: o papel que a educação deve cumprir coerente com os
mecanismos de internacionalização da economia e da tecnologia. Como apontamos
anteriormente, o fenômeno de internacionalização da produção, em sua essência, desvela não
apenas a subsunção da tecnologia ao capital, bem como revela, sobretudo, a capacidade de o
capital explorar todas as faculdades, físicas ou intelectuais, da sociedade na sua globalidade,
por mediação do trabalhador coletivo.
Neste processo, a política educativa tem sido subsumida à política de ciência,
tecnologia e inovação. A educação, em geral, e a educação superior, em particular vai
ganhando um caráter internacionalizado de modo a acompanhar a internacionalização da
tecnologia. É, pois, este aspecto que será abordado na seção seguinte, em que buscamos
entender como se articula a exigência de elevação do patamar de escolaridade ao
desenvolvimento da ciência, tecnologia e, mais recentemente, de inovação no contexto
histórico brasileiro e português, e que concepção de educação tecnológica orienta a
formulação de políticas públicas para a reforma da educação superior, em curso.

3.2. PROCESSO DE SUBSUNÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL À POLÍTICA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Historicamente, a sociedade capitalista é resultado de relações sociais que subordinam
o trabalho manual e o trabalho intelectual à lógica da acumulação capitalista, estando
relacionada ao poder burguês, à ideologia da modernização e do desenvolvimento econômico,
ao mercado, à racionalidade instrumental e ao controle social. Acumulação, ciência, técnica,
tecnologia, inovação e padrão de consumo constituem-se em um conjunto de mecanismos do
qual a Escola, em geral, e a universidade, em particular, fazem parte como lugar privilegiado
da afirmação da moderna ciência, da produção do conhecimento, da realização de pesquisa
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científica para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Desse modo, a Escola, em geral,
e a universidade, em particular, articulam-se, cada vez mais aos interesses do capital.
Se a engenharia genética, a partir do estudo e manuseio do processo
biológico-molecular e suas ramificações – organismos geneticamente modificados, projetos
genoma humano e vegetal, alimentos transgênicos, vacinas sintéticas, armas genéticas, etc. ‒,
guarda na aparência fenomênica ser “a ciência do terceiro milênio” (COGGIOLA 2001, p.
161-75), apresentando-se, simultânea e contraditoriamente, como portadora de uma revolução
científica capaz, por um lado, de elevar a expectativa e qualidade de vida do ser humano e, de
outro, de engendrar uma catástrofe de proporções, ainda, inimagináveis, com a produção da
espécie humana superior (ibid, ibid); é, contudo, o setor da engenharia tecnológica, no que se
refere à produção de conhecimento científico e tecnológico voltado para a invenção,
aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial em todas as suas ramificações, que vem
sendo chamado a dar respostas à dinâmica e ao desempenho do processo de
internacionalização da economia, em geral, e da tecnologia, em particular.
Queremos dizer com isto, coerente com o evidenciado no primeiro capítulo, que a
política de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) está relacionada à forma como a classe
burguesa lida com a produção do conhecimento, cuja orientação avança historicamente por
mediação de objetivos econômicos, sociais e culturais, submetida aos diferentes interesses do
capital, particularmente àqueles relacionados ao setor secundário da economia.
A produção do conhecimento na área da ciência e tecnologia deixou de ser política de
governo para torna-se política de Estado, em um sentido tal que a CT&I voltam-se, de modo
eficaz, ao desenvolvimento econômico e modernização do Estado e do bloco regional no qual
se insere. Nesse processo, as políticas educativas vêm sendo progressiva e historicamente
subordinadas às políticas científico-tecnológicas e de inovação, nas suas dimensões nacional,
regional e internacional.
Não é a esmo que o encontro Ciência, Tecnologia e Cidadania: Desafios para a
Sociedade, promovido pela UNESCO no Brasil, realizado em 2010, em parceria com a
Presidência Espanhola da União Europeia, Delegação da União Europeia, abordou temas
específicos como A Educação Científica e a Formação do Cidadão e Governança e o Papel
da Ciência e da Tecnologia na Sociedade.
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Desde a sua Recomendação do ano de 1962, a UNESCO busca modificar a visão da
sociedade sobre a formação para área tecnológica. Se antes, “a educação deve[ria] preparar as
pessoas para viverem numa era tecnológica” (UNESCO, 1962), mais recentemente, sua
finalidade passa a ser a de alinhar o desenvolvimento da pesquisa científico-tecnológica e a
formação do capital humano ao ritmo acelerado de mudanças que a economia competitiva
estaria a requerer (UNESCO, 2010).
Destaque-se que esta concepção de educação tecnológica vem norteando, no Brasil, o
processo histórico de transformação da Rede Federal de Escolas Técnicas Industriais em Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 75 , bem como, as transformações
pelas quais passou o ensino técnico – mais recentemente politécnico – e superior
universitário, em Portugal, aproximando a universidade, o instituto superior politécnico e
institutos de pesquisa ao sistema produtivo e de serviços, tanto na formação de engenheiros e
tecnólogos, quanto na sua participação no desenvolvimento de inovação.
Nesta seção, buscamos sustentar que, no âmbito das políticas públicas de Estado, tanto
no Brasil, quanto em Portugal, desde o início do processo de institucionalização da política de
ciência e tecnologia, na década de 1960, até os dias de hoje, as bases conceituais, a estrutura
organizacional, os meios de financiamento e as formas de avaliação são comuns no que diz
respeito à implementação de políticas para estimular a produção e instrumentalização do
conhecimento científico e tecnológico. Não é nossa intenção elaborar uma historiografia da
política científica de ambos os países, mas, tão somente, desvelar que a política educativa
vem, historicamente, respondendo aos objetivos imediatos da política de científicotecnológica dos Estados brasileiro e português.

75

Para maiores detalhes sobre o processo histórico de transformação da rede federal de instituições de formação
tecnoprofissional ver Campello (2005) e Silveira (2007; 2010).
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3.2.1. DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
NO BRASIL E EM PORTUGAL: DE SISTEMA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (C&T) À SISTEMA
NACIONAL DE INOVAÇÃO (CT&I)

3.2.1.1. O caso do Brasil
A criação do FUNTEC, em 1964, e da JNICT, em 1967, são emblemas, no Brasil e em
Portugal, respectivamente, da ainda, principiante assunção da importância da ciência e
tecnologia

como

instrumentos

de

política

governamental

para

a

promoção

do

desenvolvimento econômico dos dois países.
No Brasil, do governo Vargas ao governo civil-militar, o modelo nacionaldesenvolvimentista esteve associado ao processo de industrialização do país que, a partir da
década de 1950, passa a contar com o BNDE 76 , órgão governamental voltado ao
financiamento, não apenas, de projetos no setor da indústria, mas também, de formação de
técnicos e engenheiros “de modo a permitir o aprimoramento tecnológico da indústria”.
Assim, coube ao BNDE, primeiro, instituir a Cota de Educação e Treinamento Técnico, em
1958, como instrumento para financiar o “progresso técnico-científico”; depois, constituir o
FUNTEC com o objetivo de ajustar o planejamento e a organização do ensino técnicoprofissional, o ensino de engenharia e a pesquisa científica e tecnológica aos interesses
econômicos.
Instituído no contexto em que o capitalismo ganha fôlego em um país cujo governo
ditatorial retoma o alinhamento ao imperialismo norte-americano 77 e, ainda, de
desenvolvimento econômico comandado por uma lógica crescente de internacionalização, o
FUNTEC, atrelado à concepção de educação como preparadora de capital humano para os
76

No contexto de crise internacional originada pela Guerra da Coreia e dominado pelos ideais de promoção de
desenvolvimento econômico que tinham se acentuado com a criação das Nações Unidas e da CEPAL, o BNDE,
hoje BNDES, foi criado no segundo governo Vargas, em 1952, pela Comissão Mista Brasil—Estados Unidos,
vinculada ao Plano Americano de Ajuda Técnica para as áreas da defesa, da educação, da saúde, da agricultura e
do planejamento econômico, como órgão técnico para promover o desenvolvimento de setores básicos da
economia, nas esferas pública e privada.
77
Salientamos que o alinhamento do Brasil ao imperialismo norte-americano é anterior ao governo Civil-Militar,
tendo como marco a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, cujas negociações para sua implantação
foram iniciadas, em 1950, no governo Eurico Gaspar Dutra, o que pode ser constatado no depoimento de Lucas
Lopes (1982), presidente do BNDES, no período de 1956 a 1958. “A Comissão foi criada em função de um
acordo entre o governo brasileiro e o americano para elaborar-se um projeto de desenvolvimento econômico para
o Brasil, através de financiamento substancial dos EUA. Deve-se lembrar que a Comissão Mista veio alguns
anos depois do Plano Marshall, quando os países da América Latina se queixavam de não terem sido
contemplados com algo parecido. Afinal, nós tínhamos participado da guerra (LOPES, 1982).
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setores da industrialização, modernização da agropecuária e ampliação de serviços afins, seria
um “fundo de desenvolvimento técnico e científico” essencial ao “rendimento máximo” da
expansão do setor industrial, cujo “ritmo condiciona-se à qualificação da força de trabalho e
ao fortalecimento da base científica e tecnológica do país” (FERRARI, 2008, p.4).
No contexto do Acordo MEC-USAID, que tinha como finalidade a “reestruturação do
sistema nacional de ensino superior” (BRASIL/MEC/EAPES, 1969), a visão utilitaristainstrumental da produção do conhecimento, em geral, e do desenvolvimento científico e
tecnológico, em particular, permitiu à comissão elaboradora do FUNTEC não apenas decidir
sobre o destino e a distribuição dos recursos 78 nos cursos de graduação e pós-graduação do
ensino de engenharia, mas, sobretudo, definir o modelo de pós-graduação que se pretendia
para atender ao projeto econômico e social.
É certamente notável o fato de que, tudo indica, a primeira regulamentação
de cursos de Mestrado e Doutorado tenha sido adotada no País, ainda que
para seu uso próprio, por uma instituição federal dedicada ao
desenvolvimento econômico. E que tenha sido responsável por sua
formulação detalhada um economista de 36 anos de idade, que nunca tinha
tido o magistério por profissão (ibid, p. 11).

Em dezembro de 1965, o CFE aprovou o Parecer no 977 que dá Definição aos cursos
de Pós-Graduação, com vistas a atender os interesses práticos e imediatos “do
desenvolvimento nacional”.
É, também, no ano de 1965 que se cria o Fundo de Financiamento de Estudos e
Projetos e Programas, alocado no BNDE, financiado com recursos do BID e da USAID, com
o objetivo de investir em programas e propostas de investimento na área da ciência e
tecnologia (LONGO, 2009, p. 2). Em seguida, no ano de 1967, a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), criada com a finalidade de institucionalizar o Fundo que levava a mesma
sigla, veio substituir e ampliar o papel, até então, exercido pelo FUNTEC/BNDE, passando a
financiar a implantação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. Ao

78

Os recursos do FUNTEC foram assim destinados: a) 40% à manutenção de cursos de mestrado e doutorado
em Física, Química, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Eletricidade; b) 60% às pesquisas técnico-científicas voltadas a projetos piloto no campo da indústria de base.
Em caráter excepcional, parte dos recursos poderia financiar projetos no nível médio do ensino técnico
(BRASIL/MEC/EAPES, 1969).
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ensino superior seria atribuído um papel estratégico no sistema de C&T e no processo de
formação de recursos humanos altamente qualificados.
Entretanto, é somente em 1968 que a questão da ciência e tecnologia como objeto de
política governamental será explicitada no Plano Estratégico de Desenvolvimento. Tal Plano
deu origem ao FNDCT 79 , criado pelo Decreto-Lei no 719/1969, “com a finalidade de dar
apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e
tecnológico, notadamente para a implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico
Tecnológico – PBDCT”, que, por sua vez, deveria passar a constar do Plano Nacional de
Desenvolvimento na área da ciência e da tecnologia.
Encontra-se, nessa circunstância, a gênese do “complexo Educação/Ciência &
Tecnologia” 80 (COGGIOLA, 2004), cujas diretrizes da política científica passariam, segundo
o decreto supracitado, a ser planejadas conjuntamente por uma equipe composta pelo Ministro
do Planejamento, pelo Presidente do CNPq, pelo Presidente do BNDE, e por representantes
do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério das Minas e Energia, do Ministério da
Indústria e do Comércio e, ainda, do setor privado. Uma composição que já traz em seu bojo a
relação Estado, universidade e empresa privada ‒ relação esta denominada, como veremos a
seguir, de Hélice Tripla.
A reforma universitária, promovida pelo governo civil-militar, por meio da Lei
no 5.540/1968, fixou normas de organização e funcionamento da graduação e pós-graduação,
com base no modelo norte-americano de ensino superior, instituindo, entre outras medidas, o
sistema de créditos, o regime semestral de curso com fragmentação curricular, a organização
da universidade por departamentos especializados, além de dar continuidade à
instrumentalização da pesquisa científico-tecnológica, “impulsionada pela CAPES e CNPq 81 ,
direcionada por substanciais recursos do FNDCT/FINEP” (LONGO, 2009, p. 5).

79

Segundo Longo (2009, p. 4), durante a década de 1970, o FNDCT, tendo incorporado a FINEP como uma
espécie de secretaria executiva, contou com, aproximadamente, U$ 72 milhões provenientes do BID. Foi neste
contexto que a FINEP transferiu recursos, em volumes consideráveis, para financiar os programas da CAPES,
CNPq e, também, do FUNTEC. É a dependência econômica gerando maior dependência educacional, cultural e
tecnológica.
80

Para Coggiola (2004), na atualidade, política educacional e política científica se imbricam de tal modo que,
“não podem ser tratadas separadamente nas sociedades contemporâneas”.
81
Ressalta-se que, nos anos 1950, as universidades públicas, já, vinham sendo consideradas peças-chave na
concepção da política científica nacional, quando foi criado o primeiro organismo destinado ao desenvolvimento
da pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), por meio da Lei n° 1 310 de 15 de janeiro de 1951. A
finalidade do CNPq foi assim definida: promover investigação científica e tecnológica por iniciativa própria e
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É, também, na década de 1960 que a CAPES passa a atuar como agência de fomento à
pós-graduação, ainda, em processo de implantação. A CAPES, sendo subordinada ao então
Ministério da Educação e Cultura, e orientada por um Conselho Deliberativo, absorveu desse
Ministério, o Programa de Expansão do Ensino Tecnológico (PROTEC), que destinava
recursos ao desenvolvimento do ensino de engenharia, e a Comissão Supervisora dos Planos
de Institutos (COSUPI), responsável pela implantação dos Institutos de Matemática, Física e
Química, no país 82 .
Essa política científica e tecnológica do Programa Estratégico de Desenvolvimento
(1968-70) foi explicitada no Programa de Metas e Base de Ação do Governo (1970-1971) e
nos I, II e III Planos Nacionais de Desenvolvimento (1972-1974, 1975-1979, 1980-1985).
No contexto do processo de industrialização de substituição de importações, a
ideologia de superação do atraso econômico nos marcos da relação imperialismo-dependência
tem na transferência de tecnologia a solução das mazelas socioeconômicas, emprestando,
assim, à pesquisa científica caráter instrumental-utilitarista. Transferindo tecnologia externa, o
Brasil seguiria copiando e adaptando (OLIVEIRA, 2003), modificando, tão somente, as
relações de dependência mantidas no modelo econômico anterior.
Sobre essa especificidade, aliás bem atual 83 , Longo (1978) ressalta:
O governo brasileiro tem incentivado a associação de empresas brasileiras
com empresas estrangeiras detentoras das tecnologias que necessitam, dando
inclusive o apoio de órgãos de financiamento oficiais, na pressuposição de
que, mantido o controle acionário brasileiro, tudo correrá bem para o lado
em cooperação com outras instituições do país e do exterior. É, também, desta época a criação da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Decreto nº 29.741 de 11 de julho de 1951,
com vistas a assegurar o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no país, técnicos e cientistas, para atender
à demanda potencial e crescente do desenvolvimento nacional. A Capes e o CNPq, complementando um ao
outro, criaram as condições para a política pública de ciência e tecnologia na década seguinte. A principal
diretriz era a de formar infra-estrutura técnico-científica e massa crítica capazes de desenvolver matérias-primas
e aumentar a produtividade industrial.
82
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Cf. Martins, 2003; Tarapanoff, 1992.

O fato de seguir copiando conhecimento, ciência e tecnologia, confere ao Estado brasileiro o “poder” de
negociar a transferência de tecnologia, além de “eleger”, entre os países que disputam fazer a transferência,
aquele que melhores condições oferecem na manutenção da relação imperialismo e dependência. O que pode ser
conferido na ênfase dada pelo governo Lula da Silva à transferência de tecnologia nas negociações, tanto com a
França na compra de submarinos, aviões, quanto com os Estados Unidos e Suécia na aquisição, também, de
aviões. No processo de disputa, a Embaixada dos Estados Unidos autorizou a transferência irrestrita de
tecnologia do F-18, caça da Boeing. “Nós temos a melhor proposta. Nós oferecemos tecnologia avançada, de
baixo risco, suporte logístico superior e preços consideravelmente mais baixos que o [caça francês] Rafale. Nós,
também, oferecemos a coprodução do Super Hornet no Brasil com transferência total de tecnologia’ (BOEING
in O GLOBO, jornal de 12/009/09).
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nacional. A experiência tem demonstrado que tais associações têm
permanecido tecnologicamente dependentes do parceiro estrangeiro, fato
este que seria facilmente previsível. Sendo o sócio estrangeiro detentor das
tecnologias que a empresa necessita, não seria lógico esperar que esta
desenvolvesse P&D no BRASIL e nem que procurasse suas tecnologia e
outras fontes. O órgão de financiamento oficial se coloca na posição de
investidor e não entra no mérito do problema tecnológico. O empresário
brasileiro fica acomodado, preferindo pagar assistência técnica, patentes,
marcas e tecnologias ao sócio estrangeiro, a ter que se preocupar com
investimentos em P&D. O sócio estrangeiro fica satisfeito porque aumenta
sua retirada e amortiza parte dos gastos em P&D da matriz, às custas da
empresa brasileira (...) Mas, o efeito mais maléfico da importação
indiscriminada da tecnologia tem sido o florescimento de tecnologias
endógenas (...) Não havendo um vigoroso exercício de busca de uma
tecnologia nacional, ocorre a atrofia do trabalho criador dos cientistas e
engenheiros, e a estagnação das fábricas de tecnologia 84 e das universidades.
Estes resultados negativos provocam a cristalização de dependência
tecnológica externa (op. cit., p. 27-8).

Se os anos de 1970, consoante aos Planos Nacionais de Desenvolvimento,
supracitados, incluiu a aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico como uma das
prioridades do desenvolvimento econômico e modernização, tendo como meta, entre outras, a
de implementar o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT),
organizar as bases do Sistema Nacional para Ciência e Tecnologia, e, ainda, criar o Sistema
Nacional de Informação para a Ciência e Tecnologia (SNICT), contando com aporte
financeiro do governo para as atividades de ensino de pós-graduação e de pesquisa científica e
tecnológica, os anos de 1980 viu na redução dos recursos destinados à ciência e tecnologia, o
esvaziamento dessa política. (GUMARÃES, 1993, p.9; LONGO, 2009, p. 6).
Entrementes, o debate envolvendo a “Hélice Tripla” 85 ‒ Estado, Empresa privada e
Universidade ‒ se fortalecia, tornando-se peça-chave na elaboração, implantação e
84

Longo (1978), com quem concordamos, esclarece que “laboratórios de pesquisa e desenvolvimento”,
“departamentos de pesquisa e desenvolvimento” ou “centros de pesquisa e desenvolvimento” não passam de
“fábricas de tecnologia”, onde o conhecimento produzido é transformado em mercadoria, materializada na
tecnologia encomendada por clientes (op.cit., p. 13). Essas “fábricas” podem ser, ou, “de tecnologia cativa”, ou,
“de tecnologia independente”. A primeira pertence à empresa cuja finalidade principal não é a comercialização
de tecnologia, mas sim, produzi-la com vistas à adaptação, aperfeiçoamento e absorção de tecnologias, como é o
caso do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (CENPE), o Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica da Eletrobrás (CEPEL), o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Companhia Siderúrgica Nacional.
A segunda, tendo como objetivo produzir e comercializar tecnologia encomendada por clientes, denomina-se de
“instituto de pesquisa”, podendo ser uma empresa estatal, pertencer às fundações privadas ou ser mantidas por
associações de empresas.
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Dagnino (2003) analisa o desenvolvimento histórico do “argumento da Hélice Tripla”, desvelando que embora
seus proponentes reconheçam que o “argumento” tenha sido desenvolvido no final dos anos de 1950 e início dos
1960 – ex-post –, baseado na realidade dos países de capitalismo central, acabam por sustentar o “argumento”
como válido e eficaz – ex-ante – para produzir uma economia globalizada com base no conhecimento. A Hélice
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implementação da política científica e tecnológica, com base no desenvolvimento desigual e
combinado de diferentes países, particularmente do Brasil e de Portugal, discussão em que os
organismos supranacionais vêm tendo participação decisiva, na reorganização do
conhecimento produzido no nível de ensino superior, em geral, e na “reestruturação dos
cursos de engenharia”, em particular, na perspectiva da internacionalização da economia e da
tecnologia.
Na elaboração do III Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
(PBDCT) – 1980-1985 –, pelo Conselho Científico e Tecnológico (CCT) do CNPq, aprovado
na vigência do III PND, já era possível perceber os elementos da “Hélice Tripla”
representados pelos ministérios e órgãos de governo, pela comunidade científico-tecnológica
e empresariado. Sucederam ao Plano a "Ação Programada em Ciência e Tecnologia" e o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (PADCT), lançado, no ano
de 1985, como resposta ao acordo assinado entre governo Brasileiro e Banco Mundial.
Instituído sobre o tripé, diretrizes governamentais; conhecimento produzido em
universidades, centros e institutos de pesquisa; e, ciência aplicada ao setor produtivo, o
PADCT ‒ idealizado pela FINEP, CNPq, CAPES e STI ‒ definia o papel da ciência e
tecnologia como elementos propulsores do processo de desenvolvimento econômico
(BARRELLA, 1998, p. 18-22; LONGO, 2003; TARAPANOFF, 1992, p. 152-3).
Sob o mote de assegurar a autonomia científica e tecnológica, através do
fortalecimento e ampliação do domínio do conhecimento científico e tecnológico, o PADCT e
as Ações Programadas em Ciência e Tecnologia tinham, entre outros objetivos, a finalidade
de fortalecer as ligações entre o desenvolvimento do conhecimento científico-tecnológico e o
setor produtivo, revelando preocupação marcante com a formação de quadros de pessoal
técnico-científico, particularmente no ensino da engenharia química, engenharia industrial,
biotecnologia, geociências e tecnologia mineral.
No processo de implantação das políticas neoliberais, no governo Collor de Mello, a
política brasileira de ciência e tecnologia se inscreve no amplo programa de reformas

Tripla, vista como propulsora do desenvolvimento da “economia do conhecimento”, tem como componentes, a
empresa, elemento da produção; Estado, peça fundamental na avaliação, regulação, capaz de garantir as relações
contratuais estáveis; universidade com feição empresarial, o espaço privilegiado da produção do conhecimento
novo e inovador.
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estruturais com vistas à modernização produtiva brasileira, baseada na competitividade
industrial, funcionando como mecanismo de apoio à capacitação tecnológica da indústria.
Contraditoriamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi extinto 86 , passando a
responsabilidade da política de ciência e tecnologia para a Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Regulamentado pela Lei no 8090, de 13 de novembro de 1990, o CNPq manteve e, ainda
mantém, o papel de atuar na formulação da política científico-tecnológica, com vistas ao
fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de pessoal para a pesquisa básica e
aplicada, junto a CAPES que, depois de extinta por medida provisória, em março de 1990 e
recriada no mês seguinte do mesmo ano, fora transformada, por meio da Lei no 8405/92, em
fundação pública.
Mantida a condição de fundação pública, a CAPES, que atualmente vincula-se ao
Ministério da Educação, pode contratar entidades públicas e privadas nacionais, estrangeiras e
internacionais para executar os serviços de que necessitar no desempenho de suas funções,
tendo como finalidade subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para a
área da pós-graduação, coordenar e avaliar cursos desse nível no país e estimular, mediante
bolsas de estudo, auxilio e outros mecanismos à formação de recursos humanos altamente
qualificados para a docência em grau superior, pesquisa e o atendimento da demanda dos
setores públicos e privados, em geral.
O processo de reestruturação produtiva do capital, iniciado no governo Collor de
Mello, continuado no período FHC, provocou significativas alterações no capitalismo
brasileiro, engendrando um conjunto de transformações no plano da organização sociotécnica
da

produção,

engendrando

não

apenas

os

processos

de

desnacionalização

e

desindustrialização, mas também a adaptação do país na reconfigurada divisão internacional
do trabalho.
Estes fenômenos visíveis no governo Lula da Silva, são manifestações da histórica
relação imperialismo e dependência política, econômica, educacional, cultural e tecnológica
do Brasil, em uma fase do capitalismo na qual o conhecimento científico-tecnológico adquire
a dimensão política de gerador de riqueza e de soberania nacional e regional, voltados para o
desenvolvimento econômico.
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Em 1992, no governo Itamar Franco, o Ministério foi recriado por meio de medida provisória, permanecendo
como pasta da área até os dias que correm.

154

A partir da reestruturação produtiva, o aparato científico e tecnológico do modelo
desenvolvimentista de substituição de importações fora desmontado. O governos Collor de
Mello e Itamar Franco lançaram vários instrumentos legais, com o apoio da burguesia
industrial, visando aumentar a produtividade de modo que o Brasil continuasse a desempenhar
seu papel na reconfigurada divisão do trabalho. Neste contexto, foram criados programas,
trazendo em seu bojo o conceito de qualidade como estratégia empresarial e gerencial, nos
quais a educação vista como geradora de capital humano assumiu papel central. São eles o
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), de 1990, e o Programa de Apoio
Científico e Tecnológico da Indústria (PACTI), de 1993, vinculados ao Ministério da
Economia e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, respectivamente, com a finalidade de
traçar as diretrizes da política científica e tecnológica, segundo os preceitos neoliberais.
Surge, então, a necessidade de se “reestruturar” os cursos de engenharia, para os quais,
a FINEP, em parceria com o CNPq, CAPES e a SESu, criou o Programa de Desenvolvimento
das Engenharias (PRODENGE), utilizando parte do FNDCT oriundo de empréstimos do
BID 87 . Entretanto, será no final do governo FHC e primeiro mandato do governo Lula da
Silva que o FNDCT retoma, junto ao Estado, o papel de principal instrumento de fomento à
produção de ciência, tecnologia e inovação.
Esta reversão no papel do FNDCT deve-se ao fato de que, no governo FHC, os fundos,
que desde a década de 1960 vinham contribuindo para o financiamento da produção de C&T
no setor público, foram reagrupados sob a designação de Fundos Setoriais (FS) sob a
justificativa de melhor transferir as receitas provenientes dos Fundos 88 para a propriedade
privada, promovendo o financiamento, no âmbito das parcerias público-privadas, de projetos
que fomentem a geração de conhecimento novo e produção de conhecimento inovador a
serem transferidos para o setor produtivo.
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Depois do esvaziamento da política científica nos anos de 1980, a FINEP e o FNDCT dos anos de 1990
voltam a contar com empréstimos do BID, a saber: US$ 100 milhões (BID 620 OC-BR em 1991) dos quais US$
60 milhões para o FNDCT, e US$ 160 milhões (BID 880 OC-BR em 1996) dos quais US$ 96 milhões para o
FNDCT (LONGO, 2009).
88

Atualmente, existem dezesseis fundos alocados no FNDCT. Um voltado à interação universidade-empresa
(FVA – Fundo Verde-Amarelo); um destinado a apoiar a melhoria da infraestrutura de Institutos de Ciência e
Tecnologia; os outros, quatorze voltam-se para setores específicos como aeronáutica, agronegócio, Amazônia,
aquaviário, biotecnologia, energia espacial, hidroviário, informática, mineral, petróleo e gás, saúde, transporte,
telecomunicações. As receitas dos Fundos são resultado da exploração de recursos naturais, parcelas do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) no que
diz respeito ao uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior
(LONGO, 2009).
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Na realidade, desde a incorporação dos FS ao FNDCT, com um montante variando
entre 0,1 e 0,2% do PIB, os FS, tanto no governo FHC, quanto no mandato de Lula da Silva,
pouco contribuíram para o financiamento da pesquisa básica em ciências humanas e sociais,
biomédica, química fina, tecnologia de novos materiais, matemática aplicada, genômica,
proteômica da biodiversidade (ANDES-SN, 2008).

Em 2004, os recursos efetivamente aplicados em C&T dos fundos setoriais
foram R$ 619 milhões. Em 2005, foram de R$ 768 milhões, ou seja,
respectivamente 0,035% e 0,043% do PIB! Desses montantes, mais da
metade foi destinada a entidades privadas, em particular as fundações
privadas ditas de apoio que atuam indevidamente junto às universidades
públicas, o que significa toda sorte de incertezas quanto aos critérios que
determinaram a sua destinação e aos controles de aplicação em atividades de
C&T (ANDES-SN, 2008).

Desde a Constituição Federal de 1988, atribui-se ao Estado a responsabilidade de
formular o Plano Plurianual (PPA), definindo as ações do governo federal para o período de
quatro anos, sendo três para o mandato vigente e um para a gestão seguinte. Contando com
recursos do PADCT, foram cinco os PPA elaborados para a área de C&T, desde a sua criação,
para os seguintes períodos: 1991-1995; 1996-1999; 2000-2003; 2004-2007 e 2008-2011.
Embora outros documentos possam revelar a maior ou menor importância conferida pelo
governo federal à área, os PPA se converteram na principal referência para a identificação de
prioridades de C&T no Brasil (THEIS; DAGNINO, 2008).
O primeiro PPA da C&T, elaborado no Governo Collor de Mello, assinala a transição
do projeto baseado na pesquisa básica em direção à pesquisa aplicada, delineado mais
explicitamente no II PPA da C&T. Este segundo Plano aponta explicitamente para a inserção
subordinada e consentida do Estado brasileiro ao processo de internacionalização da
economia capitalista, priorizando a competitividade a ser lograda por meio das “atividades de
C&T no processo de desenvolvimento socioeconômico, através da orientação da política
científica e tecnológica para a difusão e introdução de inovações tecnológicas nas cadeias
produtivas” (THEIS; DAGNINO, 2008).
No segundo mandato do governo FHC, mais precisamente, na transição do II PPA
para o III PPA da C&T, o setor produtivo, sempre citado nos Planos anteriores, passa a ter
centralidade nos debates sobre a emergente sociedade do conhecimento, para a qual, a
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competitiva empresa brasileira seria conduzida. Neste contexto, o Livro Verde – Sociedade da
informação 89 , publicado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, no ano 2000, já, traz em
seu bojo assunção da política educativa aos desígnios da política científica, propugnando a
necessidade de “um esforço continuado de qualificação de recursos humanos, em todos os
níveis”, por meio de leis, diretrizes e ações do setor educativo, de modo a viabilizar e
sustentar no projeto de longo prazo “mecanismos de gestão modernos, ágeis e eficazes que
estimulem a inovação” (BRASIL/MCT, 2001).
Sempre em atenção às recomendações dos organismos supranacionais, o referido
Livro Verde propõe uma série de ações estruturantes com vistas à reforma educativa, em
geral, e da educação superior, em particular. Esta proposta foi amplamente debatida em
conferências regionais e, posteriormente, por ocasião da 2ª Conferência Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, realizada no ano de 2001. A partir disso, as recomendações e
definições para a área da ciência, tecnologia e inovação foram sintetizadas e publicadas no
Livro Branco.
Nesse contexto de recuperação do papel do FNDCT na política científica, ocorre
também a mudança do paradigma de sistema nacional do desenvolvimento científico e
tecnológico, formalizado na década de 1970, para o de sistema nacional de ciência,
tecnologia e inovação, forjado na 2a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação 90 , realizada em 2001, marcando, assim, a incorporação da inovação nas políticas
públicas do setor, além de redefinir o papel do conhecimento no novo quadro de
desenvolvimento econômico e social do país.
Se, por um lado, o Livro Verde adere à ideologia da educação como panaceia capaz de
assegurar a entrada do país na evocada sociedade conhecimento, para o que seria necessária
uma política de incentivo, não apenas à reestruração dos cursos de engenharia, por meio do
Programa de Desenvolvimento das Engenharias (PRODENGE), mas também à contratação,
por parte das empresas, de cientistas e engenheiros, que venham a contribuir com
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O Livro Verde foi elaborado e publicado para subsidiar os debates da 2a Conferência Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, de cuja discussão foram extraídos os elementos das Diretrizes Estratégicas para o setor
até o ano de 2010. Ressalta-se o projeto de longo prazo da burguesia que vai sendo ampliado e renovado a cada
evento, por ela costurado, expresso no Livro Branco (2002) e Livro Azul (2010).
90
A 1ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, no governo Sarney, em 1985, tinha como objetivo central
discutir os caminhos da pesquisa científica numa sociedade democrática.
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conhecimento nessa expedição, bem como atuar na prevenção de fuga de cérebros
(BRASIL/MCT, 2001, p. 57-61).
De outro, o Livro Branco consolida a visão de que seria necessária a inserção do Brasil
na nova conjuntura internacional, destacando a participação da ciência, tecnologia e inovação
no processo de construção de um país mais dinâmico, competitivo e socialmente mais justo.
Para tanto, seria necessário “formar e consolidar, em um ambiente estimulante e indutor da
inovação, um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuja base científica seja
internacionalmente

competitiva,

ampla,

diversificada

e

nacionalmente

distribuída”

(BRASIL/MCT, 2002, p. 21. Grifos nossos).
Segundo o Livro Branco, o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação
compreende um conjunto de instituições públicas e privadas que tem como objetivo contribuir
nos âmbitos macro e microeconômico para o desenvolvimento e a difusão de novas
tecnologias, bem como para o desempenho inovador do conjunto. Por meio desse sistema de
inovação, cuja ênfase está na produção do conhecimento científico, o Estado não apenas
coordena o sistema, estimulando a capacitação tecnológica, por meio da demanda do bloco
no poder, definindo diretrizes para o sistema, gerando infra-estrutura necessária à interação
entre os agentes envolvidos, mas também estabelece as políticas de ciência e tecnologia
voltadas para o desenvolvimento do país (BRASIL/MCT, 2002, passim).
Na realidade, trata-se de um arranjo institucional que envolve três elementos
fundamentais, quais sejam, o Estado, as universidades e centros de pesquisa e empresas
públicas e privadas, além de instituições de fomento à pesquisa, que são responsáveis pela
geração, implementação e difusão das inovações. Neste sentido a cooperação universidadeempresa torna-se forte instrumento de inovação tecnológica, sendo necessário, portanto,
aproximar e intensificar as relações entre setor produtivo nacional, as
universidades e os institutos de pesquisa. No Brasil, o distanciamento
remanescente entre essas fontes de inovação pode ser atribuído, em parte, a
um marco legal e institucional inadequado e à insuficiência de mecanismos
apropriados à promoção de tal integração. A parceria universidade-empresa
não está dissociada de riscos. Há diferenças que caracterizam essas
instituições quanto as suas naturezas, culturas e funções específicas na
sociedade. Transferência não-intencional ou aleatória de tecnologia,
desequilíbrio no financiamento às áreas das ciências e das engenharias e a
restrição à disponibilização dos resultados das pesquisas são algumas das
questões apontadas como elementos de risco na colaboração governo,
universidade e empresa. Ainda assim, o crescente número de colaborações
observadas nos diversos países sugere que os benefícios têm superado os
riscos (BRASIL/MCT, 2002, p. 28-9).
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Antes, a expansão do setor industrial definia o ritmo da “qualificação da força de
trabalho e do fortalecimento da base científica e tecnológica do país”; nos dias que correm, a
inovação dita as condições e a velocidade da produção do conhecimento.
O papel da CT&I, no atual estágio do processo de internacionalização da
economia, “diz respeito à aceleração da produção do conhecimento e da
inovação; mas também é sua vocação tornar-se o principal fator de
agregação de valor a produtos, processos e serviços. A ordem internacional
abriga a tendência no sentido da concentração do saber, do saber-fazer e da
introdução de produtos sofisticados e inovadores no mercado mundial
(BRASIL/MCT, 2001, p. IX).

Apesar de ter alcançado o poder federal por meio de bandeiras progressistas, obtendo
expressivo apoio popular, o governo Lula da Silva não se constituiu em alternativa ao
neoliberalismo. Ao contrário, a política praticada em seus dois mandatos reafirma proposições
e argumentos de seus antecessores governos, marcadamente neoliberais. “No capítulo de
ciência e tecnologia (C&T)”, o governo Lula da Silva deu “seqüência aos projetos do governo
FHC” (COGGIOLA, 2003, p.59).
Primeiro, porque reitera o apoio aos FS como mecanismo inovador de estímulo ao
fortalecimento do, já, consolidado sistema nacional de CT&I, ratificando, assim, a política de
promover maior sinergia entre universidade, centros de pesquisa e setor produtivo. Segundo,
porque na 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada no de 2005,
reafirma a proposta de consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
como uma política de promoção de ciência e tecnologia em favor de um ambiente favorável à
inovação, estimulando o setor empresarial a investir em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (BRASIL/MCT/CGEE, 2006, p. 40).
Terceiro, porque aprova, no ano de 2004, a Lei no 10.973, conhecida como Lei de
Inovação Tecnológica, regulamentada pelo Decreto no 5.563/2005. A Lei da Inovação
Tecnológica, “que dispõe sobre os incentivos a inovação e a pesquisa cientifica e tecnológica
no ambiente produtivo”, busca, de certo modo, complementar as ações do FNDCT ao instituir
um conjunto de ações que, na realidade concreta, visam acelerar o processo de privatização da
produção do conhecimento, criando as condições legais para a formação de parcerias entre
universidades, instituições privadas de C&T e setor produtivo; permitindo que as instituições
de ciência e tecnologia públicas promovam a transferência de tecnologia e o licenciamento de
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invenções para a geração de produtos e serviços para o setor empresarial, sem a necessária
licitação pública; flexibilizando o regime de trabalho de pesquisadores de instituições
públicas, de modo a possibilitar seu afastamento para desenvolver a inovação no setor
empresarial.
Quarto, porque oferece apoio financeiro às empresas, por meio de concessão direta de
recursos financeiros não reembolsáveis, para a cobertura de despesas para o custeio de
projetos de PD&I destinados à criação de produtos e de processos inovadores. Dando
continuidade à política de seus antecessores governos, marcadamente neoliberais, o apoio do
governo Lula da Silva à inovação nas empresas se materializa na criação de um programa nos
termos do antigo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), com recursos
claramente alocados e estrutura profissional de gestão. Neste sentido, a educação, em todos os
níveis de ensino, é chamada, mais uma vez, a capacitar os “recursos humanos” para a
inovação:
para além do papel das Universidades na formação de pesquisadores e
mão-de-obra altamente qualificada, é preciso dar atenção ao ensino médio e
tecnológico. Em que pesem os progressos realizados no ensino fundamental
no período recente, o desempenho do ensino médio no Brasil está muito
aquém do desejado: a escolarização é precária e a qualidade inadequada,
refletindo-se no baixo índice de anos de estudo da mão-de-obra. Ao lado
desse sistema, as escolas técnicas e o Senai se responsabilizam pela
formação de mão-de-obra técnica de nível médio. Estas instituições são a
base da formação profissional de mão-de-obra técnica e podem desempenhar
um importante papel na atualização tecnológica da indústria. Ao seu lado é
preciso recobrar a capacidade de formação em engenharias e em gestão
tecnológica, que vêm perdendo terreno para outras opções profissionais, o
que pode representar um obstáculo sério ao desenvolvimento futuro de
atividades intensivas em conhecimento no país (BRASIL/MCT/CGEE,
2006, p. 85).

Quinto, porque no ano de 2009, depois de quarenta anos da sua criação, o FNDCT foi
dotado de um Conselho Diretor, marcando, assim, o amadurecimento do sistema nacional de
ciência, tecnologia e inovação, desenvolvido historicamente nas últimas décadas do final do
século XX e primeira do século XXI. Vinculado ao MCT, o Conselho Diretor do FNDCT,
regulamentado pelo Decreto 6.938/2009, exarado no Governo Lula da Silva, é a expressão do
“argumento da Hélice Tripla”. Sob a presidência do Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, o Conselho compõe-se por representantes do MEC, MDIC, MPOG, MD, MF;
pelos presidentes da FINEP, CNPq, BNDES, EMBRAPA; três representantes da comunidade
científica e tecnológica, três representantes do setor empresarial e, ainda, um representante
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dos trabalhadores da área de ciência e tecnologia. Em suma, o FNDCT constitui-se em
vigoroso instrumento de aproximação da universidade à empresa, processo que vem ganhando
concretude e “eficácia” nos governos neoliberais.
As 3ª e 4ª Conferências Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizadas no
ano de 2005 e de 2010 91 , respectivamente, são a forma mais acabada da subsunção da política
educativa à política científica, desenvolvida historicamente a partir dos anos de 1970 e
consolidada com a Lei de Inovação, eis que apontam para a privatização do conhecimento,
ampliando o leque de ação da burguesia, em geral, e da fração industrial, em particular, sobre
a política educativa.
Os Livros Verde (2001), Branco (2002) e Azul (2010), bem como as sucessivas
Conferências Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, promovidas nos governos FHC e
nos mandatos de Lula da Silva, ao compreender a política educacional como um instrumento
a serviço da política de CT&I, buscam produzir o consenso em torno da ideologia que afirma
ser a inovação requisito essencial para uma economia competitiva e sustentável, submetendo,
cada vez mais, a educação, em geral, e a universidade, em particular, “às oportunidades
tecnológicas” e às demandas imediatas do capital.
A inovação é um fenômeno complexo, multidimensional, que pressupõe a
presença e articulação de número elevado de agentes e instituições de
natureza diversa, com lógicas e procedimentos distintos (...) O processo de
inovação tem características sistêmicas e é condicionado por políticas, por
um conjunto de instituições, públicas e privadas, e pela qualidade e
intensidade de suas inter-relações. Dentre elas, sobressaem a política
nacional de CT&I, empresas com suas competências internas e articulações
externas, organizações de pesquisa e desenvolvimento, infra-estrutura de
C&T, sistema educacional e de treinamento, ambiente macroeconômico e
marco normativo, em particular os incentivos à inovação bem como à
participação em alianças estratégicas no plano internacional (...) Inovar exige
mais que saber produzir: demanda conhecimento para projetar novas
tecnologias de produtos ou de processos; envolve a realização de atividades
de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, internamente ou em
cooperação com outros agentes; a importação e absorção de tecnologias; a
formação de pessoas qualificadas para a inovação e sua fixação nas
empresas; e, a disponibilidade de infraestrutura científica e tecnológica
(BRASIL/MCT, 2002, p. 26-7).

Tido como elemento de conquista de autonomia e soberania nacional, o conhecimento,
por si só, no novo paradigma técnico-econômico de sociedade, torna-se elemento-chave da
91

A síntese das propostas colhidas nessa última Conferência foi publicada no Livro Azul.
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nova estratégia desenvolvimentista. Em outras palavras, a almejada economia do
conhecimento só seria uma realidade por meio do ajustamento da sociedade brasileira à
reconfigurada divisão internacional do trabalho e às condições de produção e consumo de
ciência e tecnologia no plano internacional. Como parte do programa da criação de uma
cultura científica no Brasil, o bloco no poder, por mediação do MCT e do MEC, vem
popularizando e difundindo a ciência, bem como a ideia da necessidade de desenvolver a
criatividade, a tecnologia e a inovação com vistas ao desenvolvimento sustentável, contando
com a participação dos governos estaduais e municipais.
Neste sentido, foi criada, no ano de 2004, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
realizada anualmente no mês de outubro, conta com um leque de atividades como, Dias de
Portas Abertas em instituições de ensino, do nível fundamental ao pós-graduado, tendas da
ciência em praças públicas; festivais e feiras de ciência; concursos para crianças e jovens;
oficinas para o público; eventos que integram ciência, cultura e arte; palestras de cientistas
nas escolas; palestras e discussões públicas sobre temas científicos de interesse geral; jornadas
de iniciação científica; produção de cartilhas, encartes e mapas da ciência; exibição de filmes
e vídeos científicos; excursões científicas; entrevistas, debates e documentários nos meios de
comunicação e informação sobre temas de ciência e tecnologia. Além dessa ação de âmbito
nacional, o bloco no poder vem buscando formar o consenso em torno da necessidade de
valorizar a curiosidade, a experimentação e a criatividade de crianças e jovens por mediação
do ensino de ciências, desde a educação infantil; construir os Planos Nacionais de Educação
em estreita colaboração com o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação; de envolver
maior número de instituições na realização de feiras de ciências e olimpíadas, bem como a
criação e manutenção de incubadoras e, ainda, a expansão dos programas de iniciação
científica no ensino superior e de iniciação tecnológica na educação profissional.
Ressalte-se que todas estas ações se voltam para a formação do trabalhador coletivo na
área científico-tecnológica e de inovação, sendo que a universidade cumpre papel decisivo
neste processo. Segundo o Livro Branco,
A universidade deve desempenhar papel central nesse processo, o que requer
uma diversificação do sistema de ensino superior, tanto em termos dos
papéis a serem desempenhados no ensino e na pesquisa, como pela adoção
de modalidades de formação de recursos humanos com as mais variadas
características, inclusive de curta duração. Só assim será possível atender às
necessidades de aprendizado permanente que caracterizam a sociedade do
conhecimento. Merece realce a formação de engenheiros no País que, apesar
dos esforços, ainda constitui uma importante limitação do Sistema Nacional
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de Ciência, Tecnologia e Inovação (...) sua formação característica ainda
reflete as necessidades do modelo industrial do passado, no qual a inovação
não desempenhava papel central para a sustentabilidade da economia. Em
particular, a ampliação e a diversificação da formação de cientistas e
engenheiros constituem condições essenciais para inserir a inovação na
agenda econômica e social do País. A densidade nacional de cientistas e
engenheiros – relação entre seu número absoluto e a população
economicamente ativa – precisa elevar-se, nos próximos anos, para que o
País possa acompanhar os acelerados avanços do conhecimento científico no
cenário mundial e transformá-los em inovações para o setor produtivo e para
a população brasileira (BRASIL/MCT, 2002, p. 39-40).

A contradição do capital se manifesta na relação entre educação e desenvolvimento
científico e tecnológico, exigindo, de um lado, maior qualificação do trabalho e, de outro, sua
desqualificação, na medida em que, neste contexto, o avanço tecnológico estaria abrindo
novas perspectivas e demandas de formação profissional sem a exigência de quadros com
formação prolongada, ofertada em cursos de quatro ou cinco anos. Neste sentido a política
educativa deve
Estimular a expansão da educação universitária e profissionalizante,
adequando-as às necessidades do mercado e das novas vertentes
interdisciplinares; priorizar a criação, nas instituições públicas de ensino
superior, de cursos profissionalizantes e de cursos de formação geral de curta
duração (dois anos), adequados às necessidades e demandas do setor
produtivo e com grade curricular atual e flexível; empreender campanha de
valorização dos cursos de nível superior de curta duração (ibid, p. 111-2).

Sob o mote de promover a autonomia universitária, o pensamento empresarial, na voz
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou uma agenda propositiva, que na
essência retoma o “argumento da Hélice Tripla”, segundo a qual o Estado assuma o papel de
consolidar a aproximação harmoniosa entre setor produtivo e as instituição de ensino
superior, notadamente, as da rede pública, flexibilizando o arcabouço institucional, jurídico e
curricular da IES com vistas a redirecionar o financiamento à pesquisa aplicada, estimular a
ampliação da oferta de cursos na área tecnológica e, ainda, gratificar mestres e doutores que
venham a dividir a carga horária de trabalho entre universidades e empresas (ibidem).
Este pensamento foi materializado não apenas nos documentos emanados do
Seminário As políticas públicas para incentivar a inovação no setor privado: uma agenda
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prioritária 92 , promovido pelo BNDES, no ano de 2009, mas também, na 4ª Conferência
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada no ano de 2010.
Ao que tudo indica todo esse arsenal político-ideológico, teórico e institucional
produzido historicamente, desde o governo civil-militar até o segundo mandato de Lula da
Silva, contempla as necessidades atuais do capital, tanto é que o Livro Azul, publicado no
final do governo Lula da Silva, reitera os desejos da burguesia manifestos nos Livros Verde e
Branco muito mais do que amplia suas proposições.
Concordamos, pois, com Neves e Pronko (2008, p. 165), que afirmam serem esses
documentos fonte para desvelar o objetivo da política de CT&I, a qual coerentemente com os
organismos supranacionais, “busca aumentar a produtividade do trabalho, sob a ótica do
capital, favorecendo e acelerando seu processo de valorização”, em um movimento de
adaptação da realidade brasileira ao processo de internacionalização da tecnologia.
Os países desenvolvidos e um grupo cada vez maior de países em
desenvolvimento têm colocado a produção de conhecimento e a inovação
tecnológica no centro de sua política para o desenvolvimento. Fazem isto,
movidos pela visão de que o conhecimento é o elemento central da nova
estrutura econômica que está surgindo e de que a inovação é o principal
veículo da transformação do conhecimento em valor. (...) Pelo lado do
desempenho econômico, isto se deve ao fato de que as inovações são o
principal determinante do aumento da produtividade e da geração de novas
oportunidades de investimento. E uma característica central da inovação
tecnológica nas economias industrializadas é a crescente incorporação de
conhecimento científico cada vez mais complexo (BRASIL/MCT, 2001, p.
13-4).

3.2.1.2. O caso de Portugal
Na política científica portuguesa encontraremos similitude com o desenvolvimento da
lógica tendencial da política brasileira para o setor de C&T. A aparência fenomênica mostra a
criação de programas e instrumentos voltados para: formação de pessoal qualificado para a
pesquisa; produção de conhecimento científico com vistas ao desenvolvimento do aparato
científico; e, manutenção de infraestrutura de pesquisa com financiamento do fundo público
voltado ao desenvolvimento econômico.
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O Evento foi promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Secretaria Geral Iberoamericana
(Segib). Disponível em http://www.segib.org/upload/File/Conclusiones_RJ.pdf. Acesso em 17/10/2009.
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Na essência, encontram-se as formas históricas de subordinação do trabalho manual e
do trabalho intelectual à lógica da acumulação capitalista, estando tal política relacionada ao
poder burguês, à ideologia da modernização e do desenvolvimento econômico, ao mercado, à
racionalidade instrumental e ao controle social
No plano econômico, Portugal é um país que, no período pós-Segunda Guerra
Mundial, adotou, de forma semelhante e particular, o processo de industrialização pela via da
substituição de importações. Embora esse processo tenha esgotado no período de instabilidade
do governo ditatorial (LAINS, 1994; SILVA, 2002), engendrado pelos movimentos
nacionalistas e independentistas que se verificavam nas colônias portuguesas 93 , Portugal
viveu seu milagre econômico (1960-1973), sustentado pela entrada de capital estrangeiro,
tendo sido associado à dinâmica dos então denominados Novos Países Industrializados
(LAINS, 1994, p. 931-2; SILVA, 2002, p. 41-2).
Portugal passa, também, por um período marcado pela tecnocracia (1968-1974), no
governo de Marcelo Caetano, “que pretendia modernizar a economia portuguesa, definir uma
Nova Política Económica, cuja extensão se ficou por 1974” (OLIVEIRA; PAIS; CABRITO,
1988, p. 133). Outrossim, esse período é o de abertura política e de contradições que
engendram o 25 de Abril de 1974.
A política industrial do final do Estado Novo, de coordenação do aumento da
capacidade produtiva, da modernização e reestruração do parque industrial, não foi posta em
causa com o 25 de Abril: “se alguma coisa foi decidida em 1974 e 1975, foi o reforço da
intervenção estatal na indústria e nos outros sectores da economia”. No plano político, o que
se contestava eram a distribuição de renda e a concentração de riqueza nas mãos da burguesia
industrial (LAINS, 1994, p. 934-5).
A Revolução não visava apenas substituir a ditadura fascista pela democracia, mas
também promover uma coligação entre trabalhadores, campesinato e pequena e média
burguesia, que derrubasse a grande burguesia industrial e a burguesia financeira, além de
expropriar o capital estrangeiro. Durante o processo de derrubada do Estado fascista,
emergiram forças políticas (fascistas, liberais, marxistas, anarquistas, etc.) cuja correlação
resultou numa “transição política atenuada para as estruturas de poder democrático”
(GRAMSCI, 2001), acabando por dar resposta à pressão político-militar dos EUA e outros
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Sobre o movimento nacionalista e independentista em Moçambique ver Gonçalves (2005) e, Oliveira; Pais;
Cabrito (1988).
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países do bloco imperialista (COSTA et al, 2010, p. 262). Como diria Marx, “a forma política
foi encontrada”. O período de “normalização”, que se seguiu ao da revolução, “acabou por
aperfeiçoar a máquina estatal, ao invés de destroçá-la” (MARX, 1974, p. 114).
Do período de crise do capital 1973-4 à adesão à Comunidade Europeia, em 1986, a
dependência energética de Portugal, em particular dos derivados do petróleo, aprofunda as
contradições do país. Portugal enfrenta problemas com a balança de pagamento, entra em
recessão econômica, submete-se a medidas de recuperação do crédito internacional,
consagradas no acordo com o FMI, e inicia o processo de privatização das empresas
nacionalizadas no período revolucionário de 1974-1975.
Iniciado com o Primeiro Ministro Cavaco Silva (1985-1995), continuado no mandato
de António Guterres (1995-2002) e aprofundado no período de Durão Barroso (2002-2004), o
processo de desindustrialização e desnacionalização marca não apenas o retorno de forças
conservadoras ao poder (COSTA et al, 2010, p. 263), mas também a integração subordinada e
consentida de Portugal ao mercado europeu.

Fenômeno, ainda, visível no mandato do

Presidente da República Cavaco Silva e do Primeiro Ministro José Sócrates, no ano de 2010.
Como no Brasil, Portugal promove a “abertura passiva e activa” (SILVA, 2002) ao
processo de desregulamentação e de liberalização econômica e financeira, iniciado nos
Estados Unidos, com Reagan, e na Inglaterra, com Thatcher, apoiado pelo FMI e pelo Banco
Mundial, com base no mito da autorregulação e da eficiência do mercado. Na realidade, o
Estado português busca adequar-se ao telos dos processos de internacionalização da economia
e da tecnologia. É neste quadro de desenvolvimento econômico do Estado português, marcado
por contradições entre capital e trabalho e trabalho e educação, que se desenvolve a política
científica portuguesa.
Depois do processo contraditório de adesão à OECE 94 , das negociações bem sucedidas
para entrada na ZCL 95 , bem como da adesão à EFTA (1956-1960) 96 , a criação da JNICT, em
94

O processo de adesão de Portugal na OECE, mais tarde OCDE, é coetâneo a sua adesão ao Plano Marshall
(1947-1952). Para maiores detalhes, ver Oliveira; Pais; Cabrito (1988) e Rollo (1994).
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A entrada de Portugal à Zona de Comércio Livre (ZCL) esteve condicionada aos seus esforços de
industrialização. Para maiores detalhes ver Andresen-Leitão (2004).
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Nos dias que correm, a Associação Européia de Livre Comércio, em inglês European Free Trade Association
(EFTA), é composta, apenas, por Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia, entretanto na gênese de sua criação
encontram-se Reino Unido, Portugal, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Suíça, países que não tinham
aderido à Comunidade Econômica Europeia (CEE) e buscavam fortalecer-se mutuamente defendendo seus
interesses econômicos na ZCL. Portugal entra nesse esforço, o da EFTA, com direito a um regime específico
para a sua economia e seu processo de industrialização em desenvolvimento, quais sejam, isenção de taxas na
exportação de produtos para outros países da EFTA, ao mesmo tempo em que, sobre os produtos importados
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1967, bem como sua ligação direta à economia, bem demonstra, de um lado, a intenção
política do governo em manter a natureza competitiva da economia portuguesa no mercado
europeu; de outro, a mudança significativa no enfoque teórico-normativo da forma de
estabelecer a política científica portuguesa (CABRITO, 2010; ROSA, 2003; RUIVO, 1995).
Criada depois da participação do governo português na reunião ministerial da OCDE,
ocorrida no ano de 1966, a JNICT teve como missão concretizar a política científica do III
Plano de Fomento (1968-1973), tendo como traço marcante “a deslocação da posição
proeminente dos laboratórios do Estado, como executores da investigação, para as
universidades, criando, assim, condições de aprofundamento da base científica” (RUIVO,
1995, p. 198).

Dava-se guarida à investigação, mas só à investigação aplicada ou
tecnológica, exercida fora do âmbito da Escola, sob a superintendência de
outros Ministérios que não o da Educação Nacional (...) sendo a educação e
a investigação a base de todo progresso, este III Plano, na continuidade da
senda aberta pelo Plano Intercalar 97 , (PORTUGAL, III Plano de Fomento) 98
entende que a investigação nas suas múltiplas modalidades, fundamental ou
aplicada, científica ou meramente tecnológica, estatal ou particular,
metropolitana ou ultramarina, deve ser objecto de esforço de coordenação,
tendente à definição de uma verdadeira política científica (PORTUGAL, III
Plano de Fomento apud RUIVO, 1995, p. 213).

Em um contexto em que se registra a expansão industrial ‒ nos ramos da metalurgia de
base, produtos metálicos, máquinas, equipamento de transportes, e da química ‒ associada à
entrada de capital estrangeiro (OLIVEIRA; PAIS; CABRITO, 1988, p. 92-7), a criação da
JNICT, vinculada diretamente à Presidência do Conselho de Ministros, marca uma nova
institucionalidade na política científica portuguesa, cujo objetivo “de coordenar os esforços
dos diversos ministérios (educação, agricultura, obras públicas e economia), de forma a
promover e estimular a base tecnológica do crescimento económico nacional”, já buscava, na
essência, aproximar a universidade da indústria, chave do desenvolvimento histórico do
Sistema Científico e Tecnológico Nacional.

incidiam impostos, benefícios este que serão auferidos até a década de 1980. Cf. Andrensen-Leitão (2004) e,
Oliveira; Pais; Cabrito (1988).
97
O Plano Intercalar de Fomento foi executado no último mandato de Salazar, no período de 1965-1967.
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Disponível em http://www.dpp.pt/pt/base-de-dados/Arquivo-historico/Paginas/III-Plano-de-Fomento.aspx
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Lado a lado com a JNICT, o IAC, criado no ano de 1936, prossegue financiando a
investigação científica sendo transformado, em 1976, no Instituto Nacional de Investigação
Científica (INIC), dando continuidade na missão de financiar bolsas de estudo e os centros de
investigação universitários (CABRITO, 2010; ROSA, 2003; RUIVO, 1995).
Contraditório em sua essência, o movimento revolucionário de 1974 orientou-se, de
um lado, para um processo anticapitalista, levando a cabo o desmantelamento dos grandes
monopólios; de outro, não perde de vista a ideia de integrar-se à comunidade europeia
capitalista, bem como de encaminhar-se orientado pelas recomendações da UNESCO, que se
apresentava, então, como simpatizante ao socialismo português em processo de construção.
Assim, o 25 de Abril não pôs em causa o modelo de investigação científica que se
pretendia para o desenvolvimento econômico do país. As afirmações do Primeiro-Ministro
Vasco Gonçalves, quando da posse do novo presidente da JNICT, refletem a ideia de
submeter a investigação científica e tecnológica aos interesses da política governamental:
Há que ver qual é a investigação científica e tecnológica que mais nos
interessa, o que está directamente ligado às condições históricas, no sentido
geral, em que vivemos. Portanto, a palavra de ordem seria a de dinamizar e
impulsionar a investigação científica em Portugal (GONÇALVES, 1974
apud FURTADO, 1986, p. 134).

Sobre esse momento particular da realidade portuguesa, cujos desdobramentos se
farão sentir no modelo de organização da política científica no período pós-revolucionário,
afirma Ruivo (1995):
Após a Revolução de 1974, efectuou-se uma reorganização de todos os
laboratórios estatais nacionais. Esta organização visou, por um lado, de
novo, a concentração de esforços em investigação relacionada com o
desenvolvimento econômico. Por outro, esteve ligada à idéia de colocar estas
instituições mais próximas das políticas setoriais. Os novos institutos
contaram entre as suas finalidades, então, as de coordenação da investigação
estatal num determinado domínio e de realização de investigação (RUIVO,
1995, p. 171-2).

Na prática, a JNICT não veio a contar com apoio financeiro. Tendo recebido
resistência por parte dos laboratórios públicos setoriais, sua incumbência de estreitar os laços
entre universidade e indústria será adiada para o final da década de 1970, quando é realizado,
no ano de 1978, o Simpósio Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, com
o objetivo de preparar a delegação portuguesa para a Conferência das Nações Unidas sobre
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Ciência e Tecnologia ao Serviço do Desenvolvimento, convocada para o ano seguinte
(GONÇALVES, 1996, p. 52). Com este movimento da comunidade científica, estariam
reunidas as condições político-ideológicas para transformar o discurso em realidade concreta,
transformando, de fato, a ciência e tecnologia em um dos elementos-chave do
desenvolvimento econômico.
Durante a década de 1980, particularmente a partir de 1986, verificaram-se
significativas modificações na reorganização do Sistema Científico e Tecnológico Português,
em decorrência da adesão de Portugal, em 1º de janeiro daquele ano, à Comunidade
Econômica Européia (CEE). Neste contexto, cabe destacar que a Comissão de Educação e
Cultura teve suas atribuições ampliadas passando a Comissão Educação, Ciência e Cultura
passando a ter sob sua responsabilidade a Subcomissão para a Ciência e Tecnologia. Nesta
mesma direção, cria-se, também, a Secretaria de Estado de Investigação Científica, mais
tarde denominada de Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (RUIVO, 1995, p. 222-3).
Inserida na CEE, a dinâmica do Estado português passará a associar-se à
movimentação do Parlamento Europeu 99 , sendo, por conseguinte, a política científica
portuguesa orientada pela Política de Investigação e Desenvolvimento Econômico da
Comunidade, de modo a assegurar a coerência recíproca entre políticas nacional e
comunitária. Não sem razão, “o financiamento básico para a investigação vem da União
Europeia e curiosamente até há pouco vinha em grande percentagem do FEDER (Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional)” (TORGAL, 2008, p. 25).
Em linhas gerais, a política comunitária para o setor da ciência e tecnologia tem como
objetivo central promover a competitividade industrial da Europa bem como, promover as
ações de investigação consideradas necessárias ao reforço do aparato científico-tecnológico
da indústria, objetivos estes que, segundo a legislação específica do Parlamento Europeu,
serão alcançados a partir
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O Parlamento Europeu (PE), composto por de 732 deputados europeus, é co-legislador da União Europeia
(UE). Sendo eleito diretamente pelos cidadãos, possui poderes legislativos e orçamentais que partilha com o
Conselho Europeu. Sua estrutura de funcionamento baseia-se nas atuais 20 comissões parlamentares, que
refletem a composição política do PE. O Conselho Europeu partilha com o Parlamento Europeu o papel de
legislador da União, delegando a execução dos atos à Comissão Europeia. Além disso, o Conselho assegura a
coordenação das políticas econômicas gerais dos Estados-Membros. A Comissão Europeia é uma instituição
independente e colegial, que representa os interesses dos Estados-Membros. Dotada de poderes executivos que
partilha com o Conselho de Ministros, a Comissão é propositiva em assuntos legislativos, cabendo-lhe aplicar as
políticas e o orçamento comunitário bem como controlar a aplicação dos Tratados. Cf. http://www.drapc.minagricultura.pt/base/geral/files/parl_cons_comi_eu.pdf.
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a) [da] execução de programas de investigação, de desenvolvimento
tecnológico e de demonstração, promovendo a cooperação com e entre as
empresas, os centros de investigação e as universidades; b) [da] promoção
da cooperação em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico
e de demonstração comunitários com países terceiros e com organizações
internacionais; c) [da] difusão e valorização dos resultados das atividades
em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de
demonstração comunitários; d) [do] incentivo à formação e à mobilidade dos
investigadores da Comunidade (UE/PARLAMENTO EUROPEU: FICHAS
TÉCNICAS, 2000).

Isto quer dizer que, qualquer que seja a diretriz da política interna portuguesa, ela
estará inserida nos processos de internacionalização da economia e da tecnologia e de seu
correlato, o processo de internacionalização do conhecimento.
Com a adesão à CEE, Portugal passou a servir-se de auxílios financeiros oriundos dos
Fundos Estruturais Europeus: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER),
voltado aos países menos desenvolvidos, destina-se aos investimentos no setor produtivo, na
infraestrutura e formação de recursos humanos; o Fundo Social Europeu (FSE) concentra-se
na formação profissional e em aportes para fins de contratação; o Fundo Europeu de Garantia
Agrícola (FEOGA-O) apoia as reformas no setor agrícola e ações de desenvolvimento rural;
e, ainda, o Instrumento Financeiro de Orientação para a Pesca (IFOP) que, desde 1993,
sustenta a reestruturação do setor pesqueiro na União Europeia. Em contrapartida, Portugal no
rumo da coesão social, está comprometido a elaborar planos e programas plurianuais,
plurisetoriais e, ainda, inter-regionais, em consonância com o Quadro Comunitário de Apoio
(QCA) 100 .
Neste contexto, a JNICT, exercendo suas funções sob a tutela da Secretaria de Estado
da Ciência e Tecnologia, no âmbito do Ministério do Planejamento e da Administração do
Território, é reestruturada de modo a tornar-se instrumento eficaz de financiamento da C&T,
assegurando, assim, a flexibilidade e a inovação requeridas pelo capital.
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Os Quadros Comunitários de Apoio, inseridos na perspectiva de integração entre Estados-Membros e União
Europeia, são elaborados pelos Estados Membros, segundo eixos estratégicos que, por sua vez, integram vários
Programas Operacionais (setoriais ou regionais). No caso português, os QCAs são elaborados a partir de três
objetivos gerais: assegurar o crescimento da economia e do nível de vida dos portugueses a ritmos superiores aos
da média comunitária; fomentar a convergência real (em termos de produto e rendimento) entre a economia
portuguesa e a média comunitária; fomentar a coesão econômica e social interna do país. Até o momento, foram
elaborados o QCA I (1989-1993), QCA II (1994-1999), QCA III (2000-2006), estando em execução o QCA IV
(2007-2013). (Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro [de Portugal], 2010). Disponível em
https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=229&lang=pt
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Mais tarde, quando da extinção do INIC em 1992, a JNICT foi incumbida de acumular
a administração do financiamento das instituições de ensino superior e de bolsas de pósgraduação, em proposta clara de aproximação da universidade aos interesses do mercado
(CABRITO, 2010).
É, também, da década de 1980 a elaboração do Plano de Desenvolvimento
Tecnológico

da

Indústria

Transformadora

Portuguesa

(PDTITP)/(1983-1993)

pelo

Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI) 101 , em colaboração com
o Center for Policy Alternatives do Massachussets Institute of Technology (OLIVEIRA, 2002,
p. 6), quando são criados os Centros Tecnológicos (CTs) e as Empresas de Investigação e
Desenvolvimento (EIDs), por meio do Decreto-Lei no 461, de 1983, definidas como
“empresas de base científica, de investigação competitiva e fornecedoras de protótipos
comercializáveis” (DECRETO-LEI nº 461/83 apud RUIVO, 1995, p. 190), no campo da
microeletrônica, biotecnologia e de fármacos.
Embora o PDTITP não chegasse a ser implementado no âmbito da sua própria lógica,
ele foi a linha-mestra para as ações do Programa Específico para o Desenvolvimento da
Indústria Portuguesa (PEDIP)/(1988-1992) 102 , no que diz respeito ao financiamento da C&T
(OLIVEIRA, 2002, p. 6). Com o objetivo de modernizar a indústria portuguesa e reforçar a
competitividade, tendo em vista o mercado único europeu, no âmbito do PEDIP, são criadas
as escolas tecnológicas como estruturas educativas destinadas à oferta de cursos póssecundários não superiores, “para a formação e valorização dos quadros médios com perfil
profissional

adaptado

às

exigências

do

desenvolvimento

industrial

português”

(PORTUGAL/ME, 2000, p. 23); bem como, os Institutos de Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica (IDITEs) juntos às Universidades do Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro e dos
Açores, sob a responsabilidade do LNETI.
Com este conjunto de ações, a JNICT, por meio do Programa Mobilizador de Ciência
e Tecnologia, e o LNETI, por mediação do Programa Estrutural para o Desenvolvimento da
Indústria Portuguesa (PEDIP), passam a definir a política científica portuguesa, reunindo as
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O LNETI desde a sua criação, em 1979, passou por modificações em sua estrutura e denominação. Em 1992,
foi transformado em Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), estando vinculado, desde
o ano de 2006, ao Ministério da Economia, da Inovação e do desenvolvimento.
102
Criado ao abrigo do Regulamento nº 2053/88 (CEE), do Conselho, de 24 de junho. Cf.
http://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/lexmar/PGPAT%20100/PGPAT%201000%20%20Cap%C3%ADtulos/Cap%C3%ADtulo%20N%20%C3%81reas%20Protegidas/N.1%20%20Continente/Portaria%20174-90%20(08MAR1990).pdf. Acesso em março de 2011.
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condições normativas e institucionais, explicitadas no primeiro quadro comunitário (QCA I –
1989/1993), para a consolidação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional.
Foram objetivos fundamentais do QCA I reforçar a capacidade nacional em C&T,
como forma de diversificar e desenvolver novas tecnologias; e formar pessoal qualificado
para a pesquisa de modo a apoiar a inovação industrial através da cooperação entre
instituições de ensino superior, institutos de I&D e empresas (ibid, ibid). É o “argumento da
Hélice Tripla” presente na política científica portuguesa e concretizada com os IDITE-Minho,
Trás-os-Montes, Alto Douro e dos Açores, por mediação do, hoje, INETI.
Dotada de um importante volume de meios financeiros, a JNICT administra, não
apenas o Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia, mas também outros programas de
fomento à pesquisa científica: Fundo de Apoio à Comunidade Científica, Cooperação
Científica Internacional, Divulgação de Ciência e Tecnologia, Fomento da Criatividade e
Inovação. No que mais nos interessa, o Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia103 ,
lançado no ano de 1987, torna-se motor propulsor para a decolagem científica e tecnológica
de Portugal rumo à internacionalização, por meio de financiamento a projetos de pesquisa e
formação de pesquisadores com condições de mobilidade para o setor empresarial (SOARES,
1990, p.65).
Contudo, as bases para o desenvolvimento científico e tecnológico, em “uma
economia baseada no conhecimento” necessitariam de um reforço maior no potencial
científico, que dotado de uma lógica de competitividade arrancaria Portugal do “atraso” 104 .
Assim, ao mesmo tempo em que se aumentariam as atividades de pesquisa orientadas ao
mercado, assegurando fluxos mais intensos de transferência de tecnologia (SALEMA, 1989,
p.90), ampliar-se-ia, também, a participação portuguesa nos processos de internacionalização
da tecnologia e do conhecimento.
Neste sentido, o Programa CIÊNCIA – Criação de Infra-Estruturas Nacionais de
Ciência, Investigação e Desenvolvimento veio dar continuidade, em 1989, ao Programa
Mobilizador de Ciência e Tecnologia.

103

Mais tarde, esse Programa sofrerá modificação em sua denominação, passando a Programa Operacional
Ciência e Tecnologia, na continuidade do CIÊNCIA.
104
A OCDE sempre convidada a intervir na sociedade portuguesa, reiteradamente, afirma Portugal atrasado face
aos outros Estados-Membros.
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Orientado para o reforço das capacidades de I&D a nível pré-competitivo, destinado a
criar as condições de desenvolvimento científico e tecnológico a médio e longo prazo,
abarcando vários setores institucionais do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, o
CIÊNCIA articula-se, em sua concepção e ação, com três outros programas operacionais de
âmbito setorial, quais sejam, o Programa de Desenvolvimento da Educação em Portugal
(PRODEP) 105 , financiando, no que respeita ao ensino superior, a infraestrutura das
universidades e Institutos Politécnicos, sendo que o financiamento da P&D compete ao
CIÊNCIA; o Programa Estrutural para o Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP)
que visa aumentar a produção de pesquisas no âmbito da empresa, financiando equipamentos
e laboratórios, enquanto o CIÊNCIA, atuando no ensino superior, reforça as atividades de
pesquisa a serem direcionadas para a empresa;

e o Programa Estrutural para o

Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa (PEDAP) voltado para o desenvolvimento de
pesquisa, particularmente no setor da biotecnologia.
Depreende-se que o CIÊNCIA é instrumento-chave do Estado português na sua
relação com a universidade e a empresa, em conformidade com a Lei no 91/88 ‒ Lei sobre a
Investigação Científica e o Desenvolvimento Tecnológico ‒ que, em seu artigo primeiro,
define a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico como “prioridades nacionais,
envolvendo a participação activa dos sectores público, privado e cooperativo”.
À luz da Lei, o desenvolvimento científico e tecnológico, por mediação do CIÊNCIA,
desempenha dois papeis básicos na estratégia que conjuga desenvolvimento econômico,
abertura da economia e projeção de Portugal no cenário internacional. Um, diz respeito à
modernização e diversificação do aparelho produtivo, de modo a aproveitar as oportunidades
do mercado europeu; outro, busca diminuir a condição de país de capitalismo periférico no
continente europeu.
Neste processo as instituições científicas superiores (universidade e institutos
politécnicos) desempenham papel preponderante, qual, seja, formar o capital humano, de
105

O PROPED, co-financiado pela União Européia, previsto nos Quadros Comunitário, é articulado ao
Programa Operacional Sociedade de Informação, Programa Operacional do Emprego e a Formação e
Desenvolvimento Social, tendo como objetivo, entre outros que visam a melhoria e expansão da escolaridade, a
aprendizagem ao longo da vida na perspectiva da empregabilidade e desenvolver a sociedade do conhecimento.
Até o momento foram executados o PROPED I, PROPED II e PROPED III. Com a criação do Programa
Inovação 2010, em 2004, o PROPED III passou a centrar os objetivos no ensino não-superior
(PORTUGAL/QCAIII/PROPED
III
–
Relatório
Final,
2010).
Disponível
em
http://www.qca.pt/pos/relatorios.asp#prodep. Acesso em fevereiro de 2011.
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modo a estimular o desempenho europeu em matéria de competitividade e de produção de
C&T.
Na década de 1990, o INIC e a JNICT foram extintos, cedendo lugar à FCT, que
iniciou suas atividades em agosto de 1997. Vinculada ao já adaptado Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior às políticas neoliberais, a FCT vem promovendo a
“colonização” e “subserviência” da investigação científica portuguesa ao modelo imperialista
“anglo-saxonico” (CABRITO, 2010, p. 144) 106 .
Desde então, as ações promovidas pela FCT, na direção do fortalecimento do Sistema
Científico Tecnológico Nacional, têm sido financiadas por programas de investimento,
incluindo aí os co-financiados por fundos nacionais e fundos comunitários (FEDER e FSE) no
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio – Programa Operacional Ciência e Tecnologia
(PRAXIS XXI), inserido no QCA II (1994-1999); Programa Operacional Ciência, Tecnologia
e Inovação (POCTI), do QCA III (2000-2006) e, ainda, o Programa Operacional Ciência e
Inovação 2010 (POCI 2010), finalizado em 2009, como parte do III Quadro Comunitário de
Apoio 107 .
A FTC, instituição mediadora do Estado no que tange a projeção de Portugal “no
mapa da ciência internacional” (MCTES/FCT, 2002) torna-se instrumento-chave da
subsunção da política educativa à política científica, promovendo, junto ao MCTES, o
consenso em torno da ideologia que afirma a ciência, a tecnologia e a inovação como
requisitos essenciais para vencer o atraso de uma sociedade cuja base deveria ser a economia
do conhecimento.
Como no Brasil, onde existe uma série programas executados pelo MEC e MCT com a
finalidade difundir, nos três níveis de ensino, o ideário da CT&I para o desenvolvimento
econômico, em Portugal “a promoção da cultura científica e tecnológica e do ensino da
ciência” (MCTES/FCT, 2002) vem sendo efetivada nas escolas da rede de ensinos básico e
secundário, por meio do Programa Ciência Viva e do Pavilhão do Conhecimento (ibid); já no
ensino superior, por meio da criação e expansão da rede de Centros Ciência Viva e do
incentivo a iniciativas ligadas à difusão das atividades experimentais no ensino-aprendizagem
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Sobre financiamento e avaliação das atividades de pesquisa em Portugal, ver Cabrito (2010).
No ano de 2004 o POCTI foi reformulado, cedendo espaço ao POCI 2010. Este último programa é executado
em atenção ao Programa Sociedade do Conhecimento (POS_C).

107
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das ciências, à produção de módulos de ensino e a publicações de natureza científica
(PORTUGAL/MCTES/QCA III, 2009, p. 35-36).
No contexto em que, no plano da União Europeia, se discutia a criação do Espaço
Europeu de Investigação 108 , no plano nacional, a FCT, além de promover o consenso que vai
subsumindo a educação aos interesses imediatos do capital, protagoniza a passagem do
Sistema de Científico e Tecnológico Nacional para o Sistema Científico, Tecnológico e de
Inovação (SCT&I), forjado nos debates preparatórios do Livro Branco para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Português (1999-2006), marcando, assim, a
incorporação da inovação às políticas públicas do setor.
É, também, deste período a publicação, em 1997, do Livro Verde para a sociedade da
Informação [e do conhecimento] em Portugal, sob a responsabilidade de uma equipe
designada pelo MCTES, que reitera o papel do conhecimento no novo quadro de
desenvolvimento econômico e social do país. O conhecimento é tido como instrumento de
“transição da sociedade actual para um modelo de sociedade baseada na informação e no
conhecimento”, em que “a inovação e a modernização são, cada vez mais, vectores
fundamentais para o desenvolvimento” (PORTUGAL/MCTES/LIVRO VERDE, 1997, p.
118).
Neste contexto, em que a inovação dita as condições e a velocidade da produção do
conhecimento, “a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, mais
especificamente, constituem elemento fulcral do funcionamento da sociedade, na criação de
novos produtos e processos”, constituindo-se “em um dos principais motores do crescimento
económico e da competitividade”, bem como da “modernização das empresas européias”
contribuindo, assim, “para a Europa reforçar a sua posição em termos de concorrência”
(UNIÃO EUROPÉIA/CCE, 2000, p. 5).
Tanto em nível regional, no âmbito do Parlamento Europeu, quanto em nível nacional,
na esfera do Estado português, “a coerção vai sendo sabiamente combinada com a persuasão e
o consenso” (GRAMSCI, 2001, v.4, p. 273) por mediação dos aparelhos de hegemonia que
emanam farta documentação, além de promover a realização de eventos, que, sob o
108

No ano 2000, o Conselho Europeu lançou o conceito de Espaço Europeu de Investigação centrado na ideia de
“mercado interno da investigação”, em que pesquisadores, tecnologias e o conhecimento circulam “livremente”
para satisfazer as ambições econômicas da União Europeia. Este “conceito” será alargado e aprofundado no
Livro Verde – O Espaço Europeu de Investigação: novas perspectivas, lançado no ano de 2007. Cf. União
Européia/CCE, 2007.
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“argumento da Hélice Tripla”, visam à formação e qualificação do capital humano para
pesquisa tecnológica aplicada e a inovação, estimulando a cooperação entre empresas e
instituições de ensino, em geral, e universidades e instituto politécnicos, em particular.
Todo esse arsenal político-ideológico, que vem se materializando historicamente nas
universidades por meio dos anteriormente mencionados Programas Operacionais – PRAXIS
XXI (1994-1999), POCTI (2000-2004) e POCI 2010 (2004-2009) –, em que pese a diferença
seja no montante dos recursos aplicados ao desenvolvimento dos referidos programas, seja na
estruturação ou na denominação dos eixos, as principais linhas de ação são sempre as
mesmas: vencer o atraso e reforçar as instituições científicas; formar recursos humanos
voltados para o sistema de CT&I; desenvolver e transferir tecnologia inovadoras; apoiar a
inserção de mestres e doutores nas empresas; reforçar a capacidade tecnológica e a inovação
empresarial, etc., visando “a articulação eficaz entre o sistema de ensino superior, a
investigação e o tecido empresarial”.

A I&D empresarial foi [e vem sendo] apoiada por um conjunto de acções de
que foi encarregada a Agência de Inovação, entidade que pertence à FCT,
com destaque para projectos de I&D em consórcio entre empresas e
instituições científicas, inserção de doutorados e mestres em empresas,
cursos de mestrado de iniciativa empresarial, internacionalização da I&D
empresarial (PORTUGAL/MCTES/FCT, 2002, p.6).

Semelhantemente ao Brasil, que tem na 3a Conferência Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação sua forma mais acabada da subsunção da política educativa brasileira à
política científica, Portugal, guardadas as suas diferenças e particularidades, tem no Livro
Branco e no Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 a feição mais acabada do
processo de subsunção da política educativa portuguesa à política científica, eis que aponta
para o desenvolvimento de uma “cultura científica e tecnológica”, em todos os níveis de
ensino, que busca sustentar “o desenvolvimento econômico no quadro de uma ‘sociedade do
conhecimento e da informação’”, tendo na inovação e na capacidade de gerar conhecimento
científico e tecnológico as bases da produtividade, competitividade e crescimento econômico.
Seja na concepção da política ou de sua manifestação prática, o fato é que, quando
analisadas as diversas fases das políticas científicas brasileira e portuguesa, revela-se, para
além das aproximações na sua forma de organização, que a atual fase da política de CT&I se
materializa em uma série de programas destinados à formação do capital humano voltado para
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pesquisa, ao desenvolvimento da infraestrutura de pesquisa com base na parceria públicoprivada, em que o Estado, brasileiro e português, coerente com o processo de integração
político-econômica dos blocos regionais a que pertencem, em busca de modernização e
aumento de competitividade, em nível nacional, regional e internacional, assume o papel de
institucionalizar, organizar e regulador o sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação
coerente com a dinâmica da internacionalização da economia e da tecnologia.
Desvela-se, neste sentido, a concepção de educação tecnológica encontrada na
essência da política de ciência, tecnologia e inovação, que compreende a política educativa
como um instrumento a seu serviço. Neste sentido, à medida que a política de ciência,
tecnologia e inovação volta-se para a dinâmica da internacionalização da economia e de seu
correlato, a internacionalização da tecnologia, a educação, em geral, e a educação superior,
em particular, a ela subsume-se, manifestando caráter internacionalizado.
A concepção que norteia a política de CT&I é a de que o conhecimento, e não o
trabalho, produz valor. Busca-se, então, produzir o consenso em torno da ideologia que afirma
ser a inovação requisito essencial para uma economia competitiva e sustentável,
subordinando, cada vez mais, a educação, em geral, e a universidade, em particular, “às
oportunidades tecnológicas” e às demandas imediatas do capital.
É com base nesta concepção instrumental e utilitarista da política de ciência,
tecnologia e inovação, em geral, e do conhecimento, em particular, que se pretende um novo
modelo de universidade, do que ocupamo-nos no capítulo IV.
Antes do capítulo IV, porém, debruçamo-nos, na próxima seção, sobre o papel dos
organismos supranacionais e suas mediações com o Estado na propositura das reformas
educacionais, particularmente da educação superior. Posto que, o modelo de universidade
proposto revela nitidamente sua inspiração na agenda dos organismos supranacionais, que tem
na organização da divisão social e técnica do trabalho ‒ estruturada em diversificado leque de
postos de trabalhos ‒ as bases para agrupar e classificar competências laborais para a
formação do trabalhador coletivo, propondo neste sentido a reforma e diversificação
institucional, bem como a modernização curricular.
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3.3. O PAPEL DOS ORGANISMOS SUPRANACIONAIS NA CONSTRUÇÃO DE
UMA CONCEPÇÃO DE MUNDO

Uma reforma intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a um
programa de reforma econômica. E mais, o programa de reforma econômica
é exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda reforma
intelectual e moral (GRAMSCI, 2007, p. 19).

A internacionalização da economia, compreendida como internacionalização do
processo produtivo e, portanto, da tecnologia, envolve a internacionalização do trabalho e seu
correlato, a educação.
A epígrafe de Marx e Engels, destacada do Manifesto do Partido Comunista, aponta
para a internacionalização do conhecimento como processo concreto, decorrente da natureza
tendencial do capitalismo de se expandir globalmente em busca de novos mercados, que
engendra certo tipo de universalização da interdependência das nações na “produção
intelectual.
Concordamos, pois, com Sguissardi (2005) quando afirma que
seria ingenuidade pensar que a globalização ficaria restrita ao âmbito
econômico-financeiro; que não envolvesse de modo abrangente e incisivo os
campos sociais, da cultura, da ciência, do conhecimento. Uma das
características da fase atual do modo de produção, sabe-se, é a transformação
do saber científico em mercadoria capital, justificando o epíteto para a
sociedade moderna de sociedade do conhecimento. Seria, portanto, cometer
um erro teórico metodológico imaginar que a mundialização do capital 109 ,
invasora de todos os campos do fazer humano, não invadiria, com força
maior hoje do que ontem, o campo universitário (op. cit. p. 7).

O processo crescente da “globalização das políticas educativas” e de seu correlato, a
internacionalização do conhecimento, vem sendo examinada por vários pesquisadores na
109

Vimos, anteriormente, que segundo Chesnais (1996), a “mundialização deve ser pensada como uma fase
específica do processo de internacionalização do capital”, que tem como traço característico o investimento
externo direto (IED), tanto no setor de serviços, quanto no segmento industrial. O IED engendra o investimento
internacional cruzado e fusões-aquisições transfronteiriço. Sobre essa base, surgiram oligopólios mundiais,
constituídos, sobretudo, por grupos americanos, japoneses e europeus, que delimitam, entre si, um espaço
privilegiado de concorrência e cooperação, definido em oposição à entrada de novos concorrentes fora da área da
OCDE, seja por barreiras de tipo industrial, seja por barreiras comerciais regidas pelo GATT. (CHESNAIS,
1996, p. 33). Na esfera produtiva, a internacionalização do capital está ligada ao incremento dos fluxos de
investimentos estrangeiros diretos, às estratégias da empresas transnacionais e ao processo de reestruturação
empresarial para fazer frente ao competitivo mercado mundial.
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América Latina e Europa. No Brasil, destacam-se Coggiola (2001; 2004; 2005), Lima (2006;
2007); Neves (2006), Neves; Pronko (2008), Sguissardi (1998; 2002; 2005), Siqueira (1995;
2004; 2006a; 2006b), entre outros. Em Portugal, Antunes (2001; 2005; 2010), Azevedo
(2007), Cabrito (2008); Seixas (2001), Stoer (1990; 1991; 2001), Teodoro (2001; 2003).
Enfatiza-se, com base na teoria do sistema mundial 110 de Immanuel Wallerstein, o
desenvolvimento de um modelo de Escola moderna, inscrita em uma dinâmica histórica da
expansão da produção e do mercado mundial capitalistas, que se opõe a qualquer forma
pré-moderna de instrução.
A educação, como um fenômeno que se internacionaliza, compreende a expansão da
escolarização de massas para patamares mais altos de ensino, a difusão da ideologia da
modernização e do desenvolvimento econômico, as relações de cooperação e intercâmbio
científicos entre os sistemas nacionais de ensino, a educação comparada e, sobretudo, a
mediação das organizações supranacionais ‒ UNESCO, OCDE, BM, BID, FMI, OMC, OIT,
USAID, Fundação Européia da Cultura, Fundação Ford, Fundação Rockfeller e Fundação
Carnegie, bem como entidades de caráter regional, a exemplo da CEPAL, OREALC,
MERCOSUL, no âmbito da América Latina, e União Européia, União das Indústrias da
Comunidade Européia (UNICE), Mesa Redonda dos Industriais Europeus (European Round
Table) ‒, com o que os diferentes Estados-Nações têm redefinido, dentro do atual estágio de
acumulação capitalista, o papel da Escola, em geral, e da universidade, em particular.
Ressalte-se que as organizações regionais têm sido analisadas como instituições
supranacionais, cuja base de ação se pauta nos acordos multilaterais entre Estados,
tornando-se, desse modo, mediação para os processos de internacionalização da economia,
tecnologia e educação, ao mesmo tempo em que se apresentam como

instâncias que criam, modelam, filtram e veiculam esses processos. A União
Europeia [bem como o MERCOSUL] representa uma das formas
institucionais mais avançadas neste domínio, desenvolvendo[desde 1994]
um vasto âmbito de intervenção e assumindo progressivamente um papel
110

A teoria do sistema mundo capitalista, pensada originalmente por Immanuel Wallerstein, seguida por
Giovanni Arrighi, Samir Amin, André Gunder Frank e Theotonio dos Santos, analisa a formação e o
desenvolvimento do modo de produção capitalista como um sistema de relações econômico-sociais, políticas e
culturais, originado na Europa, em fins na Idade Média, que se expande mundialmente, trazendo como traço
marcante a existência de um centro, uma periferia e uma semiperiferia nas suas relações dialéticas. Essa análise
do desenvolvimento de longo tempo do sistema mundial capitalista combina perspectivas dos ciclos econômicos
de longo prazo de Kondratiev e dos ciclos históricos de Fernand Braudel.
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mais activo (em sentidos divergentes e com resultados diversificados) na
área das políticas sociais, [em geral, e no domínio da educação, em
particular] (ANTUNES, 2005).

Funcionando como mecanismo de interpenetração e desdobramento dos conteúdos
políticos, econômicos e culturais do imperialismo, os organismos supranacionais, tidos como
partido político, mediados pelos Estados-Nações, burguesias dependentes associadas ao
capital internacional, intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos, assumem papel
decisivo nas orientações de ordem política, assistência técnica, metodológica e financeira no
que diz respeito à “reestruturação”, à “modernização” 111 , ao “desenvolvimento econômico”,
à “democratização” dos Estados-Nações, “democratização da educação”; “internacionalização
da educação superior”, com vistas à reforma cultural, intelectual e moral da sociedade.
Considerando que a ideologia desenvolvimentista conjuga desenvolvimento, paz e
segurança (CARDOSO, 1978), na perspectiva holística dos organismos supranacionais, o
crescimento econômico, sob as bandeiras da “inclusão social”, do “combate à pobreza” e do
“combate às desigualdades na educação”, busca afirmar o capitalismo como um modo de
relação social e produção insuperável, escamoteando, assim, o antagonismo entre classes.
Portanto, os organismos supranacionais, tanto na estrutura, quanto na política,
manifestam os interesses gerais dos Estados-Nações e da classe dominante no poder, em
particular, não de modo mecânico e exclusivo, mas, sim, por meio das contradições entre
capital e trabalho, capital e tecnologia, trabalho e produção, trabalho e educação, que se
manifestam no seio, tanto de países de capitalismo central, quanto de capitalismo dependente.
Ressalte-se, ainda, que o que está em causa é o interesse de longo prazo da burguesia
na manutenção do poder político 112 , isto é, o que está por detrás das orientações e
111

A modernização conjuga discursos teóricos e prescrição de políticas, incluindo como parte importante tanto
para suas formulações teóricas quanto para sua dimensão política e ideológica, a pesquisa empírica com base no
trabalho de campo. Talcott Parsons seria o principal teórico da modernização que a partir de um esquema
conceitual abrangente busca analisar: 1) a organização e a mudança da sociedade, com base na teoria estruturalfuncional da sociedade, tendo como referências a ação entre os indivíduos, a ordem e o controle social e, ainda, a
evolução; 2) as questões que a ordem social capitalista-moderna, pautada na sociedade norte-americana, coloca
na história contemporânea (CARDOSO, 2005).

112

Cabe destacar o trabalho minucioso da Comissão Trilateral (EUA, Europa, Japão), que, há quase quarenta
anos, está à frente da administração do capital global. Criada em julho de 1973, por iniciativa de David
Rockefeller, figura de proa do capitalismo norte-americano e, formada por 120 representantes do bloco
americano (EUA, Canadá e México), 170 do bloco europeu (países-membros da UE) e 105 do asiático (Japão,
Coreia, China e países do Pacífico), todos donos do capital privado, não ocupantes de cargos na burocracia
estatal, a referida Comissão tem como finalidade promover a internacionalização da economia, aumentar a
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recomendações dos organismos supranacionais é a manutenção da política macroeconômica, a
redução do antagonismo entre capital e trabalho, a (con)formação para o trabalho explorado e
alienado, bem como a administração dos conflitos intraburgueses.
Neste sentido, o papel dos organismos supranacionais, em geral, e do BM, CEPAL,
OCDE e UNESCO, em particular, e, mais recentemente, do MERCOSUL e da União
Europeia, tem sido essencial na elaboração e difusão da ideologia desenvolvimentista e
educativa em nível mundial, normatizando, controlando e legitimando a produção do
conhecimento considerado vital para a conservação do capitalismo.
Portanto, cumprem papel decisivo na unificação do sistema capitalista internacional,
na medida em que participam da definição e unificação ideológica de valores fundamentais,
tais como os direitos humanos, a inclusão social, a coesão social, paz e segurança, e o direito
ao desenvolvimento.
É importante dizer, em tempo, que foge ao escopo desse estudo a análise
pormenorizada da farta documentação emanada pelos organismos supranacionais. A partir
dessas considerações, buscamos, nesta seção, tão somente, reunir elementos para afirmar que
estes organismos são mediação do capital no processo de uniformização, integração e
subordinação da produção do conhecimento ao processo histórico de internacionalização da
economia, sob os ditames do capital.
Evidenciamos que as orientações e ações dos organismos supranacionais, em seu
conjunto, apresentam uma unidade de concepção de mundo, cujo movimento dialético se
realiza do universal (proposições e orientações gerais) para o singular (reivindicações ou
necessidades parciais dos diferentes Estados-Nações) e, assim, do singular (reivindicações ou
necessidades parciais dos diferentes Estados-Nações) para o universal (proposições e
orientações gerais) através da particularidade (daquilo que são as peculiaridades ou
especificidades nacionais).
Reconhecendo as desigualdades econômico-sociais, educacionais, tecnocientíficas dos
diferentes Estados-Nações, e delas partindo, os organismos supranacionais, vistos aqui em sua
unidade como partido político, buscam combiná-las e integrá-las em suas particularidades e
contradições, impulsionando o “desenvolvimento desigual e combinado” da sociedade
produtividade e intensificação
http://www.trilateral.org/.
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capitalista (TROTSKY, 1930; 2007), em geral, cuja tática se desvela no movimento e
realização internos do telos da estratégia.
Um não se faz e ou se fortalece sem ou contra o outro. BM, OCDE e UNESCO, em
particular, remetem uns aos outros para referendar as concepções utilitárias e instrumentais da
ideologia do desenvolvimento capitalista e de formação do capital humano em todos os níveis
de ensino. Desse modo, nosso foco de análise está na medição do BM, OCDE e UNESCO
junto ao Estado.

3.3.1. BM, OCDE, UNESCO: AÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS ELEMENTOS DE
UM PARTIDO POLÍTICO EM TORNO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO/CONHECIMENTO 113 .

A ciência e tecnologia em suas múltiplas dimensões – seja em sua componente
ideológica, seja em seu caráter fetichista, ou ainda, como mito da modernidade – vem sendo
caracterizada pelos organismos supranacionais por um certo determinismo que tem na
organização da produção e na gestão da força de trabalho o resultado de um imperativo
tecnológico. Invoca-se o debate sobre a transição, quer para uma sociedade do conhecimento,
quer para uma sociedade coesa, igualitária e democrática, cujo motor estaria na produção de
ciência, tecnologia e, particularmente de inovação. Quanto maior a inovação, maiores as
transformações econômicas e sociais.
Portanto, na visão do capital e de seu partido político, torna-se necessário fomentar a
inovação, acelerar a produção do conhecimento científico-tecnológico em escala mundial, o
que depende da produção de pesquisa em áreas tidas como estratégicas, realizada em
universidades, em laboratórios de P&D de empresas ou por meio da parceria de ambos,
universidade e empresa; e, ainda, promover maior interação dos fluxos de informação,
tecnologia e pessoal qualificado.
Trata-se na realidade concreta de uma resposta ao processo de internacionalização da
economia e de seu correlato, a internacionalização da tecnologia, que, em sua dinâmica, torna
113

O estudo de Teodoro (2001; 2003) é fio condutor de nossa análise sobre a intervenção do BM, OCDE e
UNESCO em Portugal.
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indispensável a educação, em geral, e a formação do trabalhador coletivo, em particular, em
sua face internacionalizada.
O processo de internacionalização da educação, no Brasil e em Portugal, tem se
concretizado, não só pela cooperação entre Estados-Nações ao abrigo de acordos, programas
de intercâmbio bilaterais e integração regional, mas também por mediação de organismos
supranacionais, cujo papel tem sido decisivo na elaboração da “agenda globalmente
estruturada para a educação” (DALE, 2004).
No período compreendido entre o pós-Segunda Guerra e o de implantação e
implementação das políticas neoliberais é possível verificar que a influência de organismos
como o BM, CEPAL, MERCOSUL e UNESCO se sobressai em países da América Latina,
em geral, e no Brasil, em particular, enquanto a preponderância do BM, da OCDE e UE sobre
a região europeia é marcante, particularmente em Portugal114 .

3.3.1.1. A UNESCO
A UNESCO, órgão de consultoria e coordenação para assuntos financeiros, técnicometodológicos e pedagógicos das reformas educativas, tendo como mote a educação
permanente, toma para si a tarefa de difusora “da cultura e da educação da humanidade para a
justiça, a liberdade e a paz” na suposta linha de frente de criação de uma nova ordem
internacional.
Suas propostas respeitantes aos diferentes níveis e modalidades de educação abarcam
a estrutura dos diversos sistemas educativos, bem como as articulações entre formação geral,
formação profissional e ensino superior, podendo ser resumidas nos seguintes aspectos:
universalização progressiva da educação básica; democratização do acesso ao ensino superior;
melhoramento da qualidade e eficácia do ensino, em geral, e do pessoal docente,
acompanhados de mecanismos de avaliação com ajuda externa; adaptação do ensino
114

Teodoro (2001; 2003) localiza, em Portugal, quatro momentos históricos e distintos de intervenção do BM,
OCDE e UNESCO, antes da integração do país à UE. O primeiro, com a OCDE, tem como marco a participação
de Portugal no programa norte-americano – Plano Marshall – de reconstrução européia e japonesa, se estendendo
até 1974; o segundo, com a UNESCO, no período revolucionário de 1974-1975; o terceiro, com o BM, na fase
de normalização da Revolução, acontecida entre 1976 e 1978; e, quarto, novamente com a OCDE no período
que antecede a integração na Comunidade Econômica Européia/União Européia.

183

profissional e ensino superior ao mercado; reforma das instituições de ensino; modernização
curricular.

3.3.1.1.1. O caso do Brasil
No Brasil, a UNESCO, principal agência das Nações Unidas para a educação, teve sua
representação estabelecida através do Escritório Nacional no âmbito do MERCOSUL + Chile,
no início do governo militar em um contexto histórico em que as reformas educacionais
vinham sendo fortemente balizadas por recomendações oriundas dos acordos MEC-USAID.
Estes acordos MEC-USAID, como veremos no quarto capítulo, inseriam-se num
contexto histórico de alinhamento do governo brasileiro ao imperialismo norte-americano,
sendo fortemente pautados pelo tecnicismo produtivista da teoria do capital humano, com o
objetivo de orientar políticas e técnicas das reformas educacionais brasileiras à luz do
desenvolvimentismo do país bem como, do processo de internacionalização da economia nos
marcos da divisão internacional do trabalho. Os referidos acordos tiveram papel decisivo no
processo de reforma da educação brasileira, em geral, e na reforma universitária, em
particular.
Nesse período, os convênios assinados com a UNESCO não oferecem, ainda, a
possibilidade de o Organismo apresentar um plano de educação completo, mas, apenas,
realizar pesquisas que apontassem os problemas educacionais nos planos regional e
nacional 115 , bem como, na área cultural, no que diz respeito à cooperação para a conservação,
preservação e restauração do patrimônio cultural (UNESCO, 1981).
Entretanto, será a partir do ano de 1982 que a UNESCO passará, mais concretamente,
a intervir na realidade educacional brasileira. O Acordo Geral de cooperação técnica em
matéria educacional e científica, apontando para o fortalecimento dos laços de cooperação
entre Brasil e UNESCO, prevê a cooperação para o desenvolvimento de atividades
consideradas prioritárias pelo governo, de acordo com as linhas de atuação estabelecidas pela
UNESCO em suas conferências, relatórios, etc.

115

O convênio firmado, no ano de 1966, entre UNESCO e Universidade para o Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina, é analisado com rigor por Aguiar (2008).
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Em tempos de abertura política, o fortalecimento da associação, dependente e
consentida, do governo brasileiro ao imperialismo passa a combinar coerção com persuasão,
envolvendo representantes das instituições de ensino para compor o grupo executivo do
acordo.
Um Grupo Intersetorial de Coordenação (GIC), constituído para auxiliar a
UNESCO e o Governo na execução do Acordo terá a seguinte composição:
o Secretário Geral do Ministério; o Chefe do Departamento de Cooperação
Cultural, Científica e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores; o
Secretário de Cooperação Econômica e Técnica Internacional da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República; o Representante do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); o
Representante do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras; o
Representante do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
(IBECC); o Representante da UNESCO no Brasil (BRASIL/DAI, 1982).

É possível afirmar que os termos de Recomendações emanadas, anteriormente, nos
anos de 1962 e 1963, estiveram presentes no Acordo Geral, assinado em 1981, bem como em
documentos exarados pelo Conselho Federal de Educação (MEC/CFE) da década de 1970 e
pela Secretaria de Ensino Médio e Técnico (MEC/SEMTEC) dos anos de 1990, como por
exemplo, o estabelecimento de três níveis de ensino, na formação profissional — “ensino para
a formação de trabalhadores qualificados”, “ensino para a formação de técnicos” e
“engenheiro e quadros superiores” —, além de sustentar uma relação entre educação e
desenvolvimento tecnológico 116 .
No período de implantação das políticas neoliberais a intervenção da UNESCO, no
Brasil, ganha fôlego, sob os auspícios da Declaração Mundial sobre Educação para Todos,
realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 março de 1990, cuja meta “viável” é a Satisfazer as
Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBAS), as quais compreendem tanto os
instrumentos essenciais para a aprendizagem (como leitura e escrita, expressão oral, cálculo,
solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos,
habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver,
desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar
116

Silveira (2007; 2010) destaca que a Recomendação Internacional sobre Ensino Técnico e Profissional
elaborada pela UNESCO, em 1962, propunha a educação para a vida em uma era tecnológica, orientando os
sistemas nacionais de ensino a elaborar planos de ensino técnico e profissional destinados a formar pessoal para
os três setores da economia, nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior). Em fevereiro de 1963, o
Conselho Federal de Educação/MEC aprovou o parecer que originou os cursos de engenharia de operação.
Como se sabe, essa modalidade de ensino destinava-se à formação de engenheiros voltada para atividades
práticas, enquanto que o trabalho intelectual (planejar e projetar) ficava a cargo de engenheiros com formação
plena.
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plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões
fundamentadas e continuar aprendendo (UNESCO, 1990).
As bases para o projeto de educação em nível mundial, determinadas na Conferência
Mundial sobre Educação para Todos 117 , encontram boa acolhida por parte dos denominados
“arautos da reforma” (SHIROMA, 2000, p. 82-6). No ano de 1993, com base no Acordo
Geral de 1981, foi assinado o primeiro plano de trabalho com o MEC, com vistas à elaboração
do Plano Decenal de Educação para Todos (1993—2003), no governo Itamar Franco, tendo
como ministro da Educação e do Desporto Murílio de Avellar Hingel.
Com Silva Jr. (2002), afirmamos que o Plano Decenal de Educação para Todos é a
expressão brasileira de um movimento maior, o da agenda globalmente estruturada de
educação (DALE, 2004), orquestrado pela UNESCO, assessorado e financiado pelo BM,
assumido pelo bloco no poder, movimento este que resultou na reforma educacional brasileira
dos anos de 1990 e início dos 2000, promovida em todos os níveis e modalidades de
educação, a partir de diretrizes curriculares, referenciais curriculares, parâmetros curriculares
nacionais, produzidos de forma hábil por intelectuais orgânicos do capital – empresários,
pesquisadores e professores universitários –, afinados com o poder público, em todas as áreas
de ação do Estado, particularmente a da educação.
Com a ascensão de Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República, em 1995,
as “posições consensuais” dos organismos supranacionais são assumidas e aprofundadas. Na
realidade, o governo FHC, com base no tripé da plataforma de política neoliberal, iniciada no
governo Collor de Mello — constituído pelo aprofundamento da abertura comercial, pela
privatização de empresas e de serviços públicos, e, ainda, pela desregulamentação das
relações de trabalho —, apropriando-se dos novos paradigmas tecnológicos, efetiva alterações
significativas na educação, envolvendo as políticas públicas de avaliação institucional e
educacional, o funcionamento dos sistemas de ensino, suas concepções, o currículo dos
cursos, etc.; de seu turno, o trabalho respondia, predominantemente, às pressões das
transformações econômicas e tecnológicas com elevação e persistência das taxas de
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O governo civil-militar legou à Nova República um quadro educacional funesto: aproximadamente 30% da
população era analfabeta; o índice de evasão e repetência aproximava-se de 50%; 23% dos professores eram
leigos. Com estes índices, o Brasil integrou o grupo dos países com maior taxa de analfabetismo (E-9), na
Conferência de Jomtien, tendo que se comprometer a promover políticas públicas de educação a partir do Fórum
Consultivo Internacional de Educação para Todos.
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desemprego, proliferação de oportunidades ocupacionais com condições de trabalho de pior
qualidade, cristalização dos baixos rendimentos das massas.
Pode-se afirmar que a reforma empreendida no governo Cardoso traduz, fielmente, as
propostas apresentadas pelo Diretor Geral da UNESCO, Federico Mayor, por ocasião do
colóquio internacional E o desenvolvimento, realizada em Paris, no ano 1994, incorporadas ao
Relatório Educação - um tesouro a descobrir, coordenado por Jacques Delors, publicado no
ano de 1996, cuja nota introdutória é de Paulo Renato de Souza, então Ministro da Educação.
Vale destacar, também, o compromisso coletivo assumido para se atingir os objetivos
e metas de Educação para Todos, assinado no ano de 2000, n’O Marco de Ação de Dakar,
que destacava, para tanto, ser “essencial que novos compromissos financeiros concretos sejam
firmados pelos governos nacionais e também pelos doadores bilaterais, multilaterais,
incluindo-se o Banco Mundial, os bancos regionais de desenvolvimento, a sociedade civil e as
fundações” (UNESCO, 2000).
No que mais nos interessa, desde o final da década de 1970 e início da de 1980 que a
UNESCO vem intervindo no processo de reforma universitária, em geral, e do ensino
superior, em particular. Junto a outras entidades internacionais, como o MCE, OMS, OEA,
OCDE, FAO, Conselho Internacional de Educação de Adultos, Associação de Universidades
de Língua Francesa, Associação Internacional de Universidades e Associação Internacional de
Professores, a UNESCO, em 1977, no seminário sobre A contribuição prática dos
estabelecimentos de ensino superior ao desenvolvimento das comunidades, já apontava para
questões que se encontram presentes nos debates sobre a reforma universitária no Brasil e em
Portugal.
Às funções da universidade, postas em relevo sobretudo no que diz respeito ao
desenvolvimento econômico mundial, em geral, e regional, em particular, no sentido de
favorecer a instauração de uma nova ordem econômica internacional, outras foram, e vem
sendo, acrescentadas: aumentar o nível cultural e profissional das populações numa
perspectiva de educação permanente; realizar pesquisa na solução de problemas prioritários
no desenvolvimento econômico; prestar serviços sob a forma de estudos, consultoria e
pesquisa, colocar à disposição do público [leia-se setor privado] grupos de pessoas,
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laboratórios, computadores, meios de pesquisa, documentação, infra-estrutura sanitária ou
esportiva, etc. (UNESCO, 1977 apud DIAS, 1981) 118 .
Para que a universidade possa dar conta de seu encargo, a UNESCO postula a
descentralização geográfica das instituições; reestruturação dos estabelecimentos de ensino
superior; diversificação, reorientação e reorganização dos programas de ensino e de pesquisa
numa perspectiva interdisciplinar; adaptação dos métodos pedagógicos a novas clientelas de
estudantes; reforço da ligação ensino, pesquisa e produção e relações mais estreitas com os
meios da indústria e da agricultura; participação nas funções de ensino de especialistas não
pertencentes ao quadro docente tradicional; informação do grande público sobre as
instituições de ensino superior e participação das coletividades em suas atividades (UNESCO,
1977 apud DIAS, 1981).
A década de 1990 é profícua para a UNESCO no que se refere à produção de
conferências, seminários e relatórios sobre o ensino superior, tais como a Conferência sobre
Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária (1992), o Documento de Política para a
Mudança e o Desenvolvimento na Educação Superior (1995), o Congresso Mundial sobre
Educação Superior e Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Século XXI (1997), a
Conferência Mundial sobre o Ensino Superior no século XXI: visão e ação (1998), a
Declaração sobre a Ciência e o Uso do Conhecimento Científico, firmada na Conferência
Mundial sobre Ciência de Budapeste (1999) e publicada no ano de 2003, no Brasil, sob o
título A ciência para o século XXI: uma visão e uma base de ação. Mais recentemente,
citamos a Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009: as novas dinâmicas do Ensino
Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social.
Cabe destacar que, a Conferência Mundial da Educação Superior, realizada em Paris,
no mês de outubro de 1998, deslanchou o processo de discussão sobre a rentabilidade dos
negócios educativos, culminado na IV Reunião Ministerial da OMC, realizada em Doha, no
Catar, em novembro de 2001. Naquela oportunidade, foram apresentadas propostas sobre as
normas que deveriam ser mantidas ou aplicadas em todos os campos de negócios para a
liberalização do comércio internacional da educação. “Pelas regras deste fórum, cada país
participante apresenta a outro, demandas de abertura de mercado, segundo áreas de interesse.
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Marco Antonio Rodrigues Dias foi Diretor da Divisão do Ensino Superior da UNESCO em Paris, no período
1981-1999 e, exerce o cargo de consultor internacional e conselheiro do reitor da Universidade das Nações
Unidas, desde 1999.
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O Brasil elencou as suas, recebendo outras em troca, como a de abertura do setor de ensino
superior” (UNESCO, 2004, p. 15).
Esta Conferência Mundial da Educação Superior, do ano de 1998, bem desvela a
política da UNESCO de apoiar e incentivar ações que possam contribuir para a integração
regional de blocos econômicos. Não é a esmo que, por ocasião do Protocolo de Intenções
entre UNESCO e MERCOSUL, no ano de 1997, Frederico Mayor destacou que uma das
respostas mais eficazes para viabilizar a “globalização” seria a formação de blocos regionais
que, começando por acordos de natureza econômica, se converteriam, também, em pactos
políticos e civilizatórios no sentido de promover avanços nos planos educacional, cultural,
científico e tecnológico.
A Representação da UNESCO no Brasil tem participado do processo de integração
regional nas áreas da educação, ciência e da cultura, seja como parte integrante que é de um
organismo supranacional, seja porque o representante no país é, também, o coordenador do
programa de educação UNESCO/MERCOSUL, cuja sede localiza-se no Brasil.
O discurso de racionalização dos recursos, autonomia e avaliação institucional,
consoante os documentos acima referidos, vem se materializando, desde os governos FHC,
passando pelos mandatos de Lula da Silva, na contrarreforma universitária, por meio de
mecanismos de credenciamento de cursos, reconhecimento de títulos de graduação, avaliação
e autoavaliação institucional, e, ainda, financiamento das atividades de formação e de
pesquisa.
Ainda no governo FHC, a UNESCO foi convidada pela CAPES para elaborar o
Informe sobre Educação Superior no Brasil, publicado no ano de 2002, como parte do
relatório

geral

sobre

o

Ensino

Superior

na

América

Latina,

organizado

pelo

IESALC/UNESCO, sendo que o Relatório Final, Internacionalização da Educação Superior
no Brasil, veio a ser publicado no ano de 2004, já no mandato de Lula da Silva.
É interessante notar que, neste mesmo ano de 2004, a OCDE desencadeia um estudo
de análise comparativa da educação superior em 38 países, que se estenderá até o ano de
2008, cuja finalidade é enfatizar o papel do ensino superior como motor da competitividade
numa economia com base “no conhecimento internacionalizado” e sustentado pela pesquisa
científica e “competitiva em nível global”. “The imperative for countries is to raise higher-
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level employment skills, to sustain a globally competitive research base and to improve
knowledge dissemination to the benefit of society” (OCDE, 2008a, p.4).
Considerando que a política de cooperação entre os países, em matéria de educação,
ciência, tecnologia e cultura, tem ocorrido, predominantemente, no ensino superior de
graduação e na pós-graduação, é neste setor que a IESALC/UNESCO, em atenção às
negociações do GATT 119 , nos marcos da OMC, encontra maior possibilidade de
comercialização dos “serviços educacionais”.
Na visão dos organismos supranacionais, o ramo do ensino superior concentra as
melhores oportunidades de comercialização de serviços pelas seguintes razões: em muitos
países, o ensino superior não é financiado pelo fundo público; a “clientela” pertence às
camadas economicamente mais favorecidas da população; o ensino superior destina-se,
também, às demandas da “educação ao longo ensino”, atendendo ao aprimoramento
profissional requerido pelas corporações multinacionais
Em linhas gerais, as recomendações do referido Relatório estiveram presentes nos
debates e seminários promovidos pelo primeiro governo Lula da Silva, salientando as
transformações do ensino superior na sua relação com a política de C&T, inseridas na
perspectiva dos processos de internacionalização da economia e da tecnologia. Neste sentido,
o Brasil deve

Expandir o debate sobre alternativas que representem posições de grupos de
países e de instituições no que tange à educação superior, o que apresentaria
possibilidades para articular decisões mais coesas e consistentes sobre
programas de cooperação horizontal e sul-sul no campo educacional,
científico e tecnológico. Propor um estudo censitário sobre a dinâmica das
instituições de ensino superior que permita captar os fluxos de estudantes por
nível de estudo, de maneira a ter uma dimensão real dos processos em curso.
Este tipo de censo deve orientar-se para o mercado interno (intra-regional e
inter-regional) e externo (IESALC/UNESCO, 2004, p. 8-9).
119

Para o GATT, o setor de serviços educacionais abrange educação “primária”, “secundária”, “pós-secundária”,
e “terciária”, além da educação profissional e da educação de jovens e adultos. Tendo como objetivo principal
diminuir as barreiras comerciais, que no caso dos serviços educacionais podem estar associadas aos subsídios
dos governos ao setor, à importação de material escolar, à necessidade de vistos, reconhecimento e revalidação
de diplomas, aos obstáculos e ou exigências no processo de autorização para funcionamento de instituições de
ensino, cursos e sistemas de creditação, bem como na celebração de convênios, o GATT entende que os serviços
educacionais podem ser oferecidos tanto nas modalidades de educação à distância e educação presencial,
mantendo-se ou não a instituição sede no país receptor;, quanto por meio de programas de mobilidade estudantil;
venda de “produtos” oriundos de pesquisas, além da oferta, por especialistas, de cursos, palestras, oficinas, etc.
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Diferentemente da cooperação internacional institucionalizada, historicamente, por
meio de acordos bi e multilaterais, que envolvia interesses históricos, culturais, científicos e
tecnológicos, na produção do conhecimento desinteressado, a internacionalização da
educação, em geral, e do ensino superior, em particular, vem sendo posta e imposta pelos
organismos supranacionais, por mediação do Estado e de blocos econômico-regionais, em
prol dos interesses imediatos do capital.

3.3.1.1.2. O caso de Portugal
Em Portugal, a primeira intervenção da UNESCO data do período revolucionário na
década de 1970, em um contexto em que a organização foi transformada pelo Movimento dos
Países Não-Alinhados e pelos países socialistas em uma referência significativa para o debate
educacional, encorajando políticas que favoreceram a aprendizagem e o acesso ao
conhecimento de populações até então submetidas à violência da dominação estrangeira.
Representou, por conseguinte, um símbolo de esperança para os países explorados e de
economia deformada (LEHER, 1999).
A Revolução Portuguesa de 1974 alterou radicalmente as relações de poder,
engendrando mudanças sociais, econômicas e culturais profundas. Marcado por várias fases, o
período revolucionário foi um processo rico de movimentação da classe trabalhadora, mas
também, contraditório à medida que seu plano de ação política torna-se mediação para a
construção de um projeto de capitalismo de Estado. Esse processo contraditório apontava para
a revolução pela planificação, por via socialista, entretanto, acabou por adotar orientação
reformista.
Para efeitos de sistematização poderíamos distinguir como fases desse processo, o
golpe militar de 25 de abril de 1974; a revolução política e social entre 1974 e 1975; a contrarevolução entre 1975-1976, quando são realizadas eleições legislativas, presidenciais e
municipais e aprovada a Constituição democrática; o período de normalização 120 democrática
120

O período de normalização é caracterizado pela transferência do centro das decisões políticas do poder
popular, presente nas organizações da sociedade civil e no movimento das Forças Armadas, para o aparelho de
Estado burguês que se encontrava em processo de reorganização e reconstrução da hegemonia. Neste sentido,
ocorre “o afrouxamento, mas não o aniquilamento total, do movimento popular, enquanto o movimento sindical
parece se reforçar, bem como afrouxa o processo das transformações do sistema educativo forma, onde se
verificam recuos e a anulação de propostas inovadoras” (GRÁCIO, 1981, p. 144).
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ocorrido entre 1976 e 1982, que culminou não apenas na revisão da Constituição, retirando
vários princípios revolucionários, mas também, na aprovação de novas leis das forças
armadas.
O contexto revolucionário, em particular, foi marcado por novos tipos de relações
sociais, modos de organização social e de exercício do poder – “o Estado deixa de existir por
um lapso de tempo” (CANÁRIO, 2010) –, materializados na conquista das liberdades e
instauração do regime democrático; no fim da exploração colonialista; na liquidação do
capitalismo monopolista de Estado; na intervenção estatal e controle dos trabalhadores com a
criação generalizada de comissões de fábricas, terras, bairros, aldeias, escolas e quartéis;
nacionalizações dos setores de base (indústria, transporte e comunicação), além dos setores
bancário e securitário; na expropriação da propriedade latifundiária e implementação da
reforma agrária; (CANÁRIO, 2007; GRÁCIO, 1981; TEODORO, 1978; UNESCO, 1982).
As contradições inerentes ao processo revolucionário não permitiram, no campo da
educação, o mesmo avanço obtido no plano econômico, uma vez que as políticas educativas
dos Governos Provisórios assentassem-se no trinômio modernização, educação, democraciacidadania, (STOER e ARAÙJO, apud TEODORO, 2003, p. 42), buscando promover uma
identidade entre democracia-cidadania e socialismo, em franca oposição ao arcaísmo do
sistema educativo do qual não conseguiu dar cabo a Reforma Veiga Simão, sem, contudo, pôr
em causa os princípios liberais desta reforma (STOER, 1982; TEODORO, 1978, 1982;
UNESCO, 1982).
Como parte do processo de luta popular democrática, articulada antes do 25 de Abril,
o princípio da igualdade de oportunidades educacionais, contemplado na Reforma Veiga
Simão, materializou-se em programas e ações de forças políticas do Partido Comunista, do
Partido Socialista e da esquerda revolucionária, tornando possível, de um lado, democratizar o
acesso das classes populares ao ensino, desde o nível da educação infantil à educação
superior; promover a desfascização dos conteúdos de ensino, que passaram a estabelecer
estreita ligação entre educação e produção material da vida; institucionalizar a liberdade de
expressão e de reunião, bem como a liberdade associativa nas escolas e na sociedade, em
geral; desenvolver nos jovens uma perspectiva internacionalista e solidária com a luta de
outros povos; remodelar os currículos de modo a acompanhar o desenvolvimento tecnológicocientífico.
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Todos esses elementos foram assegurados na Constituição promulgada em 25 de abril
de 1976 121 . Entretanto, de outro lado, “a orientação eclética e mesmo liberal, [materializada
nas relações com a UNESCO, no Projeto-Lei nº 25/I, promulgado em novembro de 1976, e na
revisão da constituição em 1982, já no contexto contrarrevolucionário] impediu uma
abordagem científica e corajosa dos problemas, permitindo a exploração reacionária de certos
núcleos temáticos” (TEODORO, 1978, p. 32-3).
A relação de Portugal com a UNESCO tem sua gênese no Estado Novo que adere ao
organismo, no ano de 1945, mas ao longo de sua vigência, não participa das atividades
promovidas pela Organização. Durante todo o período dos governos Salazar e Caetano, ora
foi impedido, ora não foi convidado a ter assento nas conferências e congressos, devido ao
fato de não disponibilizar de meios para que a UNESCO realizasse estudos sobre a realidade
educacional nos territórios sob sua administração, o que culminou no seu desligamento formal
no ano de 1972 (UNESCO, 1982).
Em setembro de 1974, em pleno processo revolucionário, o Governo Provisório I 122
deposita um novo instrumento de adesão à UNESCO junto ao governo britânico (UNESCO,
1982), marcando o início do processo contraditório da revolução, que tem como emblema o
responsável pela pasta da Educação, Sottomayor Cardia.

O responsável pela pasta da Educação do I Governo Provisório desenvolvia
uma política onde a demagogia e a facilitação davam as mãos à transigência
em relação aos responsáveis fascistas. Pretendiam então as forças liberais, a
que o referido ministro pertencia, imprimir ao 25 de Abril um sentido de
mera restituição de algumas liberdades formais, mantendo o status quo
econômico e social, possibilitador da continuação da exploração dos
trabalhadores através de formas mais ‘evoluídas’ e ‘inteligentes’
(TEODORO, 1978, p. 29).

Neste contexto, a UNESCO torna-se instrumento de reordenamento do sistema
educativo, no pós 25 de Abril, na busca da “democratização no seio de uma comunidade que
121

Ainda em vigor, a Constituição de 1976 é a mais longa da história de Portugal, tendo sofrido sete revisões
constitucionais: 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e 2005.
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Nos períodos revolucionário e contrarrevolucionário contam-se seis Governos Provisórios: I Governo
Provisório (maio de 1974-julho1974); II Governo Provisório (julho de 1974-setembro de 1974); III Governo
Provisório (setembro de 1974-março de 1975); IV Governo Provisório (março de 1975-agosto de 1975); V
Governo Provisório (agosto de 1975-setembro de 1975) e VI Governo Provisório (setembro 1975-setembro de
1976).
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escolhera o reforço da sua independência nacional e a via socialista de desenvolvimento”
(UNESCO, 1982, p. 11), enviando uma missão, organizada no âmbito da sua Divisão das
Políticas e da Planificação da Educação, que visitou Portugal entre Maio e Junho de 1975.
O relatório Para uma política da educação em Portugal, produzido na sequência dessa
visita, rapidamente ultimado, manifesta uma grande empatia com o que se passava em
Portugal nesse período revolucionário, e uma significativa concordância com as grandes
linhas de ação política adotadas no plano governamental, situadas na perspectiva do
estabelecimento de uma sociedade socialista e do reforço da independência nacional.
Em linhas gerais, a política externa – de defesa da paz, alargamento e diversificação
das relações internacionais, participação e colaboração ativa com a ONU, em geral, e com
organismos de cooperação internacional, em particular, e, ainda, de respeito aos
compromissos assumidos em tratados assinados anteriormente –, bem como a política
educativa – de democratização do acesso, educação de jovens e adultos, formação para o
trabalho, formação continuada de professores e, ainda, de ampliação dos esquemas de ação
social escolar e de educação pré-escolar, envolvendo obrigatoriamente o setor privado, com
vista a um mais acelerado processo de implantação do princípio da igualdade de
oportunidades – inseridas no Programa do I Governo Provisório de Portugal, encontram boa
acolhida pela UNESCO, que já vinha desde a sua 15ª Conferência Geral de Educação,
realizada no ano de 1968, propondo nova orientação para os sistemas nacionais de ensino: a
educação permanente tendo em sua essência a educação para a paz.
Em um contexto “de emergência de um forte movimento popular, simultaneamente,
causa e efeito de uma suspensão temporária do poder exercido pelos patrões, os
‘excomungados de Abril’ e do poder de Estado” (CANÁRIO, 2007, p. 13), a UNESCO
enfatiza a necessidade de elaborar um projeto educativo, integrado e coerente com a
modificação social, em curso, e, sobretudo, com o “modo de produção capitalista, que embora
não fosse determinante, era, ainda, predominante” (CUNHAL, 1994, p. 313). Entretanto, o
poder de decisão estaria, não nas organizações do movimento da classe trabalhadora, mas sim
nos órgãos representativos da população e nas mãos de técnicos da planificação, de modo que
se exercesse uma autoridade única sobre o conjunto das atividades educativas (UNESCO,
1982, p. 69).
Como em todos os relatórios de organizações internacionais, Para uma política da
educação em Portugal preconiza a educação com agente de transformação econômica e
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social, tendo em sua essência a teoria do capital humano, apontando, não apenas, para a
assistência na coordenação financeira e técnico-metodológica da reforma educativa em sua
estrutura, conteúdos e métodos de ensino, à luz da educação permanente, mas também, e
sobretudo, para o acolhimento de serviços de financiamento, como o PNUD, o Banco
Mundial e a UNICEF (UNESCO, 1982, p. 69-147).
No que diz respeito ao ensino superior, as orientações gerais não são diferentes
daquelas preconizadas para o restante dos países membros, das quais destacamos: reforma
institucional; modernização curricular de modo que a universidade acompanhasse as
transformações econômicas em curso; aproximação estreita entre instituições de ensino e
organização de classe, particularmente com associações de engenheiros e técnicos; ênfase na
eficácia da pesquisa aplicada ao desenvolvimento econômico; financiamento externo ao
desenvolvimento do ensino superior (UNESCO, 1982, p.80-6).
Stoer (1982), com quem concordamos, afirma que tanto na política da normalização
(do bloco no poder), quanto na política da eficiência (da UNESCO), o objetivo da igualdade
de oportunidades oferecia uma face democrática à reforma educacional, entretanto, a
contradição se manifesta em ambos. De um lado, aponta para a melhoria de padrões que antes
haviam sido negligenciados; de outro, busca dotar o sistema educativo de caráter técnico, de
modo que este, em busca da eficácia, se sobreponha ao seu perfil político, voltando-se, assim,
para a formação de técnicos e tecnocratas de que a economia portuguesa tanto carecia para
seu desenvolvimento.

Os processos utilizados para pôr em prática esta reforma, tais como numerus
clausus, a limitação da democracia interna da escola e a hierarquização dos
graus acadêmicos, desafiaram directamente, e, mais do que isso, detiveram
os esforços tanto para a construção da ‘escola socialista’, como para a
utilização da educação na construção de uma sociedade socialista (STOER,
1982, p. 41).

No contexto de normalização, o Estado burguês, moldado às necessidades da
burguesia que, então, se reorganizava no poder político, busca a estabilidade econômica por
mediação do FMI e do Banco Mundial, de acordo com o quadro de desenvolvimento
econômico que se pretendia. A definição dos objetivos da educação, em geral, e do ensino
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superior baseado, particularmente, na formação de técnicos de escalão intermediário, passa a
ser delineada a partir das previsões de emprego (STOER, 1982, p. 83-4).
Além da OCDE e da UNESCO, o FMI, o Banco Mundial e CEE tiveram papel
fundamental no processo contrarrevolucionário (1975-1976) de organização da burguesia
portuguesa e de reestruração do Estado, de cujo bem-estar social passa a vincular-se às
condições de acumulação do capital, à ideologia do desenvolvimentismo e do capital humano.

3.3.1.2. A OCDE
Organismo sucessor da OECE, criada em 1948 no contexto de aplicação do Plano
Marshall, que em sua origem tinha ações limitadas ao espaço geográfico da Europa, Estados
Unidos e Canadá, atualmente, a OCDE volta-se para a “cooperação e desenvolvimento
econômicos” de diversos países do globo 123 , dedicada à elevação das taxas de emprego,
estando seus trabalhos sobre educação estreitamente ligados à ação governamental,
particularmente, nos setores da economia e emprego, com foco na formação do capital
humano.
A abordagem do conceito de capital humano e da educação como fator de
desenvolvimento econômico, no âmbito da OCDE, é coetânea à Teoria do Capital Humano
desenvolvida por um grupo de economistas neoclássicos da Escola de Chicago,
particularmente, Milton Friedman (1955), Jacob Mincer (1958), Gary Becker (1960)
Theodore Schultz (1961), Edward Denison (1962), entre outros, propugnando sua aplicação
na educação formal em todos os níveis de ensino.
A Teoria do Capital Humano foi difundida largamente pelos Estados Unidos, com a
publicação de The economic value of education, de Theodore Schultz, em 1963, e de Human
123

Os países membros na origem da OCDE, nos anos de 1960 são: a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, o Canadá,
a Dinamarca, a Espanha, os Estados Unidos, a França, a Grécia, a Holanda, a Irlanda, a Islândia, a Itália, o
Luxemburgo, a Noruega, Portugal, o Reino Unido, a Suécia, a Suíça, e a Turquia. Os restantes países tornaramse membros posteriormente: Japão (1964), Finlândia (1969), Austrália (1971), Nova Zelândia (1973), México
(1994), República Checa (1995), Hungria (1996), Polônia (1996), Coréia (1996), República Eslovaca (2000),
Chile (2010), Eslovênia (2010), Israel (2010). Outros países como o Brasil, China, Indonésia, Índia, África do
Sul e a Rússia vêm mantendo laços estreitos com a Organização, materializados na participação de comitês. Do
bloco da UE, a Comissão das Comunidades Européias tem participação nos trabalhos da Organização (Artigo
13º da Convenção da OCDE).
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Capital, de Gary Becker, em 1964. Tornadas referências, essas publicações tiveram forte
influência nas políticas educacionais dos anos 1960-70, levadas a cabo na maioria dos países
da OCDE, em geral, e países da América Latina, em particular, membros da ONU.
A questão da educação como fator determinante do crescimento econômico assume
estatuto de legitimação científica e econômica, dado o clima de euforia que marcava a
expansão dos sistemas educativos no final dos anos 1960 e início doas 1970. Definido como
um fator que reúne a saúde física e mental do indivíduo, talentos individuais inatos,
habilidades e competências adquiridas pela educação formal, não-formal e, ainda, pela
capacitação em serviço, o conceito de capital humano encontra boa acolhida em programas de
outras agências internacionais como a UNESCO e o Banco Mundial, tornando-se central para
a padronização das estratégias de modernização e desenvolvimento econômico, a partir dos
anos de 1970.
Contando com a doação dos 23 países mais ricos no Comitê de Ajuda ao
Desenvolvimento, cujos maiores doadores são Estados Unidos, França, Alemanha, GrãBretanha e Japão, a OCDE tem, no âmbito da educação, suas atividades desenvolvidas por
quatro setores. Dois deles, Comitê de Educação e CERI, atuam no mesmo domínio, cabendo
ao primeiro estudar dilemas e perspectivas das políticas de expansão no que concerne ao
desenvolvimento da ciência e à formação dos quadros científicos e técnicos articulados aos
objetivos econômicos e sociais da Organização, marcados pelo princípio da cooperação
internacional; por sua vez, ao segundo compete promover, apoiar e desenvolver atividades de
pesquisa, com base em levantamento de dados e indicadores internacionais, acerca dos
sistemas nacionais de ensino, no que diz respeito ao desempenho dos alunos, à educação
geral, formação profissional e inserção no mercado de trabalho, à caracterização das escolas.
Tem a finalidade, em suma, de influenciar as decisões políticas internas nos países, bem como
promover a comparação no plano internacional. Já o terceiro setor, o CELE/PEB destina-se à
aplicação do programa de construção e instalação predial e aquisição de equipamento, com
vistas ao uso eficaz e eficiente dos recursos materiais utilizados nas instituições de ensino; o
quarto e último setor, não menos importante, o IMHE- Gestão Institucional do Ensino
Superior reúne representantes de instituições de ensino superior e de governos tendo em vista
elevar a competitividade regional com base na pesquisa e inovação realizadas no ensino
superior.
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Com base no desenvolvimento e análise quantitativa de indicadores internacionais
comparáveis, a OCDE, junto à UNESCO, vem alavancando não apenas a padronização da
educação, contribuindo, assim, na formulação da agenda globalmente estruturada para a
educação, mas também no processo de internacionalização do conhecimento, mediada pelo
mecanismo de Classificação Internacional Padronizada da Educação (ISCED) 124 , concebida
pela UNESCO nos anos de 1970.
Revisada e atualizada, conjuntamente, pela UNESCO, OCDE e Eurostar no ano de
1997, a ISCED97 125 tem sido utilizada oficialmente, no Brasil, pelo INEP e pelas IES, desde
o Censo 2000 para classificar instituições, cursos e programas da educação superior, bem
como em Portugal cuja política educacional insere-se no processo de uniformização do
Espaço de Ensino Superior Europeu, iniciado no ano de 2005.
Os últimos relatórios da OCDE têm revelado uma preocupação marcante, por parte do
capital, em questões políticas relacionadas à natureza das atividades de pesquisa, à mobilidade
internacional dos pesquisadores e cientistas e ao ritmo da produção de inovação, com base na
ideologia da sociedade do conhecimento.

3.3.1.2.1. O caso de Portugal
O processo contraditório da relação de Portugal com a OCDE vem desde a década de
1940. Sendo um país pequeno e periférico na Europa capitalista (NEVES, 1994; STOER,
1982), Portugal iniciou seu processo de industrialização ao final da Segunda Guerra Mundial,
quando o Estado português reunia condições favoráveis, em virtude da acumulação de ouro,
de saldos financeiros no sistema bancário nacional, em geral, e no Banco de Portugal, em
particular, além dos saldos positivos do balanço de pagamentos conseguidos antes e durante o
período de guerra.

124

Em alguns documentos a tradução de International Standart Classification for Education é colocada como
Classificação Internacional Normalizada da Educação, a exemplo do Gabinete de Planejamento, Estratégia,
Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES/GPEARI)
de Portugal.
125
Cf. UNESCO: Institute for Statistics, disponível em:
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=3813_201&ID2=DO_TOPIC .
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Se, por um lado, o processo de industrialização do país requeria importação de
matérias-primas e de equipamentos, de outro, o governo nacionalista do Estado Novo 126
parecia ter condições de dispensar qualquer acordo que caracterizasse uma relação de
dependência (LAINS, 1994, p. 925). Entretanto, a política externa portuguesa foi sendo
conduzida no sentido de evitar o afastamento de Portugal dos movimentos e instituições que
nasciam do pós-guerra, levando o governo português a adotar uma posição ambígua e
contraditória na sua relação com a fase inicial do Plano Marshall 127 e, particularmente, com os
Estados Unidos (ROLLO, 1994, p. 858).
No espaço de um ano, entre Setembro de 1947 e Setembro de 1948, assistiu-se à
passagem de uma posição de rejeição ao auxílio financeiro norte-americano à posição de
destaque no plano das discussões internacionais do pós-guerra. Apesar do caráter
supostamente neutro, Portugal acabou por se integrar ao movimento de cooperação, tendo
participado de reuniões e atividades para gerir o Plano Marshall, que culminaram na criação
da Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE), em 1948 128 , no seio da qual se
aprofundaram os debates, se adotaram as primeiras medidas e, ainda, se formalizou o
programa econômico comum de ajuda americana, aprovada pelo Congresso dos Estados
Unidos.
Acompanhada, no plano interno, pela burguesia, em geral, e a fração burguesa
industrial, em particular, na condução de sectores-chave da política nacional, a participação de
Portugal no Plano Marshall, em geral, e na OECE/OCDE, em particular, representa uma das
mais significativas alterações da política externa portuguesa conduzida pelos governos de
Oliveira Salazar, pelo fato de se constituir em um dos primeiros passos rumo à
internacionalização da economia portuguesa e concorrer para o avanço do processo de
industrialização, realização de obras de infra-estrutura, além de possibilitar a criação de “uma
elite técnica [portuguesa] formada nos contactos e nos trabalhos levados a efeito no interior de
uma multiplicidade de instituições internacionais” (ROLLO, 1994, p. 868-9).
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O Estado Novo se caracteriza pela estrutura político-facista do governo Salazar, em oposição à velha
República democrático-liberal (1910-1926). A partir do ano de 1969, iniciado o processo de abertura política,
Marcelo Caetano, o então Presidente da República, passa a denominá-lo de “Estado Social”.
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Sobre o processo controverso e contraditório da relação de Portugal com o Plano Marshall e, depois, com A
OCDE ver ROLLO (1994).
128
No ano de 1961 a Organização é reformada, passando a denominar-se Organização para a Cooperação
Econômica e Desenvolvimento (OCDE).
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Para Teodoro (2003), essa participação de intelectuais portugueses nos trabalhos
daquelas instituições internacionais veio pôr fim ao isolamento a que se voltou o sistema
educativo nos anos 1930-40, permitindo, assim, que educadores, técnicos e políticos da
administração pública se imbuíssem de concepções que marcariam as políticas educativas a
partir dos anos 1950 129 .
O processo de admissão aos benefícios do Plano Marshall requeria do país candidato a
apresentação de um programa econômico, pormenorizado, de longo prazo, a ser executado,
anualmente, no período de 1948 a 1952.

Esse programa, analisado e aprovado pela

consultoria técnica da OECE/OCDE, compreendia, no caso de Portugal, a expansão das três
áreas da economia (agricultura, indústria e serviços), prevendo a aquisição de equipamentos
para os seguintes setores: energia, irrigação e indústria mineira do ferro; transportes; indústria
transformadora; agricultura; saúde e educação (ROLLO, 1994, p. 865).
Encontra-se, aí, o germe de trabalhos futuros da OECE/OCDE voltados para o campo
da educação. O referido organismo passa a coordenar as políticas econômicas dos Estadosmembros, através de análise de dados estatísticos e produção de relatórios, tendo como
objetivo a expansão da economia de mercado com base na utilização eficaz de recursos
humanos, individual ou conjuntamente.
Na continuidade dos trabalhos de avaliação da educação, em geral, e do ensino
científico e técnico, em particular, a OCDE põe em execução o Projeto Regional do
Mediterrâneo, de iniciativa de Francisco de Paula Leite Pinto, Ministro da Educação de
Portugal, que via a necessidade de articular o Plano de Fomento Econômico ao Plano de
Fomento da Cultura, de modo a satisfazer as necessidades de mão-de-obra requeridas pelo
estágio de desenvolvimento econômico do país. Considerada uma iniciativa que poderia
interessar a outros países do Sul da Europa, igualmente membros da OECE/OCDE, o Projeto
Regional do Mediterrâneo veio a incluir a Espanha, a Grécia, a Itália, a Turquia e a
Iugoslávia, para além de Portugal.
Inicia-se, em Portugal, a realização regular e sistematizada de trabalhos de
planejamento educacional, que culminarão na criação, em 1965, do primeiro órgão dedicado
129

Embora ocorram, nos anos de 1950-60, modificações na política educativa, a partir da implementação da
reforma do ensino técnico e do Plano de Educação Popular, será somente com a reforma Veiga Simão, nos anos
1970, que a educação assumirá um lugar central no processo de recomposição do Estado e nos debates sobre a
modernização e desenvolvimento do país (TEODORO; ANÍBAL, 2007).
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especificamente a esta tarefa: o Gabinete de Estudos e Planejamento da Ação Educativa
(GEPAE), integrado ao, então, Ministério da Educação Nacional (PORTUGAL/ME, s/d).
Neste contexto, “período da idade de ouro do crescimento do ensino” (TEODORO
2003a; 2003b), impulsionado por uma crença, quase sem limites, no valor econômico da
educação ‒ primeiro da educação técnica e do ensino científico e, depois, da educação de base
e geral ‒, Portugal recebe visitas e consultoria técnica de peritos e ocupantes dos quadros
político-administrativos da OCDE.

Ao quebrar o isolamento de Portugal e ao obrigar à elaboração regular de
relatórios detalhados sobre a situação económica e educativa, que
mostravam, de forma brutal, a distância a que o país se nos encontrava de
outros seus parceiros, essa participação activa nos trabalhos da OCDE
permitiu a difusão de uma ideologia educativa que Sacuntala de Miranda
(1981) designou ocdeísmo, e que vai representar a mais importante fonte de
mandato e de legitimação para as posições e propostas dos sectores
desenvolvimentistas. Estes, progressivamente, foram ganhando influência
nos departamentos económicos e nos gabinetes de planeamento educativo e
de formação de mão-de-obra (TEODORO, 2003, p. 40-1).

Em sua atuação como fonte de assistência técnica a Portugal em matéria de educação,
a OCDE avaliou a “eficácia” da telescola, do ensino secundário e, ainda, do acesso ao ensino
superior; criou um centro de formação profissional para a indústria têxtil, bem como buscou
racionalizar o orçamento e a gestão da educação no país. (UNESCO, 1982, p. 131-2).
Entretanto, o ocedeísmo não dará cabo das mazelas que marcaram os governos
salazarista-caetanista. Portugal chegou à década de 1970 marcado por “um capitalismo
acentuadamente subalterno a interesses supranacionais, com fortes dependências de
tecnologia, mercado comercial e financeiro e, [ainda], exportação de mão-de-obra e [elevada
taxa de emigração 130 ]” (GRÁCIO, 1981, p. 138). No domínio das estruturas escolares, a
situação caracteriza-se pela adaptação do aparelho escolar fascista, montado na década de
1930, à realidade vigente do capitalismo monopolista de Estado.
No ano da Revolução dos Cravos, o país apresentava uma taxa de analfabetismo de
40% contra os 62% do início dos anos de 1930, quando António Oliveira Salazar instituiu o
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Segundo Barreto (2002), entre 1960 e 1973, mais de um milhão e meio de portugueses abandonaram o país.
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Estado Novo (INE, 2010) 131 ; apenas, 0,1% da população, aproximadamente oito mil pessoas,
possuía o ensino secundário e, no ensino superior, o número de matriculados correspondia a
0,3% da população, aproximadamente, 25 mil jovens.
O início da década de 1980 é marcado não apenas pelo debate, na Assembléia da
República, em torno da nova lei de bases do sistema educativo e da entrada de Portugal na
CEE, mas também pelo fim do processo de normalização da educação, que passa a
desempenhar papel cada vez mais instrumental na modernização da sociedade e no
desenvolvimento econômico do país.
Neste contexto, a OCDE, que nunca deixou de produzir relatórios sobre a realidade
educacional portuguesa, retoma a posição hegemônica nas questões e orientações das políticas
educativas (TEODORO, 2003), produzindo o relatório Exame da política educativa de
Portugal, publicado no ano de 1984. Este retorno da OCDE, acontecido no ministério do V
Governo Provisório, ocorre por solicitação do Ministro Luís Veiga da Cunha com o objetivo
mesmo de produzir um estudo que pudesse subsidiar o processo de elaboração da lei de bases
da educação, o que acabou influenciando sobremodo as reformas da educação promovidas a
partir da década de 1980.
O relatório critica a forma como as políticas educativas haviam negligenciado a
formação profissional e técnica dos jovens. Em consonância com as orientações do Banco do
Mundial, a OCDE propugna o ensino técnico e profissional como prioridade capital da
política educativa portuguesa, recomendando a criação de cursos de qualificação de curta
duração, destinados aos jovens maiores de 14 anos de idade, de modo a atender os arranjos
produtivos regionais (OCDE, 1984, p. 82-88).
As reformas educativas da década de 1980, balizadas primeiro pelo Banco Mundial e,
depois, pela OCDE, têm como objetivos principais a satisfação das necessidades do Estado
em termos de mão-de-obra qualificada, sustentadas pela política de emprego para os jovens
(STOER, STOLEROFF, CORREIA, 1990, 27-32). Esse “novo vocacionalismo da política
educativa em Portugal” (ibid, ibid) buscou dar respostas à “economia pequena e cada vez
mais aberta” de “um país periférico sem grande capacidade negocial”, cujo dinamismo e
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Instituto Nacional de Estatísticas. Dados disponíveis em
http://estatisticasenumeros.economiafinancas.com/2010/01/21/estatisticas-da-educacao-em-portugal-1961-a2008/
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expansão do setor secundário dependiam da concorrência no mercado internacional, que
vinha sendo transformado pelos choques petrolíferos de 1973 e 1979 (LAINS, 1994, p. 951).
Com efeito, o ‘modelo OCDE/Banco Mundial’, em termos de ‘mandato’,
parece promover a criação do ‘trabalhador fordista [e, posteriormente,
polivalente/flexível] mundial’, isto é, alguém que, em geral, é educado
vocacionalmente e alfabetizado, e que em relação ao trabalho produtivo da
empresa transnacional responde convenientemente às rotinas tipicamente
fordistas [e, posteriormente, polivalente/flexível] dos processos de trabalho.
As expressões locais dessas empresas estão tipicamente inseridas na nova
divisão internacional do trabalho, com a pesquisa e o desenvolvimento
localizados na nação de origem e em que a gestão é importada e não
recrutada localmente. O ‘modelo OCDE/Banco Mundial’ suscita, assim,
sistemas de ensino de âmbito alargado, exigindo aumento da capacidade do
sistema de ensino sendo, precisamente, para este objetivo que se orientam as
verbas do Banco Mundial. Em termos de funções da educação, tudo é visto
como sendo completado por esta estratégia: apoio direto à acumulação via
ênfase vocacional, controle social via mercadorização (isto é,
proporcionando emprego e assegurando o acesso/entrada no processo de
trabalho) via melhoramento geral do âmbito/capacidade da educação
(STOER, STOLEROFF, CORREIA, 1990, 37-38).

Desde os anos de 1970, Portugal se propôs a renegociar sua inserção no processo de
mundialização do capital: a guinada da economia portuguesa para o espaço europeu no início
da década de 1970, o processo contrarrevolucionário de Novembro de 1975, o processo de
integração à Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia, a participação na União
Econômica e Monetária 132 e a relação com os organismos supranacionais, representam
múltiplos sinais de sua inserção consentida e subordinada no processo de internacionalização
da economia, cujos desdobramentos se manifestam, no plano interno, nas relações entre
capital e trabalho, Estado, trabalho e educação, ao passo que, no plano externo, se
materializam nas relações Estado de capitalismo dependente e imperialismo, Estado e
macroeconomia e Estado e internacionalização da educação.
Nessa perspectiva, o Estado português entrou no esforço doutrinário do Processo de
Bolonha, cuja gênese está na Declaração de Sorbonne, de maio de 1998, definindo, junto a
OCDE, não apenas, um conjunto reformas internas no sistema de ensino português, mas
também, sediando seminários e congressos promovidos pela Organização no âmbito do
programa University Futures. E, mais recentemente, desencadeou o processo de avaliação
132

Portugal tendo sido um dos primeiros países a adotar a moeda única, em 1o de Janeiro de 1999, colocou o
Euro em circulação em 1o de Janeiro de 2002. A participação na União Econômica e Monetária obriga o país
membro a controlar, segundo o Pacto de Estabilidade e Crescimento, os gastos públicos e a inflação.
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internacional do ensino superior, por meio do programa voluntário de avaliação institucional,
de âmbito internacional, dos estabelecimentos portugueses de ensino superior universitário e
politécnico, público e privado, e suas unidades orgânicas, contando com apoio, além da
OCDE, da ENQA, AEU e, ainda, da EURASHE.
Inserido e comprometido com o movimento de internacionalização e modernização
das universidades para o desenvolvimento da “sociedade e economia do conhecimento”, o
bloco de poder português acompanhou e foi acompanhado de perto pela equipe do
Departamento de Educação da OCDE na reforma do ensino superior, chegando a sediar, em
abril de 2008, o evento de divulgação do estudo Tertiary Education for the Knowledge
Society - OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report, que analisa e
compara os sistemas de “educação terciária (pós-secundária e superior)” de 38 países.
O referido Estudo, realizado no período de 2004-2008, identifica vários aspectos sobre
a reforma do ensino superior, em curso, em Portugal, sendo possível salientar alguns aspectos
principais: reforço da autonomia das instituições de ensino superior com base na criação de
fundações públicas com regime de direito privado no ensino superior; estímulo para o reforço
do sistema dual de ensino superior; alargamento do acesso ao ensino superior, que ao contar
com um sistema de empréstimos, além da “ajuda” financeira dos estudantes, estará
modificando a estrutura do financiamento público 133 ; reforma do sistema de avaliação e
acreditação, de cujo sistema Portugal, segundo a OCDE, já é um exemplo; direcionamento da
pesquisa científica e tecnológica à indústria e ao mercado; estimulo à internacionalização do
ensino superior e da comunidade científica, o que inclui estratégias de captação de recursos
com financiamentos privados e competitivos para I&D.
É neste contexto que, em particular, têm sido promovidas parcerias internacionais com
instituições de referência mundial (Massachusetts Institute of Technology, Universidade de
Carnegie Mellon, Universidade do Texas em Austin, Sociedade Fraunhofer), assim como o
desenvolvimento de programas de estudo em língua inglesa, a oferta de graus duplos com
parceiros estrangeiros e o fomento da capacidade de atração, para Portugal, de estudantes de
outros países (MCTES, 2008, p.3).

133

Sobre o financiamento do ensino superior em Portugal ver Cabrito, 2002.
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3.3.1.2.2. O caso do Brasil
Na América Latina, em geral, e no Brasil, em particular, a intervenção da OCDE é
bem recente se comparada à Europa, em geral, e Portugal, em particular, sendo, portanto,
pouco visível. A fim de continuar exercendo sua hegemonia na economia mundial, a OCDE
vem buscando reforçar seus laços com países não-membros, a exemplo do Brasil que, embora
não seja membro pleno do organismo em todos os comitês, vem estreitando sua relação com a
Organização desde o início da década de 1990. Nos governos Lula da Silva (2003-2010), esta
aproximação se deu no sentido de um “engajamento ampliado” como passo prévio à
“adequada adesão” do “parceiro emergente” (OCDE/ICTSD, 2007) 134 .
Dos 250 comitês e grupos de trabalho, o Brasil tem participação ativa em 15 deles:
Conselho Diretivo do Centro de Desenvolvimento; Comitê do Aço, Conselho Diretivo do
PISA; Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para fins Fiscais; Comitê
da Agricultura e órgãos subordinados; Comitê de Política Científica e Tecnológica e órgãos
subordinados; Comitê de Estatísticas e órgãos subordinados; Comitê de Competição e órgãos
subordinados; Comitê de Comércio e órgãos subordinados; Comitê de Investimento; Comitê
de Governança Publica; Grupo de Trabalho sobre Corrupção em Transações Comerciais
Internacionais; Órgãos subsidiários do Comitê de Políticas para a Educação; Grupo de
Experts ad hoc conjunto do IEA/NEA sobre os Custos de Geração Elétrica; Comitê de
Política Ambiental; Conselho Diretor da Administração Institucional na Educação
Superior;

Grupo

de

Trabalho

sobre

Previdência

Privada

(OCDE/CENTRO

DE

COOPERAÇÃO PARA NÃO MEMBROS, s/d. Negritos nossos).
Os Estudos Econômicos, publicados com um lapso que varia de um ano e meio a dois
anos para cada um dos países membros, não tem a mesma periodicidade para os países
não-membros. Os Estudos Econômicos da OCDE: Brasil foram publicados nos anos de 2001,
2005, 2006 e 2009, enquanto que Perspectivas econômicas da América Latina, vem sendo
publicada, anualmente, desde 2007.
Afinada com o BM e a UNESCO, a OCDE também possui um amplo leque de ação
em temas como a política macroeconômica, reforma política de setores da microeconomia,
acordos sobre o comércio de aeronaves civis, concorrência aperfeiçoada, liderança na
governança corporativa, fim do sigilo bancário, combate à corrupção, regras empresariais, uso
134

Souza (2009) analisa as implicações da relação entre Estado brasileiro e OCDE na formação e trabalho
docentes.
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eficiente de energia, meio ambiente, mapeamento da captura e armazenamento de carbono,
assistência aos idosos, saúde, inclusão financeira para aumento do índice da população de
classe média, sindicatos 135 e educação.
Sendo “um dos principais atores na era da globalização” (OCDE, 2001, p. 1), o Brasil,
depois de ter promovido um amplo processo de desnacionalização e desindustrialização,
manteve, nos governos FHC e Lula da Silva, a estabilidade macroeconômica; fortalecendo o
ajuste fiscal; construindo a credibilidade das metas de inflação; promovendo maior
desenvolvimento dos mercados financeiros, mormente ao que se refere à expansão de crédito
ao consumidor, financiamento habitacional e agrícola; avançando na reforma previdenciária,
faltando, apenas, “dar prioridade à redução das generosas aposentadorias e pensões dos
servidores públicos e privilégios” (OCDE, 2001, p. 7); aprimorando as políticas sociais
focalizadas e, ainda, como não poderia deixar de ser, participando ativamente do processo de
internacionalização da educação, particularmente, no nível superior de ensino.
Neste sentido, a intervenção da OCDE no Brasil ocorre particularmente por mediação
da tabela ISCED97, do PISA 136 , da PIAAC, do TALIS, além dos relatórios Education at a
glance 137 , nos quais a Diretoria de Educação da OCDE, por meio de indicadores comparáveis
internacionalmente, traça o perfil do nível educacional da população matriculada nos três
níveis de ensino e diferentes modalidades de educação.
Longe de apenas levantar dados e indicadores, a Organização envolve-se diretamente
nas “questões e tendências” da educação superior, cuja abordagem da internacionalização do
ensino superior insere-se numa perspectiva de caráter contraditório, encoberta no bojo de
inúmeros debates capitaneados, ora pela UNESCO, ora pelo BM, ora pela própria OCDE,
voltados para o papel do Estado, o desenvolvimento econômico e sócio-ambiental, assim
como para as políticas públicas de educação e políticas de ciência, tecnologia e inovação.
Suas propostas e orientações vão ao encontro daquelas preconizadas pelos outros dois
organismos: expansão de matrículas, diferenciação de instituições, diversificação da oferta,
135

Inserida no processo de enfraquecimento dos sindicatos combativos a relação Comitê Sindical para a OCDE e
Central Única dos Trabalhos (CUT) têm sido, para o capital, eficaz na “disseminação de boas práticas” e, por
conseguinte, na (des)organização e (des)conscientização da classe trabalhadora no Brasil.
136
Lançado no ano 2000 pela OCDE, o Pisa tem como objetivo avaliar o conhecimento de jovens na faixa etária
de 15 anos de idade, em três “domínios”, quais sejam, letramento em leitura, matemática e ciências. Dentre os
países participantes, além do Brasil, encontra-se Portugal. No Brasil, o órgão responsável pela aplicação e
divulgação dos resultados do instrumento de avaliação é o INEP/MEC, órgão igualmente responsável na
aplicação do SAEB, ENEM, ENADE.
137
Em português: Panorama educativo.

206

diversificação das fontes de financiamento, redefinição do papel do Estado na educação
superior, prioridade aos objetivos da qualidade e da equidade, foco crescente na
responsabilidade e nos resultados, novas formas de governança institucional, implementação
de rede mundial de instituições e de docentes e discentes, realce do papel do ensino superior
na pesquisa e inovação, incentivo à mobilidade de estudantes e pesquisadores, adaptação da
carreira acadêmica às mudanças, reforço dos laços com o mercado, formulação de estratégias
de internacionalização da educação superior (OCDE, 2008).

3.3.1.3. O Banco Mundial
Desde a sua criação na Conferência de Bretton Woods, em 1944, ao Banco Mundial
foi destinado o papel de prestar assistência técnica e financeira para a reconstrução da Europa
Ocidental, tornado-se um dos instrumentos-chave na difusão da ideologia da modernização e
do desenvolvimentismo no pós ‒ Segunda Guerra. Inscrito no projeto de hegemonia
econômica, política e cultural dos Estados Unidos, o BM, lado a lado com o FMI, tinha, até o
final da década de 1960, um caráter eminentemente economicista, concedendo empréstimos
ao setor de infraestrutura dos países.
Nos anos de 1970, sob a presidência de Robert Mac Namara (1968-1980), o Banco
incorpora a sua racionalidade funcional-econômica aspectos sociais e culturais, assumindo,
desse modo, um caráter humanitário e missionário de combate à pobreza “con pasión y
profesionalidad para obtener resultados duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y
al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando
capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y privado” (BANCO MUNDIAL,
s/d), a tal ponto que o relatório de 1974 é apontado como marco da modificação das linhas de
ação do Banco em relação aos anos de 1960 138 .
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O Banco Mundial é parte integrante do Grupo Banco Mundial, dispondo de duas instituições, quais sejam, o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de
Desenvolvimento (AID). O Grupo Banco Mundial, portanto, incorpora, além destas duas instituições, mais
outras quatro: Corporação Financeira Internacional (CFI), a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos
(MIGA), o Centro Internacional para Resolução de Disputas de Investimentos (ICSID) e o Fundo Global para o
Meio Ambiente (GEF). A criação e incorporação desses setores, todos subordinados ao mesmo presidente,
marcam, indelevelmente, sua forma de atuação e intervenção. Cf. (http://www.bancomundial.org/). Para maior
entendimento da estrutura e divisão interna de trabalho do Grupo Banco Mundial e historiografia de suas
atividades ver Pereira (2009).
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Por um lado, a gestão de McNamara dá continuidade a iniciativas e mudanças
importantes promovidas por Woods; de outro, dinamiza, inova e expande as operações do
Banco numa escala inédita, ampliando sua gravitação financeira, política e intelectual e
consolidando-o, definitivamente, como uma agência fulcral no âmbito das políticas de
desenvolvimento, em geral, (PEREIRA, 2009, p. 112) e, de financiamento das reformas
educacionais promovidas nos países de capitalismo dependente, alocando um montante cada
vez maior de verbas na rubrica da educação, particularmente no campo da formação
profissional (LEHER, 2005).
O BM articula conceitos de viés economicista, como produtividade, qualidade
empresarial, competitividade, eficiência, eficácia com outros de cunho sócio-humanitário,
como equidade, inclusão social e coesão social, intervindo, de modo particular, no ajuste
estrutural dos países de capitalismo dependente de acordo com o rearranjo da economia
mundial e com a reconfigurada divisão internacional do trabalho.
Portanto, sua atuação/intervenção difere de país para país de acordo com a carteira e
desempenho econômico de cada Estado-Nação, “assumindo um caráter de influência mais
programática, mais ideológica, no caso dos países centrais da Europa, e de influência
fortíssima, chegando à imposição de políticas, por meio de Programas de Ajustamento
Estrutural, no caso dos países semiperiféricos e periféricos” (ANTUNES, 2005a).
Com um amplo leque de ação em temas como a política macroeconômica, reforma
política de setores da microeconomia, redução da pobreza, saúde, meio ambiente, e, mais
recentemente, corrupção, as diretrizes do BM no campo educacional são: focalização do gasto
público no primeiro segmento de ensino da educação básica; formação profissional aligeirada
e instrumental; ênfase na diferenciação entre instituições e cursos no nível superior de ensino;
introdução do sistema “de custo compartilhado”, particularmente no ensino superior;
privatização e mercantilização da educação em todos os níveis e modalidades.
A partir do conceito de governabilidade, o Banco vem direcionando e apoiando a
descentralização de governo, particularmente nas políticas e programas sociais, buscando
fortalecer a integração “vertical” nas áreas de saúde, educação e políticas de proteção social
nas esferas federal, estadual e municipal.
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Além de financiamentos e condicionalidades no sentido de provocar maior
liberalização e desregulamentação mediadas pelas parcerias público-privadas 139 , a estratégia
do Banco, tal como as da OCDE e UNESCO, inclui um programa de estudos, conferências e
assistência técnica em áreas como desenvolvimento metropolitano, desenvolvimento do
mercado, crime e violência, envelhecimento, qualidade do emprego e educação.

3.3.1.3.1. O caso do Brasil
A relação entre Brasil e BM vem desde 1949 (SOARES, 1999; PEREIRA, 2009),
baseada na estratégia do Banco para atuar no Brasil articulada ao modelo de desenvolvimento
econômico adotado historicamente pelos governos brasileiros.
O ano de 1980 pode ser tomado como marco da intervenção do BM no Brasil (ibid),
não apenas, porque é ano em que os empréstimos ao país passam a fazer parte das análises
internas do Banco, a partir da paridade dólares-cesta de moedas, o que altera os custos dos
financiamentos e a natureza dos empréstimos, mas também, por ser nesta década que, os
empréstimos do referido Banco passaram a contemplar projetos ambientais e a ampliar o
financiamento para projetos nas áreas de educação, C&T e saúde, aparentando, assim, certa
prioridade do Banco em conceder empréstimos para essas três áreas (SOARES, 1999, p. 147). O documento Financiamento da educação nos países em desenvolvimento: uma
exploração das opções políticas, de 1986, pode ser tomado como marco da intervenção do
BM no setor educacional.
Entretanto, é nos anos de 1990, com a publicação da trilogia Educação primária
(1990), Educação profissional técnica e capacitação (1991) e, Ensino superior: as lições da
experiência (1994), que os policy papers do BM passam a exercer papel decisivo na
privatização de políticas sociais, impondo a lógica da substituição do público pelo privado,
para além da imposição do capitalismo norte-sul (LEHER, 1998) e do fortalecimento da
cooperação Sul-Sul tendo o Brasil como testa de ferro do subimperialismo 140 .

139

O BM vem estruturando uma rede global de PPP com a finalidade de “An established global forum where
public sector PPP practitioners exchange knowledge, innovations, and new developments”(Banco Mundial,
2010).
Disponível
em:
http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupalacquia/wbi/WBI%20PPP%20Brochure.pdf
140

Como analisado no segundo capítulo, destacam-se as diferentes esferas “geocomerciais” em que o Brasil vem
se projetando desde o ano de 1994, coerente com o papel sub-imperialista: no âmbito sub-regional, o
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No

contexto

de

políticas

liberalizantes,

de

mundialização

do

capital

e

internacionalização da tecnologia, tornam-se prioridade do BM a expansão de matrículas, a
diferenciação de instituições, a diversificação das fontes de financiamento, a redefinição do
papel do Estado na educação superior, a prioridade aos objetivos da qualidade e da equidade
ao lado da educação básica. No mesmo sentido, suas publicações ‒ Ensino superior: as lições
da experiência (1994), Financiamento e gestão da educação superior: um relatório da
situação das reformas no mundo (1998), Educação superior nos países em desenvolvimento:
perigos e promessas (2000) 141 e, ainda, Construir sociedades do conhecimento: novos
desafios para educação terciária (2003) 142 ‒ manifestam a preocupação marcante com a
educação tecnológica de nível superior, incorporada ao discurso governamental, vista como
um campo aberto à produção de inovações tecnológicas, bem como de novas possibilidades
de comércio; além disso, destaca-se a importância da educação superior, em geral, para o
desenvolvimento econômico, a integração na economia mundial e, sobretudo, a coesão social
em torno das “estruturas de governança”.

Al apoyar la ejecución de reformas de la educación terciaria, el Banco
Mundial otorga prioridad a los programas y proyectos que puedan producir
resultados e innovaciones positivas, en la medida en que: incrementen la
diversificación institucional (aumento del número de instituciones no
universitarias y privadas) para ampliar la cobertura sobre una base financiera
viable y para establecer un marco de formación continua con múltiples
puntos de acceso y gran variedad de itinerarios formativos; fortalezcan la
capacidad de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología en áreas
específicas relacionadas con las prioridades del país para desarrollar sus
ventajas comparativas; [etc.] (BANCO MUNDIAL, 2003, p. XXVIII).

MERCOSUL; no continente americano, participou da Cúpula de Miami, cujo objetivo era o de configurar, até o
ano de 2005, a área de livre comércio para as Américas (ALCA) envolvendo todas as economias do continente, à
exceção de Cuba; em nível internacional, a relação com a OMC oscila entre a adesão e a resistência aos acordos
da Organização, tendo criado suas tarifas fora das normas da OMC e um regime de comercialização
independente, cujo objetivo é implantá-lo no âmbito do MERCOSUL (SILVA, 2004). No que diz respeito à
comercialização da educação, a partir do Protocolo de Montevidéu, assinado no ano de 1997, os governos FHC e
Lula da Silva buscaram encontrar, no âmbito do MERCOSUL, opções que valorizassem “os serviços
educacionais” na dimensão da cooperação, por meio de programas específicos no CNPq e na CAPES.
141
Relatório produzido pelo Grupo de Trabalho sobre Educação Superior – Task Force -, em conjunto com a
UNESCO. Disponível em http://www.tfhe.net/report/downloads/download_report.htm.
142
Destaque-se que este Relatório incorpora o conceito de educação superior lançado pela OCDE, em 1999, no
qual a “educação terciária” é um nível ou uma etapa de estudos posterior à educação secundária, portanto, póssecundário, cuja oferta é diversificada segundo o perfil institucional, que pode ser o de “universidades públicas y
privadas, institutos de educación superior y politécnicos, así como en otros tipos de escenarios como escuelas de
secundaria, sitios de trabajo, o cursos libres através de la tecnología informática y gran variedad de entidades
públicas y privadas” (BANCO MUNDIAL, 2003, p. IX).
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A análise das reformas universitárias, em curso no Brasil e em Portugal, a partir da
legislação (lei de educação, decretos, propostas de emendas constitucionais sobre a
autonomia, contratos de gestão, projetos de desenvolvimento institucional, etc.), fontes de
financiamento (montantes e percentuais sobre o PIB aplicados em educação superior pelo
Fundo Público), bem como da natureza das IES, desvela a influência determinante das
recomendações do BM, como já demonstrado por diversos estudos, entretanto, não sem
referência as recomendações da OCDE e UNESCO. Afinal, BM, OCDE e UNESCO são
elementos de um mesmo partido político que vem promovendo, historicamente, uma reforma
intelectual e moral estritamente ligada ao programa de reforma econômica do capital.

3.3.1.3.2. O caso de Portugal
No ensino português, a “participação/intervenção do Banco Mundial realizou-se numa
conjuntura particular” (STOER, 1982, p 55) em que os projetos educativos dos Governos
Constitucionais tiveram orientação economicista maiores do que a reforma Veiga Simão (ibid,
p. 65). Estando relacionada ao fenômeno da dependência, a relação contraditória entre e BM e
Portugal
condiciona fortemente as ‘escolhas’ dos técnicos de planeamento e políticos
portugueses. São, na verdade, essa dependência, a estratégia de ‘gestão da
crise’ e a reestruturação do Estado português que, nesta conjuntura, se
conjugam para definir o que serão ‘as realidades portuguesas’ (STOER,
1982, p. 64).

No contexto internacional da crise capitalista de 1973-75, o processo histórico da
Revolução de Abril criou condições políticas, sociais, culturais e, particularmente
econômicas, que surpreenderam a missão do Departamento de Economia da OCDE quando da
sua chegada a Portugal, em dezembro de 1975:
Para um país que recentemente passou através de reformas sociais, um mar
de mudanças na sua posição no comércio externo e seis governos
revolucionários nos últimos dezenove meses, Portugal goza,
inesperadamente, de boa saúde econômica. Se o produto real caiu claramente
em 1975, o declínio não foi precipitado: a melhor estimativa é de uma
diminuição de 3% no produto interno bruto (PIB). Em comparação com
outros países da OCDE, a experiência portuguesa não parece muito pior que
a média. De facto, o desempenho da sua economia foi extremamente robusto
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quando as incertezas políticas de 1975 são levadas em conta. Em
comparação, o declínio do PIB nos Estados Unidos foi cerca de 3%, da
Alemanha Ocidental próximo dos 4% e da Itália quase 4,5% (OCDE apud
Gonçalves, 2004).

Entretanto, o golpe militar contrarrevolucionário do 25 de Novembro de 1975, que
elevou Mario Soares 143 ao cargo de I Ministro, responde às pressões do imperialismo sob o
discurso do “socialismo democrático” do PS, hoje de viés neoliberal.
Neste contexto, a produção interna torna-se insuficiente diante das necessidades de
compra por parte da população que via aumentado o seu poder de compra; recorre-se ao
mercado externo, elevando as importações; ocorre o aumento do déficit da balança comercial;
redefinem-se os setores da economia; adapta-se o arcabouço jurídico à nova Constituição,
criam-se condições para, sob a batuta do Primeiro-Ministro Mário Soares, requerer a
admissão de Portugal às então Comunidades Europeias, hoje União Europeia; consolida-se a
economia capitalista com o programa de ajuste estrutural negociado com o FMI e recorre-se
ao Banco Mundial na busca de resposta às necessidades do governo português no que diz
respeito ao papel da educação no desenvolvimento econômico.
Dos primeiros contatos, iniciados em agosto de 1976, até a finalização do relatório
Republic of Portugal: Education Project - staff appraisal report (BM, 1978), sucessivas
missões assistiram o governo português (BANCO MUNDIAL, 1978, p. 10) na preparação do
projeto de reforma educacional que se impunha ao contexto contrarrevolucionário.
Em atenção ao planejamento econômico para o período de 1977 a 1980, o BM ‒ que
não deixa de ter por base o relatório Para uma política da educação em Portugal, elaborado
pela UNESCO, em 1975 ‒ define como prioridade, a melhoria da eficiência interna e da
qualidade do ensino, a melhoria da competência profissional dos professores, particularmente
os do ensino primário, e, ainda, a formação de mão-de-obra especializada, em apoio à
proposta de ampliação da indústria, no ensino superior de curta duração, em detrimento das
matrículas em universidades (BANCO MUNDIAL, 1978, p. 30). É a “diferenciação para
cima” se manifestando na educação portuguesa, uma contradição entre capital e trabalho e
entre trabalho e educação: o BM, ao mesmo tempo em que, preconiza a necessidade de

143

Mario Soares junto ao Partido Socialista, do qual é co-fundador, teve participação marcante no processo
contrarrevolucionário do 25 de Novembro, tendo sido aclamado protetor das “forças democráticas em
Portugal”por Frank Carlucci, Embaixador norte-americano em Portugal.
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elevação do patamar de escolaridade, busca obstruir a entrada da classe trabalhadora na
universidade, por meio da diversificação e flexibilização do sistema, na oferta de cursos
alternativos e menos dispendiosos.
Essas propostas do BM coincidiam por inteiro com a opinião dos
responsáveis político-administrativos portugueses de então, que defendiam
com acérrimo uma política centrada no planeamento da formação de
recursos humanos, que travasse a crescente procura de ensino universitário e
a conduzisse para formações tecnológicas mais curtas e profissionalmente
direccionadas [ao mercado] (TEODORO, 2003, p.48).

A participação do Banco Mundial nesse projeto culminou com a aprovação de
empréstimos, que totalizaram 47,9 milhões de dólares, destinados à aquisição de
equipamentos e à proliferação do ensino superior politécnico, ocorrida a partir do ano de 1979
por meio do Decreto 513-T.
Como o capital concentra-se na formação do trabalhador coletivo, com base na divisão
do trabalho que separa concepção e execução, trabalho intelectual e trabalho manual,
transformando as formas de reprodução, tanto do capital, em si, quanto da força de trabalho,
abrindo espaço para a expansão do caráter produtivo do trabalho imaterial, na década de 1980,
após a elaboração de sucessivos “Relatórios Econômicos” 144 que recomendavam a aplicação
de pacotes de ajuste, em franca oposição ao processo de nacionalização, à expansão do setor
público e aos direitos sociais conquistados com a Revolução de 1974, o BM, sempre por
mediação do Estado, elabora e financia o projeto de formação de pessoal qualificado para
indústria e turismo.
O Projeto treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, instrumento
“catalisador do financiamento privado para a formação de mão-de-obra” (BANCO
MUNDIAL, 1984, p.1), propiciou a implantação e implementação de onze centros regionais
de tecnologia, coerente com a política científica e tecnológica em desenvolvimento no país.
Sob a responsabilidade do LNETI, foram desenvolvidos cursos de curta duração, nas
modalidades Engenharia especializada, Ciência da engenharia, Desenvolvimento de
tecnologia e, ainda, tecnologia da educação (ibid., p. 13-15).

144

Portugal – Evolução recente da economia e as perspectivas de médio prazo, com especial referência para a
mobilização de recursos – v. 1 e 2 – (1981); Portugal – A economia, 1980-1982: um relatório de atualização
(1983); Políticas econômicas em Portugal (1983).
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No contexto de reestruturação produtiva e privatizações promovidas nas gestões de
Cavaco Silva e Gutérres, a formação de quadros na área tecnológica mostra-se decifitária: “a
falta de formação científica e tecnológica e o baixo nível de desenvolvimento tecnológico têm
sido identificados como uma limitação importante para alcançar os objetivos econômicos e a
competitividade” que a integração à Comunidade Européia requer (BANCO MUNDIAL,
1987).
Neste sentido, o BM enfatizou a política de “desenvolvimento de recursos humanos
eficientes” como estratégia de competitividade, qualidade e produtividade para os três setores
da economia, particularmente, na formação de engenheiros e tecnólogos.
O projeto dá continuidade aos esforços iniciados, anteriormente, pelo Banco
Mundial para ajudar Portugal adaptar a sua educação geral e a formação
profissional às exigências de uma economia moderna. Especificamente, ele
concentra esforços na racionalização e fortalecimento investigação
universitária aplicada para melhor atender as necessidades da indústria e
agricultura, de modo a reforçar o agronegócio; expansão do ensino superior
politécnico agrícolas, com ênfase no treinamento de habilidades práticas;
criação de novos programas para atualização de engenheiros e cientistas, e,
ainda, a formação de técnicos e especializados para a indústria (BANCO
MUNDIAL, 1987, p. 2) [Tradução livre nossa].

Desse modo, a política educativa vai sendo conduzida a dar respostas à política
científica e tecnológica, o que bem desvela Portugal – Segundo Projeto de Educação (BM,
1990), cujas linhas mestras foram dar continuidade à expansão dos ensinos pós-secundário,
agrícola e industrial como uma modalidade de formação profissional; incrementar e
diversificar o número de matrículas na educação profissional; modernizar o ensino de
ciências; formar professores para o ensino de ciências e para as disciplinas de formação
profissional e, ainda, reformar a universidade e reestruturar os cursos de engenharia (BANCO
MUNDIAL, 1990, p.2).
No que mais nos interessa salientar, o Programa de Reforma da Educação Superior
para Portugal, embora tenha sido publicado em caráter confidencial, no ano de 1989, será
reeditado, em linhas gerais, nos documentos Ensino superior: as lições da experiência (1994),
Financiamento e gestão da educação superior: um relatório da situação das reformas no
mundo (1998), Educação superior nos países em desenvolvimento: perigos e promessas
(2000) e, ainda, em Construir sociedades do conhecimento: novos desafios para educação
terciária (2003), já mencionados anteriormente.
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Todas essas orientações (Banco Mundial, OCDE, UNESCO), que foram se
materializando, paulatinamente, no processo histórico de reforma da educação superior, em
Portugal, iniciado em fins da década de 1970, permitiram ao Processo de Bolonha –
considerado, em recente documento da OCDE, “uma oportunidade inédita para as instituições
promoverem a qualidade do ensino, bem como atrair novos públicos para o ensino superior e
alargar a ligação às empresas” –, mediado pela nova legislação, em vigor desde 2006, reforçar
o sistema binário de ensino superior, salientando a necessidade de clarificar as missões
distintas dos institutos politécnicos e das universidades, bem como integrar a oferta de ensino
superior às atividades dos centros e unidades de P&D.
De modo geral, Brasil e Portugal vêm adotando a regulação transnacional,
materializada nas políticas científicas e tecnológicas, programas, projetos e na contrarreforma
da educação superior, sobre a qual nos debruçamos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO IV

UNIVERSIDADE MODERNA: DOS INTERESSES DO ESTADO-NAÇÃO ÀS
CONVENIÊNCIAS
DOS
BLOCOS
ECONÔMICOS
REGIONAIS
–
PORTUGAL/UNIÃO EUROPEIA ‒ BRASIL/MERCOSUL
Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas
interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente
ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa. Do mesmo
modo, contudo, procurar margens de reforma sistêmica na própria estrutura
do sistema do capital é uma contradição em termos. É por isso que é
necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a
criação de uma alternativa educacional significativamente diferente
(MÉSZÁROS, 2005, p. 27).

Neste capítulo, elaboramos a reconstrução histórica da ideia de universidade, brasileira
e portuguesa, a partir dos modelos humboldtiano, napoleônico e norte-americano, com a
finalidade de entender as transformações históricas pelas quais passou e vem passando a
universidade brasileira e portuguesa. Tendo como foco de análise os debates que expressam o
embate de forças com disputas teóricas e políticas em torno do modelo de universidade e,
particularmente os documentos legais que empreenderam as sucessivas e históricas reformas
de educação superior, no Brasil e em Portugal, buscamos desvelar que a concepção de
universidade, desde as origens do Estado moderno, possui caráter instrumental, no sentido de
responder ao tempo econômico, industrial, tecnológico e urbano da ordem capitalista.
Entretanto, ao longo do desenvolvimento histórico dessa concepção alguns de seus aspectos
vão se modificando no que diz respeito às formas de financiamento e de gestão, à
configuração institucional e, especificamente de produção do conhecimento. A análise do
presente histórico revela que, em fins do século XX e início do XXI, a concepção de
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universidade, norteadora da “reforma universitária”, orienta-se pela concepção de educação
tecnológica da política científica, tecnológica e de inovação.
O capítulo está estruturado em três seções. Na primeira, A ideia de Universidade,
analisamos os modelos humboldtiano, napoleônico e norte-americano, por entendermos que a
natureza e o papel da universidade nas origens do Estado moderno contribuirá para captar, na
essência, as modificações históricas pelas quais passou e vem passando a universidade, em
geral, e suas constitutivas funções sociais. Desse modo, O modelo português: da universidade
pombalina à universidade do Processo de Bolonha e O modelo brasileiro: do “padrão
brasileiro de escola superior” à contrarreforma silenciosa do MERCOSUL, segunda e
terceira seções deste capítulo, respectivamente, analisam a concepção de universidade que
norteia todo o processo de transformação da universidade, em Portugal e no Brasil,
respectivamente, sem o propósito, no entanto, de elaborar uma historiografia do rico processo
de criação e organização administrativa e pedagógica das instituições de educação superior
nos países em questão, mas sim de capturar a concepção e a finalidade de universidade que se
materializam no processo de “reforma universitária”, no período de hegemonia neoliberal,
particularmente entre os anos de 1995 e 2010.

4.1. IDEIA DE UNIVERSIDADE

O ensino público visto, como a forma mais democrática de possibilitar o acesso da
maioria da população a um processo igualitário de educação, tem sido objeto de intensas
discussões, principalmente nos últimos anos, focadas em quatro dimensões (SILVEIRA,
2007, p. 219; 2010, p. 243-4).
Primeira, a reforma da educação dos anos de 1990, no Brasil, chegou a matricular 97%
das crianças de sete a 14 anos de idade no ensino fundamental, nível constitucionalmente
obrigatório e gratuito; no entanto, esse acréscimo quantitativo foi acompanhado pela
precariedade da qualidade do ensino ministrado, demonstrando a inadequação das políticas
educativas implementadas que sequer conseguem equacionar os problemas da repetência, da
evasão e do desempenho escolar, de modo a garantir processos efetivos de escolarização que
combatam as desigualdades educacionais.
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Segunda, a oferta do ensino médio torna-se obrigatória por parte do poder público há
bem pouco tempo 147 . Entretanto, em um contexto em que, aproximadamente, apenas 46%
dos jovens 148 estão cursando este nível de ensino, a responsabilidade da matrícula recai,
ainda, sobre o jovem e, ou, sobre a família.
Esta contradição desvela, não apenas o “individualismo leonino da reforma neoliberal
de educação” (SILVEIRA, 2007; 2010), porquanto transfere para jovens e adultos a
responsabilidade de se manterem na escola e empregados, mas também, que o acesso ao
conhecimento necessário à compreensão teórica e prática das bases de produção técnica,
científica e tecnológica ainda é privilégio de alguns.
Terceira, na educação superior, a “reforma universitária”, em curso, busca
(re)configurar a universidade, seguindo recomendações de organismos supranacionais e do
mundo empresarial, de modo a tornar o Estado supostamente eficaz e competitivo.
E, finalmente, como quarta dimensão, a “democratização” do acesso ao ensino
superior vem acompanhada da mercantilização da educação e da privatização do espaço
público, processos que cresceram vertiginosamente a partir da implantação das políticas
neoliberais, difundindo uma pedagogia focada no individualismo, nas competências laborais e
no empreendedorismo. Nesse sentido, ressaltamos o protagonismo empresarial na definição
dos rumos da educação no país, em nome do bem público (MARTINS, 2007, 2008; NEVES,
1994, 2000; RODRIGUES, 1998, 2007a, 2007b).
Ainda que tenhamos a convicção de que a formação do sujeito sociocultural não se
resume à educação formal, letrada, gráfica e sistematizada, acontecida no interior de escolas e
universidades, mas que ocorre, também, nos diversos espaços em que o sujeito trava relações
sociais, consideramos que a organização escolar se constitui na forma mais desenvolvida e
fundamental no que se relaciona aos processos educacionais contemporâneos, estando
associada à aquisição da necessária base histórica, social, cultural e à formação técnicocientífica exigidas pelas condições da sociedade. Sua natureza pública corresponde ao meio
que modernamente as sociedades utilizam para realizar a educação comum de seus cidadãos,
com entraves próprios às sociedades de classe.
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Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9A/03, aprovado pelo Senado federal, em 28 de outubro de 2009.
Segundo a Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude, o relatório 2003 do Fundo de População
da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta dados em que o Brasil é o quinto país do mundo com maior
percentual de jovens em população. São 51 milhões entre 10 e 24 anos (30% do total de habitantes), sendo que 8
milhões de adolescentes têm baixa escolaridade e 3,3 milhões não frequentam a escola.
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No que mais nos interessa, a escola, em geral, e a universidade, em particular, têm
sido instrumento de construção e consolidação do projeto burguês de longo prazo. Aliás,
como veremos no transcorrer deste capítulo, a universidade moderna tornou-se importante
instrumento construção do Estado-Nação, sendo assumida, primeiro, como aparelho de
reconstrução nacional e de formação de “elites burocráticas” (GOMES, 1994) voltada para o
serviço da máquina estatal e, depois da Segunda Guerra Mundial, como instrumento de
desenvolvimento econômico e modernização.
Entretanto, será a partir da década de 1970, com a chegada ao poder de governos
conservadores, marcadamente neoliberais, que as políticas no campo da educação superior
passam a alterar as regras tradicionais de financiamento universitário, separam as
universidades de ensino das de pesquisa, promovem a hierarquização do ensino e de
instituições com base em processos de avaliação padronizados, além de intervir não só na
liberdade acadêmica em nome da “eficiência” e da “produtividade”, mas também, na
autonomia universitária que passa a ser entendida como atributo de um movimento de
aproximação ao setor empresarial.
Neste período de implantação das políticas neoliberais, as críticas em torno dos
modelos de universidade humboldtiana e napoleônica parecem retomar as orientações do
Relatório Robbins e do Relatório Atcon, ambos produzidos no início da década de 1960,
afinando-se ao pensamento de Jean-François Lyotard que, sob encomenda do Conselho das
Universidades, de Québec, produziu o relatório A condição pós-moderna 149 .
Para Lyotard (2011), o papel precípuo da suposta decadente universidade moderna se
resumia na elaboração de metarrelatos legitimadores da sociedade do trabalho e da relação
entre ciência, técnica, nação e Estado, o que estaria tornando a produção do conhecimento
objeto de interesse estrito e imediato do Estado stricto sensu.
Assim, sendo, a condição da pós-modernidade viria modificar esta relação, que
passaria a ter na produção do conhecimento, de viés técnico-científico comercializável, a
capacidade de, não apenas acelerar os progressos da pesquisa científica e tecnológica,
subordinando outras áreas do conhecimento 150 ao conhecimento científico-tecnológico, mas
149

Publicado pela primeira vez no Brasil, em 1986, o texto recebeu o título de O pós-moderno até a sua quarta
edição.
150
Leher (2010) revela a forma dramática na qual as Ciências Sociais e Humanas são impelidas a difundir a
ideologia dos desígnios da sociabilidade do capital.
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também oferecer ao Estado-Nação um perfil competitivo frente à economia mundial
(LYOTARD, 2011, p. 88-89).
Sendo a produção do conhecimento, de base científico-tecnológica, alicerce
indispensável do “poder econômico de um Estado-Nação” (leia-se Estado e sociedade civil
organizada em torno do empresariado industrial), seu financiamento melhor seria gerido se
repartido entre Estado e empresa privada. Esta forma de financiamento compartilhado da
produção do conhecimento exigiria novos critérios de avaliação do conhecimento produzido
na universidade, tendo por base sua capacidade de circular e produzir o conhecimento em um
mercado mundial (ibid., p. 82-3).
Isto é, no contexto pós-moderno de sociedade pós-industrial, a universidade,
desvencilhada das questões e dos metarrelatos exclusivos do modelo humboldtiano, deixaria
de atender ao projeto de nacionalidade do Estado, passando a desempenhar um papel de
cunho utilitarista, voltando-se, tão somente, para a “mercantilização do saber”, com base na
diferenciação e hierarquização de instituições de ensino superior (institutos, centros,
universidades, etc.). Neste cenário, o capitalismo viria solucionar o problema do
financiamento da investigação científica, por meio da criação de fundações de pesquisa
privadas, estatais ou mistas, que transfeririam verba para programas e departamentos
universitários. Neste sentido, a eficiência e legitimidade da universidade só poderiam ser
avaliadas segundo critérios de mercado (ibid., passim).
Seguindo este raciocínio, Readings (2002) afirma que a cultura nacional ‒ núcleo
organizador da formação dos indivíduos do Estado-Nação ‒ encontra-se em ruínas, devido ao
fato de não mais existir a identidade da cultura nacional. Existiria, sim, uma “cultura
adaptável às circunstâncias cambiantes, o multiculturalismo” (ibid., p. 24). O bloco regional,
a exemplo da União Europeia, “suplanta o Estado-Nação como figura da entidade que
imprime à universidade a sua forma política”. Não existem, também, ruas e cidades,
tampouco a visão de cidadãos patrióticos. Para Readings (2002), o que existe é, apenas, “um
aglomerado de corporações burocrático-profissionais capitalistas”, sob a responsabilidade de
“uma classe gerencial-administrativa” 151 (ibid. p. 48).
Ora, se o Estado-Nação se dilui nos limites do bloco regional a que pertence, se já não
existe mais identidade nacional e, ainda, se a cultura de um Estado-Nação perde sua
151

Talvez, Reading (2002) se apoie na tese de John Galbraith (1967), O novo Estado industrial, a que referimos
no capítulo I.
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relevância como elemento mediador entre trabalho, ação social, ciência e técnica, em prol dos
interesses da nação, bem como de facilitadora do acesso de todos ao conhecimento, não
apenas o modelo humboldtiano, mas também o napoleônico de universidade, necessitam ser
adaptados à nova realidade.
Isto é, a “Universidade de Cultura” precisaria ceder espaço para a “Universidade de
Excelência”. Idealizada como uma corporação burocrática autônoma, a universidade de
excelência, revestida de pragmatismo institucional, conceberia a atividade da pesquisa não
como valor de uso da nação, mas sim como valor de troca no mercado internacional, de modo
a ficar enleada nos circuitos do capital global e nas políticas transnacionais (READINGS,
2002, passim). Tal como na universidade idealizada por Lyotard, a universidade de excelência
teria seus esforços avaliados com base na capacidade de circular e produzir o conhecimento
em um mercado mundial.
Passados mais de trinta anos, as ideias de Lyotard e de Readings, assumidamente pósmodernos de direita, vão se materializando na universidade. Este é o presente histórico,
marcado por tensões em torno da função social da universidade, de cujo discurso
pós-moderno ancora-se na visão de classe burguesa, em determinada conjuntura históricosocial do capitalismo, o neoliberalismo tornado hegemônico em fins do século XX e início do
XXI.
Isto posto, cabem algumas questões: a universidade idealizada por Lyotard e
Readdings é a condição da pós-modernidade ? Em se tratando de uma condição das
circunstâncias neoliberais, existiria alternativa para além da que está posta? A condição pósmoderna de universidade é prescritiva ou é mal presságio? 152
Afirmamos anteriormente que não temos a pretensão de elaborar uma historiografia do
rico processo de criação e organização administrativo-pedagógica das instituições de
educação superior, no Brasil e em Portugal, mas é preciso, se pretendemos compreender a
reação pós-moderna aos modelos humboldtiano e napoleônico, examinar o desenvolvimento
histórico destas concepções de universidade, de modo a capturar a concepção e a finalidade de
universidade que se materializam no processo de contrarreforma universitária, no período de
hegemonia neoliberal.
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Nesta última interrogação, parafraseamos Harvey (2005, p. 294).
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4.1.1. MODELO HUMBOLDTIANO

O movimento iluminista do século XVIII guardava a crença absoluta no poder das
ideias, confiança total na ciência e a certeza de que a formação intelectual seria o caminho
legítimo e único para o aperfeiçoamento humano, segundo uma direção moral. É neste
contexto de ordem intelectual, com vistas ao progresso, que surgem várias obras sobre a
educação, em geral, e a universidade, em particular, como Conflito das Faculdades (1798), de
Kant; Por uma Universidade Orgânica de Erlangene (1805) e Plano Dedutivo de uma
instituição de ensino superior a ser edificada em Berlim, que esteja estreitamente associada a
uma Academia de Ciências (1807), ambas de Fichte; Pensamentos de Circunstância sobre a
Universidade segundo a Concepção Alemã (1808), de Schleiermacher e, Sobre a
Organização Interna e Externa das Instituições Científicas Superiores em Berlim (1810), de
Humbolt. Este último é sucinto e inacabado, mas conciso enquanto sistematização teóricofilosófica sobre a universidade, sua organização e gestão.
Designado a instituir as bases da Universidade de Berlim, em fins de 1808, Humboldt
teve como missão confrontar os projetos de Johann Gottlieb Fitche e Friedrich
Schleiermacher, a fim de eleger o plano mais adequado para universidade a ser criada 153
Humboldt não apenas opta pelo segundo projeto, mas também, sistematiza um
conjunto de princípios que norteariam a universidade em sua missão, quais sejam, a
necessidade de cooperação entre professores e entre estes e o corpo discente; a unidade entre
pesquisa e ensino; a complementaridade da educação básica com a educação superior; a
liberdade de produção da ciência “pura” e infinita; e, também, a relação estreita, porém
autônoma, entre Estado e universidade.
O projeto de Humboldt submete a universidade, ao mesmo tempo, ao ideal de
formação e aos interesses do Estado-Nação, cuja visão liberal de sociedade, intimamente
vinculada à Revolução Industrial, responde aos novos tempos econômico, industrial,
tecnológico e urbano da ordem capitalista. Neste sentido, cabem às “instituições científicas
superiores” duas tarefas:
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A Universidade de Berlim entrou em funcionamento em 1810, tendo como decanos Schhleiermarcher e
Fitche para as faculdades de Teologia e Filosofia, respectivamente. Humboldt desligou-se de suas funções
(ROCHA, 2003, p. 29).
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de um lado, promoção do desenvolvimento máximo da ciência. De outro,
produção do conteúdo responsável pela formação intelectual e moral (...) as
instituições científicas apenas se justificam plenamente quando as ações que
as definem convergem para o enriquecimento da cultura moral da Nação.
Em outras palavras, a organização interna das instituições científicas
superiores se caracteriza pela combinação de ciência objetiva e formação
subjetiva (HUMBOLDT, 2003, p. 79).

Segundo Barros (1986), o liberalismo do século XIX é controverso no que diz respeito
à relação entre Estado e indivíduo, particularmente, à questão da liberdade de ensino. O
direito da “livre comunicação dos pensamentos”, já presente na Declaração dos Direitos do
Homem, de 1791, aliado à desconfiança acerca do papel do Estado em questões educacionais,
busca não apenas enfraquecer as ações do Estado a partir da descentralização de suas
atividades para as esferas municipais e provinciais, mas também transferir o ideal de
formação para a iniciativa privada.
Para o “novo liberalismo, o ‘Estado educador’ é sinônimo de Estado-Absoluto,
sepultado entre os escombros da Revolução”, cabendo a ele apenas garantir as regras do livre
jogo individual para o desenvolvimento pacífico das forças produtivas (BARROS, 1986, p.
73-4).
Partidário desse ideário, Humboldt planeja a organização universitária alemã de modo
a conciliar liberdade de ensino com intervenção estatal. Encontra-se aí, a tensão inerente à
necessidade de compatibilizar a expansão indefinida da liberdade de pensar com o
ordenamento de caráter político, jurídico e escolar.
Segundo Silva (2006), a tensão presente nos projetos de universidade do século XIX
decorre de fatores ético-políticos, internos e externos, que buscam produzir um equilíbrio não
apenas no que respeita ao funcionamento interno da instituição, mas também no que tange à
sua relação com o entorno social, político e histórico.

A divisão do saber, a hierarquização, as relações recíprocas, os vínculos
entre o saber e o seu ensino, entre a produção do conhecimento e a sua
transmissão, a centralização e a descentralização, são questões totalmente
atravessadas pela reflexão acerca do lugar histórico-político que a instituição
deve ocupar, o qual definirá seu perfil institucional e função social e as
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conseqüências quanto à dialética que deverá governar a relação entre a
autonomia e os laços com a exterioridade” (SILVA, 2006, p. 197-9).

Esta concepção idealista, liberal ou “interna” desenvolve-se a partir da concepção de
universidade que se organiza a partir de normas próprias. Nesse sentido, caberia ao Estado
garantir o desempenho da missão da universidade, protegendo a liberdade acadêmica de
indesejados interesses conflituosos entre classes e frações de classe, igreja, e categorias
profissionais, estabelecendo, para tanto, um controle dos planos curriculares, de modo a não
interferir na liberdade individual de ensinar e de aprender.

No que diz respeito à relação externa destas [instituições científicas
superiores] com o Estado, basta que ele se limite a garantir a riqueza da força
espiritual, isto é, seu poder e diversidade. O Estado promove tal riqueza na
medida em que seleciona os cientistas e, ao mesmo tempo, assegura
liberdade para seu trabalho. A autonomia fica ameaçada não apenas pelo
Estado, mas também pelas próprias instituições quando, ao assumirem
determinada orientação, impedem a emergência de qualquer outra
(HUMBOLDT, 2003, p. 87).

Para Humboldt, o “Estado necessita [de um lado], respeitar a lógica interna da
ciência”, posto que “os princípios mais importantes” da organização das “instituições
científicas superiores” encontram-se na sua autonomia e liberdade quanto à produção da
ciência e pesquisa, em geral, e da vida intelectual, em particular, sem prejuízos à atividade
científica; de outro, deve beneficiar-se do desenvolvimento da ciência, que voltada para o
bom “andamento dos negócios do Estado” (ibid., p. 83-4), facilitará o acesso de “elites
burocráticas” (GOMES, 1994) a sua atividade estatal. Neste sentido, a universidade moderna
torna-se um instrumento destinado à construção e reforço do Estado.
Encontra-se, aí, o germe da universidade voltada para o desenvolvimento 154 , no que a
educação cumpre papel preponderante como mediação da construção e modernização do
Estado.
A incorporação da Universidade no âmbito da coordenação do Estado foi
concomitante com o desenvolvimento do Estado-Nação na Europa, quer
como símbolo e como repositório da identidade nacional, quer como
154

Sobre a “universidade para o desenvolvimento” Florestan Fernandes afirma que toda universidade contribui
para o processo de humanização e, portanto, para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, cabe investigar
para que tipo de desenvolvimento ela vem sendo adaptada e direcionada (FERNANDES, 1975; 2004).
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instrumento para conservação da cultura nacional e, através da unificação
cultural como a manifestação da exigência de um país a um lugar entre as
nações – o equivalente cultural das preocupações actuais, mais restritas, com
a competitividade econômica (...) E acrescente-se, a construção do EstadoNação caminhou lado a lado com a incorporação da academia nas fileiras do
serviço de Estado, cumprindo-se, assim, a implícita obrigação de servir a
comunidade nacional (NEAVE, 1997 apud AMARAL; MAGALHÃES,
2000).

A esse respeito, Araújo (2008) esclarece que a educação como estruturante da
nacionalidade é algo que está presente em escritos de Jean-Jacques Rousseau, Louis Rene de
La Chalotais, Denis Diderot, Louis-Michel Le Pelletier, Johann Fichte, entre outros.

Estava aí em gestação a emergência do Estado Moderno que se afigura como
representante da Nação. Conceber a universidade – uma forma específica de
Educação Superior – como uma instituição devotada ao enriquecimento da
cultura moral da Nação é revelar as marcas de uma discussão, que tem sua
contextualização datada. O pensamento de Fichte, expresso na obra
Discursos à Nação Alemã, de 1807-1808, manifesta a mesma preocupação, a
de cimentar a vida nacional pela educação. Ou seja, uma comunhão de
posições em que a educação se constituía em norteamento mesmo da Nação
e de seu povo: a locução educação nacional ganha aí uma semantização
ímpar no seio da vida contemporânea (ARAÚJO, 2008).

Humboldt entende que os princípios fundamentais da organização da universidade se
encontram na autonomia e na liberdade, que, influenciando-se mutuamente, contribuem para
o avanço da atividade intelectual dos pesquisadores. A organização interna da universidade
deve, portanto, produzir e preservar um ambiente de colaboração contínua na comunidade
científica, por meio de dois vetores: um, portador de respeito à diversidade de métodos dos
trabalhos científicos, buscaria a interação entre cientistas, gerando um estado de cooperação
entre professores, tanto quanto entre estes e o corpo discente 155 ; o outro, condutor de
entusiasmo, atuaria entre pesquisadores, com vistas a “manter a atividade científica do modo
mais dinâmico possível” diferenciando-a da atividade escolar.
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Influenciado pelo idealismo de Hegel, Humboldt via o conhecimento como resultado do diálogo estabelecido
entre as mentes. Neste sentido, a busca da verdade científica seria conseguida a partir da organização de
professores e estudantes, segundo o princípio fundamental da liberdade acadêmica. “Estavam ambos
[professores e estudantes] unidos pela Lernfreiheit, dado que a produção do conhecimento se desenhava como
um empreendimento comum” (MAGALHÃES, 2006).
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“Tal diferença deve ser preservada não apenas no que se refere à instituição
predominantemente dedicada à atividade teórica, mas também, àquela que se volta para
aspectos diversos da vida prática” (HUMBOLDT, 2003, p. 82).
A questão do respeito à diversidade de métodos científicos, a que se refere Humboldt,
estava relacionada à multiplicidade de instituições científicas que, a exemplo das academias,
tinham objetivo explícito de desenvolver a ciência prática e aplicada à expansão comercial e
industrial. O convívio harmônico entre público e privado já está presente na sistematização de
Humboldt, ao prever a criação, sem dificuldades, de academias e institutos isolados como
“sociedades privadas”, já que, “além dos pesquisadores nomeados pelo Estado ou
selecionados pela academia, ainda temos os Privatdozenten” 156 .
Neste sentido, à universidade caberia o desenvolvimento da pesquisa e da ciência
“pura” fundamentadas na moral, em que verdade, humanidade e pesquisa são os elementos
base da própria ideia de universidade. Por sua vez, as academias e institutos, mantendo suas
especificidades, estariam destinados a empreender observações e experimentos metódicos.
Assim sendo, “a academia, a universidade e os institutos auxiliares compõem as partes do
todo representado pela instituição científica superior e possuem a mesma independência”
(HUMBOLDT, 2003, p. 99).
É o que veio acontecer na segunda metade do século XIX. Ao lado da Universitäten,
universidade tradicional na oferta dos cursos de Teologia, Medicina, Direito e, ainda, de
estudos humanísticos (Philosophie I) e científicos (Philosophie II), cria-se a Technische
Hochschule, transformada, no século XX, em Technische Universitäten, como instituição de
ensino especializado nos domínios das ciências físicas e da tecnologia.
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A institucionalização da ciência, pela universidade do século XIX, é um processo histórico cuja gênese
encontra-se na ciência experimental desenvolvida fora das universidades tradicionais. O ponto de partida deste
longo processo de legitimação e ascendência talvez tenha sido o desafio de Galileu ao establishment religioso e
intelectual da época, que subordinava os achados da ciência empírica aos dogmas da Igreja e à filosofia
contemplativa. As antigas universidades, Paris, Oxford e Cambridge, dedicavam-se à escolástica, ofertando
formação profissional nos cursos de Direito e Medicina, enquanto a ciência empírica é desenvolvida em
instituições privadas (academias e institutos), criadas por grupos de cientistas de posição definida no quadro
social e político da época, ligados que estavam a todo um movimento de reforma social que acompanhou a
revolução industrial. Ainda que, se definisse como um grupo voltado para as atividades práticas do
conhecimento, suas pretensões eram muito mais amplas, já que esta perspectiva prática e experimental era a
própria filosofia nova que se articulava em contraposição à cultura tradicional das Universidades de então
(SCHWARTZMAN; PAIM, 1976). Encontramos, aí, a diferença entre a ciência “pura” que busca a verdade e,
portanto, de desenvolvimento infinito, e a ciência aplicada voltada para as questões de ordem prática,
relacionadas à ordem capitalista.
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Em síntese, o modelo humboldtiano assume a universidade como uma instituição que
goza de autonomia relativa na produção do conhecimento, em relação estreita com os
interesses do Estado, tendo a ciência como força unificadora de que o Estado necessita para
legitimar o projeto de nacionalidade. A formação, demarcada por uma concepção idealista,
liberal e acadêmica, põe a pesquisa científica no centro das relações universitárias,
enfatizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e formação geral, humanista e
científica, com foco na totalidade e universalidade do saber. Esta seria a forma de fazer a
ciência “pura” que tem como princípio a busca infinita da verdade e do conhecimento.
Entretanto, um aspecto merece destaque. A possibilidade, em Humboldt, da existência
de diferentes instituições superiores científicas, ou, do que hoje se constitui no denominado
sistema de ensino superior. Isto é, a concepção humboldtiana de universidade já traz em seu
bojo a “divisão das instituições científicas superiores e os diversos tipos de instituição
resultantes desta divisão” (HUMBOLT, 2003, p. 91-9. Itálicos do autor). De um lado, a
universidade, estatal, incumbida do ensino, produção e divulgação da ciência “pura” e do
controle de institutos isolados a ela vinculados por mediação do Estado; de outro, a academia,
não estatal e de interesse privado, encarregada, ao mesmo tempo, da produção da “ciência
pura” e das “ciências da observação e da experimentação”, além dos privatdozenten, também,
instituições de direito privado, voltadas, exclusivamente, para as questões práticas e, portanto,
de ciência aplicada.

4.1.2. MODELO NAPOLEÔNICO

A Revolução Francesa, aniquiladora do Antigo Regime, aboliu a antiga universidade
(voltada para a formação teológico-jurista e humanista, organização corporativista em seu
sentido medieval e autônoma face ao poder público), substituindo-a por um sistema
centralizado na Universidade Imperial, constituído de academias (os, hoje, campi), que se
estendem aos Países Baixos e à Itália. Estas academias reuniam as escolas profissionais, como
por exemplo a Escola Politécnica, Escola Normal, Escola Nacional de Administração, Escola
de Medicina e Escola de Ciências Políticas, além das escolas primárias, colégios e liceus.
Desse modo, o ensino público, em todo império, é confiado exclusivamente à Universidade
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(RODRIGUEZ, 2004, p. 26), entendida como um sistema de escolas de nível superior, às
quais se vinculam as escolas primárias e secundárias.
Fruto do desenvolvimento da técnica, ciência e tecnologia, da Revolução Industrial e,
ainda, da República Jacobina de 1793, as Escolas Superiores passaram a constituir-se em
estrato superior do sistema educacional francês, formando quadros para a classe dirigente,
enquanto ao restante da população era destinada a formação de nível primário e secundário.
Em conformidade com o renascimento científico, inaugurado por Newton, no século
XVII, em que a razão se combina de forma harmoniosa com a observação empírica e
sistemática, a ciência moderna se firma em relação à antiga cultura escolástica, estabelecendo
uma analogia entre o universo newtoniano e o ideal de justiça e riqueza social a serem
conquistados pela liberdade individual e racionalidade que a revolução industrial burguesa
estava a exigir.
Neste contexto, a ciência oficial ‒ que se pretendia neutra, técnica e universal,
conferindo ao processo de conhecimento o caráter de objetividade e matematicidade,
fundamentada em uma filosofia não mais especulativa ‒ torna-se utilitária de modo a colocar
o domínio da técnica à serviço da classe burguesa em consolidação. Se o modelo
humboldtiano regride ao pensamento de Kant, que, ao distinguir o uso privado da razão do
uso público, busca conciliar a autonomia do saber com a obediência às determinações do
Estado, o modelo francês, de sua parte, se articula ao pensamento de Descartes (1596-1650),
Diderot (1713-1784) 157 e Condorcet (1743-1794) 158 , enfatizando o caráter instrumental da
universidade, como instituição própria do saber objetivo e provedora de forças profissionais
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Segundo Piozzi (2004), o Plano de uma Universidade, redigido por Diderot, expõe detalhadamente a proposta
de instrução superior, aberta a todos aqueles que tivessem concluído a escola primária. O Plano, finalizado em
1775, ainda que afirme a universidade como uma escola “aberta indistintamente a todos os filhos de uma nação e
onde os mestres estipendiados pelo Estado os iniciam ao conhecimento elementar de todas as ciências”, traz no
bojo de sua proposta, a hierarquização entre elites pensantes e homens comuns. Sua “insistência sobre a
esterilidade do curriculum, que reúne em si a herança da escolástica medieval e o cultivo das letras clássicas,
originário do humanismo renascentista, sugere que a proposta de modernização deve privilegiar os saberes que
seriam mais adequados aos campos profissionais florescentes com a mecanização do trabalho e o extraordinário
incremento da produção e da troca, em curso na época”, destinados, portanto, à grande maioria capacitada para o
exercício das artes mecânicas e dos negócios comuns; enquanto à minoria de homens, “nascidos” para meditar e
tornarem-se “poetas”, “oradores” ou “filósofos”, estaria destinado o conhecimento “primitivo” das ciências da
natureza e da moral (PIOZZI, 2004, p. 659-60).
158
Depois da tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, o marquês de Condorcet, um dos líderes ideológicos
da revolução, matemático e filósofo (1743-1794), encaminhou à Assembleia Nacional um projeto de organização
geral da instrução pública como modelo da escola do Estado-Nação: única, pública, gratuita, laica e universal.
Para Condorcet, a instrução não é, apenas, obrigação do Estado-educador, mas também, condição básica para
seu funcionamento. Para maiores detalhes ver Piozzi (2004).
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que, em termos teóricos e práticos, teria como meta a ordem e o progresso, por meio do
domínio e a instrumentalização da natureza.
Como dissemos, esta concepção de universidade se encontra em Descartes (1596–
1650), para quem a universalidade do saber deve desembocar na universalidade do progresso.
A transformação dos modos de produção e a transformação da ciência condicionam-se
mutuamente, bem como a universidade, desde sua estrutura, sua razão epistêmica, e até seu
sentido social. Desse modo, a universidade, sede do saber funcional e promotora do
progresso, não deve se limitar à busca de verdades, mas se manter a serviço da criação de
conhecimentos e técnicas com vistas à produção (GOERGEN, s/d).
É dentro deste ideário que se coloca a reforma napoleônica de educação como
instrumento, ao mesmo tempo, de coerção, controle social e construção de hegemonia em
torno da ideologia do Estado. Em 10 de maio de 1806, Napoleão Bonaparte 159 instaurou a lei
que criava a Universidade Imperial, reunindo docentes de todo o país e dos três níveis de
ensino, em seu interior.
A lei de criação da universidade napoleônica implantou uma administração
centralizada de todo ensino, por meio de um Conselho Superior com atribuições
administrativas, disciplinares e pedagógicas (RODRIGUEZ, 2004, p. 26), com a finalidade de
difundir uma doutrina comum, tendo como mediação o corpo docente. As questões de ordem
sociopolíticas e socioeconômicas seriam atribuídas e resolvidas pela educação, pois que, tudo
dela depende e seu centro irradiador é a universidade.

De todas as instituições, a mais importante é a instrução pública. Dela tudo
depende, o presente e o passado. É necessário que a moral e as idéias
políticas da geração que se educa não dependam das novidades do dia ou das
circunstâncias do momento. É preciso, antes de tudo, chegar à unidade, e que
uma geração toda inteira possa ser lançada no mesmo molde. Os homens
diferem bastante pelas suas inclinações, pelos seus caracteres e por tudo isso
que a educação não deve ou pode reformar (NAPOLEÃO, 1939 apud
BOAVENTURA, 1986).
159

Em dois de dezembro de 1804, Napoleão Bonaparte inicia o regime absolutista, que duraria dez anos,
implantando um novo sistema que reforçou na cultura luso-brasileira a velha herança pombalina do despotismo
ilustrado. “Se é certo que Portugal antecedeu com sua aritmética política ao sistema napoleônico de poder
unipessoal, alicerçado na ciência, o Imperador dos Franceses consolidou o modelo de ditadura generosa que
seria adotado por Henri-Claude de Saint Simon e pelo seu discípulo Auguste Comte, os quais, pela primeira vez,
deram início ao arquétipo de ditadura científica que polarizou o debate antimonarquista no Brasil do século XIX,
tendo passado a inspirar diretamente nossas Instituições Republicanas” (RODRIGUÉZ, 2004, p. 2. Itálicos do
autor).
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O modelo napoleônico não se apoia em um pensamento filosófico, reflete, tão
somente, em determinado contexto, uma concepção educacional a partir das necessidades
práticas da classe dominante, sendo um dos exemplos mais antigos de instrumentalização da
universidade pelo Estado, exercida por mediação da legislação, controle financeiro e de
nomeações em todo território nacional, com vistas à modernização da sociedade, à construção
de uma identidade nacional e à (con)formação da classe trabalhadora.
Não é a esmo que a filosofia científica de Saint-Simon e Auguste Comte seja um
esforço intelectual acerca do desenvolvimento da sociedade, particularmente, no período da
Revolução Francesa e da monarquia napoleônica, na qual os descobrimentos e invenções da
ciência e tecnologia, que desempenhavam papel preponderante na expansão capitalista, fariam
o homem caminhar para uma fase em que a organização social e política seriam resultado das
luzes e da razão.

4.1.3. MODELO NORTE-AMERICANO

Desde a década de 1960, muito se tem falado a respeito do modelo norte-americano de
universidade, particularmente no Brasil do período de refomas educacionais do governo
civil-militar, como um paradigma universal e universalizante a ser adotado acriticamente.
Contudo, não logramos êxito, pelo menos nos textos a que recorremos, na busca por uma
exposição sistematizada da concepção de universidade do referido modelo. No entanto,
encontramos em Marx (2009), Boaventura (1986) e Teixeira (1964; 1968) alguns elementos
que permitiram elaborar a síntese que se segue.
Os Estados Unidos são um país em que a sociedade burguesa não se desenvolveu
sobre as bases do regime feudal, como resultado de um movimento secular, mas sim, a partir
de si mesma, isto é, seu ponto de partida encontra-se subordinado à sociedade burguesa, à sua
produção, à aplicação das forças produtivas então existentes no imenso território natural
(MARX, v. 3, 2009, p. 92). As lutas de classes desenvolveram-se na e a partir da sociedade
burguesa, na sua relação com o interno e com o externo (a decadente sociedade medieval
europeia), baseadas nos ideais liberais que se materializam nas declarações de direitos e de
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independência: a igualdade natural dos indivíduos e sua autonomia em relação ao Estado, o
direito à propriedade privada e o gozo da liberdade, entendido como meio de obter e possuir a
propriedade e a felicidade.
Assim sendo, “lehrfreiheit (liberdade de ensinar) e lernfreiheit (liberdade de aprender)
tornam-se as duas forças, que definidas no modelo humboldtiano da Alemanha em suas livres
origens, encontraram na América seu clima, seu estilo, seu apoio, até agora incontestes”
(TEIXEIRA,

1964;

1968).

Tendo

a

universidade

como

“centro

de

progresso”

(BOAVENTURA, 1986, p. 29) e de desenvolvimento econômico da sociedade, o movimento
em torno da criação da universidade surge em resposta à industrialização nascente, que nos
Estados Unidos não se circunscrevia apenas à indústria urbana, mas também à agricultura
(TEIXEIRA, 1964).
Neste sentido, a concepção americana de universidade rompe com a tradição original
de formadora, única e exclusiva, de elite, buscando reunir em seu seio as potenciais forças do
progresso da sociedade, ao mesmo tempo em que se apresenta como instituição democrática a
serviço do interesse geral da nação. Tal concepção compreende a universidade como “aquela
que, além do ‘gentleman’, do padre, do advogado e do médico [formados nos colleges,
públicos], iria devotar-se à pesquisa tecnológica, à pesquisa econômica e à pesquisa em todos
os aspectos políticos e sociais [desenvolvida na Johns Hopkins University, instituição privada,
fundada em 1875, com base no modelo humbodtiano]”, além de formar quadros de nível
intermediário e superior nos land-grant colleges, que visavam o treinamento de jovens para a
agricultura e as denominadas artes mecânicas.
Em síntese, o modelo norte-americano põe ênfase no progresso, convergindo a
aspiração dos indivíduos da sociedade para o saber que interessa ao desenvolvimento
econômico, buscando, desse modo, associar estritamente os aspectos ideais ‒ ensino e
pesquisa ‒ e o aspecto utilitário ‒ serviço à comunidade ‒ aos aspectos funcionais da
sociedade, aspectos contemplados, ontem e hoje, em uma multiplicidade de cursos de
graduação e pós-graduação de longa e curta duração, oferecidos por diferentes instituições.
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4.2. MODELO
PORTUGUÊS:
DA
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE DO PROCESSO DE BOLONHA

POMBALINA

À

4.2.1. DA REFORMA POMBALINA ÀS IDÉIAS CONVENCIONISTAS
Em um contexto marcado pela entrada do iluminismo, em sua versão absolutista, em
Portugal, bem como pelo contraste entre a visão eclesiástica e a racionalista, pautada pela
lógica entre a fé e a ciência, o Estado assume a racionalização da sociedade, da cultura e do
ensino, mediado pelo ideal iluminista trazido por portugueses residentes no exterior, os
“estrangeirados”, como Dom Luís da Cunha, Luís António Verney, Alexandre de Gusmão e
Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro no reinado de D. José I e agraciado com o título
de Marquês de Pombal (PEREIRA; CRUZ, 2009).
A influência jesuítica é expurgada 160 e, com ela, encerrada, em 1759, a Universidade
de Évora. Mantida a Universidade de Coimbra, põe-se em execução a reforma de ensino
delineada no Compêndio Histórico do estado da Universidade de Coimbra no tempo da
invasão dos denominados jesuítas e dos estragos feitos nas ciências e nos professores e
diretores que a regiam, pelas maquinações e publicações dos novos estatutos por eles
fabricados, publicado em 1771, no marquesado pombalino.
A reforma, realizada em 1772, centralizada pelo Estado e executada de fora para
dentro da universidade, estruturou os cursos, definiu currículos, reorganizou a administração e
os regulamentos internos e renovou o corpo docente e diretivo da instituição (CARVALHO,
2008; PEREIRA; CRUZ, 2009).
Este processo de libertação da escolástica, iniciado na segunda metade do século
XVIII, sob o marquesado de Pombal, e continuado ao longo do século XIX, é orientado pelo
movimento positivista em Portugal liderado por Teixeira Bastos, Ribeiro Sanches, e pelos já

160

Embora a ordem dos jesuítas tenha sido expulsa de Portugal pelo governo do Marquês de Pombal, no século
XVIII, a Igreja Católica não deixa de exercer controle sobre a universidade portuguesa, como bem mostra a
composição da Junta nomeada para elaborar o Compêndio Histórico. A Junta composta de sete membros,
contava, além do Marques de Pombal, com um cardeal, dois bispos, um frei, e o deputado da Inquisição, já
então, reitor da universidade reformada de Coimbra. Cf. Carvalho (2008). Somente depois da Revolução
Republicana de 1910 que os alicerces de um sistema de ensino superior público e laico se tornou realidade,
quando foram criadas a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa pelo governo republicano, em 22 de
março de 1911, sendo caracterizadas como instituições públicas e nacionais sob a tutela do Ministério do
Interior, rompendo, de fato, com a jurisdição e controle da Igreja Católica sobre as universidades, bem como
com o monopólio da Universidade de Coimbra sobre o ensino superior em Portugal (MAGALHÃES, 2006,
p.23).
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mencionados Luis Antonio Verney e Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de
Pombal.

As características de que se revestirá o positivismo em Portugal advêm, nos
seus aspectos essenciais, dessa base modernizadora, que privilegiou os
estudos científicos nas Escolas Médico-Cirúrgicas e nas Politécnicas de
Lisboa e do Porto, conforme salienta Fernando de Almeida Catroga: “a
crença na capacidade de se chegar por via científica à descoberta das leis da
sociedade exigia a existência de um otimismo cientista, ou melhor, de uma
ideologia da ciência só possível de emergir numa sociedade onde os estudos
das ciências exatas, e nomeadamente das ciências naturais, estivessem
desenvolvidos. É por tudo isso que, para explicar a irrupção do positivismo
sociológico em Portugal, julgamos ser necessário juntar aos
condicionamentos econômico-sociais e ideológicos a importância do
incremento dos estudos científicos nas Escolas Médico-Cirúrgicas e nas
Politécnicas de Lisboa e Porto, sobretudo no campo das ciências – Física,
Química e Anatomia – que mais diretamente determinaram a metodologia
que A. Comte propôs para análise dos fenômenos sociais. E a prova de que a
importância das Escolas Politécnicas na introdução do positivismo em
Portugal foi grande, está no fato de a primeira divulgação da filosofia
comteana ter sido feita no âmbito dos estudos nelas ministrados”
(RODRIGUEZ, 2007, p. 2).

A universidade foi dividida em seis faculdades, Direito Civil, Direito Canônico,
Medicina, Matemática, Teologia e Filosofia, em cujos cursos, reestruturados sob o
racionalismo, deveria imperar a componente do empirismo nos estudos histórico-filosóficos,
na Teologia e no Direito; nos cursos de medicina, valorizou-se a componente prática com a
instalação de laboratórios de física e química e, ainda, a visita a doentes em hospitais
públicos.

A criação do Laboratório Químico, do Observatório Astronômico, do Jardim

Botânico e do Gabinete de Física complementa a reforma, que contava com a contratação de
professores estrangeiros versados nos novos conteúdos das disciplinas científicas e técnicas
(ibid., ibid.).
Do posto de vista operacional, definiram-se dois campos distintos de conhecimento,
que refletiam uma nova organização institucional. A Teologia e o Direito, em conjunto,
formavam o corpo das Ciências Positivas, fundadas na “autoridade das leis divinas e
humanas”, enquanto que as Ciências Naturais e Filosóficas compunham o campo das Ciências
da Razão. A faculdade de Medicina, juntamente com os recém criados cursos de Filosofia e
Matemática, passou a integrar uma mesma Congregação, agora sob o nome de Cursos das
Ciências Naturais e Filosóficas, cujo objetivo era “trabalhar no progresso das mesmas
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Sciencias, do modo que felizmente se tem praticado, e pratica nas Academias mais célebres
da Europa”. Sob o signo da razão e em nome da utilidade do Estado, é que deveriam ser
formados os cientistas da Nova Coimbra (PEREIRA; CRUZ, 2009).
Inserida no quadro de modernização da sociedade portuguesa, que buscava, sob a
ideologia do liberalismo econômico e do positivismo francês, elevar Portugal ao nível do
Século das Luzes, pondo em prática o novo modelo econômico e político, a reforma da
universidade tinha como finalidade modificar “a mentalidade dos portugueses, dando novo
rumo à vida nacional” (CARVALHO, 2008, 466).
Embora ameaçada pelos ideais da Convenção Nacional em França (1792-1795), que
propunham não a “reforma” da Universidade, mas sim sua supressão, a Universidade de
Coimbra, a única então existente, prossegue na sua missão, ao lado das faculdades “positivas”
de Cânones e de Leis até o ano de 1809, quando encerrará suas atividades por um período de
dois anos face às invasões francesas e à consequente fuga da Corte para o Brasil. Entretanto,
somente depois do regresso da família real a Portugal, já no reinado de D. Maria II, é que
serão realizadas as “reformas dos estudos primário, secundário e superior”, sob a pasta
ministerial de Passos Manuel (ibid., p. 560).
No conjunto, a reforma universitária pombalina não foi alterada, nem na forma, nem
no conteúdo, entretanto um aspecto deve ser destacado: “a preocupação de promover o ensino
das matérias científicas e técnicas” de modo a formar “uma nova consciência nacional que
integrasse o homem português” (ibid., p.571) aos êxitos do novo tipo de sociedade trazidos
pela Revolução Francesa e Revolução Industrial inglesa, que teriam na ideologia de
valorização do trabalho e da educação as bases para o progresso da nação.

Passos Manuel pretendeu mesmo ultrapassar o âmbito das escolas, fazendo
sentir ao público, que não as freqüenta, a importância real das actividades
técnicas no progresso da Nação, colocando ao alcance dos olhos, de quem
quer que fosse, os objectos representativos de nova civilização: as máquinas
(ibid., p. 571-572).

Neste sentido, foram criadas, no ano de 1836, a Escola Médico-Cirurgica e a Escola
de Farmácia, em Lisboa, bem como a Escola Politécnica de Lisboa e a Escola Politécnica do
Porto, ambas no ano de 1837, manifestando não apenas as idéias convencionistas de
substituição da universidade por escolas isoladas, de ensino superior não universitário
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(TORGAL, 2008, p. 2-3), mas também o ideário positivista de que o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia levaria o bem-estar à sociedade, em geral.

4.2.2. DO REPUBLICANISMO AO SALAZARISMO
No contexto em que o ideário republicano ganha fôlego, em fins do século XIX, a
correlação de forças políticas ‒ representada por partidos políticos recém-fundados, como o
Partido Reformista (1865), que ascendeu ao poder em 1868, o Partido Operário Socialista
(1875) e o Partido Progressista (1876), que chega ao poder em 1879 ‒ expressa as
contradições das frações liberais defensoras da monarquia e a insatisfação dos movimentos
populares, além da agudez dos movimentos revolucionários no contexto internacional.
Os debates sobre a educação, em geral, e a universidade, em particular, giram em
torno, de um lado, da formação de uma mentalidade científica utilitarista como sendo a mais
adequada ao progresso social e à integração do indivíduo no seu tempo; de outro, da
valorização do estudo das ciências humanas, com base no iluminismo, que dariam ao Homem
o poder persuasivo da palavra, da escrita e, por conseguinte, da transformação social
(CARVALHO, 2008, p. 595-6); e, ainda, da contraditória criação da Universidade Popular de
Lisboa, cujo plano de estudos, anunciado pela “democracia pequeno-burguesa laica”
(GRAMSCI, 2001, v. 4, p. 298) da Maçonaria, inscreve-se no objetivo de alargar o acesso ao
conhecimento à classe trabalhadora, na pretensa perspectiva da educação integral (ibid., ibid.).
Iniciada por meio de Decreto de 24 de dezembro de 1901, que determina as “Bases
para a Reorganização da Universidade de Coimbra” e abre espaço para reordenação do Curso
Superior de Letras, seguido de outro decreto, de 1907, que estabelecia a autonomia dos
institutos de instrução superior da Universidade de Coimbra, da Escola Politécnica de Lisboa,
da Academia Politécnica do Porto, das Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e do Porto e do
Curso Superior de Letras, de Lisboa, e, ainda, a criação das universidades de Lisboa e do
Porto, no ano de 1911, a reforma do ensino superior veio acomodar a correlação de forças,
prevendo certa autonomia financeira e didática para essas instituições.
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Considerando as exigências políticas por expansão das ideias democráticas, e outras
derivadas de transformações da vida econômica, o Regulamento das novas instituições
declara que
as universidades são estabelecimentos público de caráter nacional, colocados
sob a dependência e inspeção do Ministro do Interior, e que os seus objetivos
são fazer progredir a Ciência pelo trabalho dos seus mestres, e iniciar um
escol de estudantes nos métodos de descoberta e invenção científica (...)
ministrar o ensino geral das Ciências (...) promover o estudo metódico dos
problemas nacionais e difundir a alta cultura na massa pelos métodos de
extensão universitária (CARVALHO, 2008, p. 688-9).

A partir desses objetivos, promove-se a recomposição das linhas do saber, com a
junção das faculdades de Filosofia e de Matemática à Faculdade de Ciências; criam-se as
Faculdades de Letras, em Coimbra, Lisboa e, mais tarde, no Porto, numa concepção que se
pretendia moderna, em franca oposição ao conservadorismo da instituição universitária,
representado pela própria Universidade de Coimbra; implantam-se Escolas Normais
Superiores ligadas às Faculdades de Ciências e de Letras, consideradas importantes espaços
de difusão do movimento da escola nova; cria-se a Faculdade de Farmácia; extingue-se o
Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, que cedeu lugar, no ano de 1911, ao Instituto
Superior Técnico de Lisboa com a finalidade de formar engenheiros para os setores da
construção civil, minas, mecânica, eletrotécnica e químico-industrial, além da transformação
da Academia Politécnica do Porto em Escola de Engenharia anexada à Faculdade de Ciências;
encerra-se a Faculdade de Teologia como modo de afirmação da escola laica; e, ainda, criamse as “universidades livres”, ou “universidades populares”, defendidas por professores de
ideais republicanos, “constituindo o verdadeiro modelo de uma concepção de cultura
democrática, socializada, aberta a todos os cidadãos” (TORGAL, 2008, p. 9-10).
Em um contexto em que a França figura como inequívoca referência cultural para
Portugal (TEODORO, 1999, p.86), cabe ao Estado português garantir o cumprimento integral
da missão da universidade, defendendo a liberdade acadêmica dos interesses conflituosos, das
religiões, das profissões, em geral, e de classes e frações de classe, em particular. Assim, a
universidade portuguesa, tornada instrumento a serviço da construção política e social e de
modernização da sociedade, traz em sua essência os modelos humboldtiano e napoleônico de
modo contraditório e, simultaneamente, complementar: de um lado, a universidade tem em
seu cerne a importância da construção e institucionalização do conhecimento, cuja autonomia
‒ entendida como liberdade de ensinar e de aprender, não pertence à academia enquanto
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instituição, mas sim aos indivíduos ‒; de outro lado, o Estado, na sua relação com a
universidade, tem como papel precípuo controlar os conteúdos e regulamentar as instituições
de ensino, seja como parceiro, seja subordinando-a.
“Trataram-se de medidas que poderão ser consideradas ‘modernas’. Todavia, a
Universidade — contrariamente à propalada defesa da autonomia, que era uma imagem de
marca da ideologia republicana — na prática, não deixou de estar ligada ao poder central”
(TORGAL, 2008, p. 10). “O grande mérito da [Primeira] República esteve em fornecer a
legislação e o enquadramento indispensáveis para uma revolução cultural em Portugal”
(MARQUES, 1998, p. 361).
O golpe militar, de 28 de maio de 1926, que eleva António Oliveira Salazar, professor
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ao poder, pôs termo à Primeira
República e instaura a ditadura que perduraria por quarenta e oito anos 161 . Apoiado pela
burguesia agrária, então, hegemônica, Salazar inicia a carreira de Estado, assumindo a pasta
de Ministro das Finanças, tendo pleno poder de supervisionar e de vetar receitas de outros
órgãos governamentais.
Considerado salvador da Nação por aumentar o valor das receitas do país em
detrimento das despesas nas áreas da saúde e da educação, Salazar é nomeado Presidente do
Conselho, no ano de 1933, instituindo o Estado forte, assente no tripé reforço do poder
executivo, imperialismo colonial e nacionalismo econômico, que garantiria a “ordem” não
verificada no período da Primeira República, acontecido entre 1910 e 1926.
Defensor de um sistema político centralizador, Salazar, contemporâneo de Francisco
Franco da vizinha Espanha, Mussolini da Itália, Hitler da Alemanha e de Vargas do Brasil,
promove a congregação política em torno da União Nacional 162 , cuja doutrina abarca
aspectos do comportamento individual e social com base na trilogia religião, pátria, família.

161

Sendo a mais longa da Europa, a ditadura portuguesa é caracterizada por dois períodos. O primeiro, o da
ditadura militar, que vai do Golpe militar de 1926 à outorga da Constituição de 1933; o segundo, definido e
denominado, por Salazar, de Estado Novo. Posto em prática com a Carta Constitucional que depõe o governo
militar, o Estado Novo terá seu tempo de abertura política, promovida pelo governo Marcello Caetano (19681974), que será derrubado pela Revolução de 25 de Abril de 1974. Nesse período histórico, Salazar assume a
pasta de Ministro das Finanças, no ano de 1926, quando permanece por, apenas, quatro dias, pelo fato de não
obter plenos poderes, renunciando então. Tendo suas exigências atendidas pelo presidente da República, Oscar
Carmona, Salazar retoma o cargo, no ano de 1928, onde permanecerá até 1932, quando assume a Presidência do
Conselho de Ministros. Instituidor do Estado Novo, Salazar dirige os destinos de Portugal até 1968.
162
Além da União Nacional, organização política fundada no ano de 1930, o Estado Novo contou com outros
aparelhos repressivos e de hegemonia como, o Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres
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No período áureo da afirmação do projecto ideológico totalizante do Estado
Novo, nos anos 30 e 40, apesar das fissuras e nuances internas, o regime
definira um discurso propagandístico claro, agressivo, fundamentador de
uma “nova ordem”, procedendo, para tal, quer à revisão purificadora e
autolegitimadora da memória histórica, quer à fabricação de um conceito
integrador e unificador de “cultura popular”, de raiz nacional-etnográfica. O
propósito era o de estabelecer uma idéia mítica de “essencialidade
portuguesa”, transtemporal e transclassista, que o Estado Novo reassumira
ao encerrar o “século negro” do liberalismo e a partir da qual se tratava de
“reeducar” os portugueses no quadro de uma nação regenerada e
reencontrada consigo própria, com a sua essência eterna e com o seu destino
providencial (ROSAS, 2001, p. 1033-4).

No contexto em que a União dos Interesses Econômicos, fundada no ano de 1924,
representa os interesses de frações burguesas mais reacionárias em franca oposição ao
industrialismo e às suas representações políticas, a concepção salvacionista de educação
busca, de um lado, (con)formar a classe trabalhadora para a reprodução e a acumulação do
capitalismo português; de outro, destina-se senão a reeducar, a criar “elites” no sentido
alargado do termo. “Tratava-se de formar as elites sindicais, as elites das organizações
corporativas rurais, os educadores primários, os novos agentes culturais e artísticos, isto é, os
quadros de enquadramento e orientação das organizações de massa e do gosto e dos lazeres
das massas” (ROSAS, 2001, p. 1033-34).
Embora a ciência e a técnica representem o ideário da modernização e a pluralidade
dos saberes seja encarada com suspeição (ibid., p. 1040), torna-se progressivamente
consensual o discurso da formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento
econômico, deslocando da centralidade a defesa do sistema de ensino entendido apenas como
aparelho de doutrinação ideológica e de controle social.
Com efeito, o Estado cumpre seu papel organizativo consoante às contradições de
classe e suas frações de classe inseridas na própria estrutura do Estado. Isto é, a estabilidade
política e social necessária ao prosseguimento da acumulação capitalista-salazarista baseou-se
numa agenda de intervenção do Estado na vida econômica e social, com base no
intervencionismo, no corporativismo e no nacionalismo. Assim sendo, nesse período de
instabilidade ou de indefinição (1926-1933) do regime, o salazarismo consolida e reforça as

(INATEL) e de sua Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Mocidade Portuguesa, a Polícia de
Vigilância e Defesa do Estado (PVDE) e a Legião Portuguesa, entre outros.
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bases sobre as quais irá se apoiar o desenvolvimento das forças produtivas e de acumulação
das décadas seguintes.
Não por acaso, a reforma do ensino de 1930-1, revestida de alguns aspectos de
autoritarismo que se afirmarão no Estado Novo, introduz modificações consideráveis na
formação profissional dos níveis elementar, médio e superior. 163 No que respeita a este último
nível de ensino, foi criada, no ano de 1930, no âmbito do Ministério da Instrução Pública, a
Universidade Técnica de Lisboa, onde ficaram reunidas as escolas superiores técnicas da
capital que, até então, se subordinavam aos Ministérios do Comércio e Comunicações e ao da
Agricultura. Foram elas, o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia, o
Instituto Superior do Comércio, que passou a denominar-se Instituto Superior de Ciências
Económicas e Finanças e, ainda, a Escola Superior de Medicina Veterinária 164 .
Portanto, no salazarismo encontra-se o germe do sistema dual de educação superior,
como uma manifestação da concepção humboldtiana, constituído de dois subsistemas de
instituições científicas superiores. De um lado, prevalece uma formação de cunho utilitarista e
instrumental, “coerente com a lógica economicista da ‘ditadura das finanças’” (TORGAL,
2008, p. 12), bem como a gênese do desenvolvimento da política científica e tecnológica e de
sua correlata a educação tecnológica; de outro, mantém-se a formação “tradicional”,
humanista e jurista em conformidade com “o mito do recomeço, da ‘Renascença portuguesa’,
da ‘regeneração’ operada pelo Estado Novo” (ROSAS, 2001, p. 1034).
Ou seja, Coimbra mantinha-se essencialmente como centro universitário
“tradicional”, humanista e juridista (a Medicina aparecia em todas as
universidades), Lisboa tomava uma posição polifacetada, em termos de
centro de formação junto do poder, e o Porto, “cidade do trabalho” (como
era costume dizer-se) era caracterizada por uma universidade virada
sobretudo para as áreas de engenharia (TORGAL, 2008, p.13).

163

Sobre as reformas do ensino técnico em Portugal, ver Grácio (1998; 1986).
Com a criação da Universidade Técnica de Lisboa, no ano de 1930, o ensino universitário passou a ser
ministrado em quatro universidades: de Coimbra, de Lisboa, do Porto e Técnica de Lisboa, situação que se vai
manter até a década de 1970. O outro ensino superior, não universitário, era constituído pelas Escolas Militar e
Naval e pela Escola Superior Colonial. Esta última, fundada no ano de 1906, sob a denominação de Escola
Colonial, teve como missão ministrar o ensino superior das Ciências Ultramarinas, preparando quadros para a
administração das colônias e incentivando a pesquisa científica sobre a exploração dos territórios de além-mar.
No período revolucionário do 25 de Abril, o já designado Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas passa
por reformulação em sua missão.

164
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Para além do fascismo italiano, a concepção de universidade do Portugal salazarista
sofre forte influência da “ideia da Universidade Política” e dos temas do “NacionalSocialismo e Ciência” da Alemanha hitlerista, veiculados pelo Boletim do Instituto Alemão,
que teve na universidade de Coimbra espaço privilegiado de circulação (TORGAL, 2008, p.
14-5).
Defende-se a premissa da objetividade da ciência sem, no entanto, afirmá-la neutra,
isenta de valor e incompatível com a ideologia dominante. Na sua relação com o Estado, a
ciência, ainda que trilhe um caminho por ele instruído, possui autonomia relativa.
O Nacional-socialismo não veio para fazer prescrições, para dar preceitos à
ciência e para privá-la da sua independência, mas deu-lhe um novo
fundamento, do qual pode aurir, à força da sua auto-certeza (...) Certamente,
o Estado nacional-socialista não receia chamar a ciência para a solução dos
seus problemas, porém o elemento decisivo neste particular não está nestas
finalidades técnicas mas em que o nacional-socialismo, com a sua visão do
homem, não só opera, frutificando sobre as diversas disciplinas, não só abre
novos caminhos a nova concepção do direito, a nova compreensão do
médico, etc. mas em que ele restitui à ciência o ponto de união que perdera e
do qual ou sobre o qual pode livremente levantar o seu novo edifício
(MINISTRO DA EDUCAÇÃO DO REICH apud TORGAL, 2008, p. 15-6).

A partir dessas proposições, a ciência produzida no espaço da universidade não está de
modo imediato subordinada ao Estado, mas responde às suas dinâmicas por mediação da
academia, que não pode estar contra os fins do Estado.
Desse modo, a universidade deve assumir três características fundamentais:
"Concentração", e não "liberdade arbitrária", ou seja, concentrar-se nos conteúdos
disciplinares de interesse do Estado, nos métodos de ensino e na seleção dos estudantes, de
modo a afirmar o compromisso solidário com a ciência; "Severidade e disciplina", sobretudo
no que diz respeito à adequação de disciplinas à realidade do Estado; e, a “Política” como
traço marcante, no sentido de que a universidade tem por vocação promover a unidade
científica entre as diversas áreas do saber (TORGAL, 2008, p. 16-7).
A outra ideia de universidade relaciona-se ao Movimento da Renovação Democrática,
surgido, no ano de 1932, em resposta ao Inquérito Pedagógico orientado por Lobo Vilela e
divulgado no periódico Voz da Justiça, sediado na cidade de Figueira da Foz, Coimbra
(MANSO, 2007, p. 2874).

240

Assumindo-se

socializador,

laico,

reformista,

anticorporativo, o Movimento tinha como finalidade

republicano,

antiliberal

e

dar continuidade, no plano

político-ideológico, aos ideais da Renascença Portuguesa e, no plano educacional, reformar
todos os níveis de ensino, tendo como base a conferência Misión de la Universidad, proferida
pelo filósofo idealista José Ortega y Gasset, ano de 1930, no âmbito da Federación
Universitaria de Madrid.
Para os democratas, afinados com o pensamento de Ortega y Gasset, urge criar a
Universidade Nova, em franca oposição à Universidade Política, que, em vez de formar, ia,
cada vez mais, deformando a mocidade portuguesa. Portanto, a finalidade da Universidade
Nova é a de ser uma instituição propulsora de cultura e ação social, com vistas à melhoria da
vida, sob todos os aspetos, devendo ser uma instituição “aberta a todas as influências, a todas
as teorias e a todos os problemas, sem quaisquer limites traçados pelos diplomas jurídicos ou
pela pressão social” (TEIXEIRA, 2007, p. 5).
Contraditoriamente, o princípio humanista não se opõe ao princípio da especialização,
mas tampouco a ele não se integra. Para os defensores da Universidade Nova, as faculdades
de Filosofia, de Letras ou Ciências do Espírito deveriam constituir-se no cerne da
Universidade, enquanto as escolas técnicas superiores não deveriam sequer pertencer à
Universidade (ibid., ibid.). Entretanto, junto a cada faculdade, deveriam existir institutos de
investigação que, possibilitando aos alunos oriundos das escolas técnicas superiores
aprofundar culturalmente a sua especialidade, se transformassem em centros de ligação da
técnica com a cultura, elementos mediadores entre a escola de formação profissional e a
especulação pura (ibid., p. 7).
Com base no pensamento de Kant, Pestallozi, Herbart e Froebel, os democratas
entendiam a universidade como locus privilegiado de formação de uma elite, a que o
progresso moral e material do “povo anda intimamente ligado” (MANSO, 2007, p. 2875).
Sendo o ensino superior de interesse da Nação, caberia ao Estado, portanto, regular e intervir
neste nível de ensino, de modo a adequar a universidade às suas necessidades, evitando,
assim, os problemas trazidos pela Universidade velha que confundia cultura, técnica e
investigação (ibid., p. 2878).
Após um período de marcada continuidade com a orientação dominante dos anos
1930, representada pelos ministérios de Mário Figueiredo (1940-1944) e de Caeiro da Mata
(1944-1947), torna-se perceptível, a partir dos ministérios de Pires de Lima (1947-1955) e,
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sobretudo, de Francisco Leite Pinto (1955-1961) 165 , a reorientação da universidade: o
“engenheirismo industrialista” (COSTA et al, 2010) se sobrepõe ao juridismo.

A ascensão de Leite Pinto ao Ministério da Educação é o sinal visível de que
alguma coisa estava mudando em nosso país. É a um engenheiro que agora
recebe a pasta da Educação Nacional, na sucessão de um catedrático de
Direito, que já recebera de um outro, também, de Direito, e assim por diante,
sempre de Direito, durante longo tempo passado (CARVALHO, 2008, p.
793).

Esta mudança deve-se ao fato de, após a Segunda Guerra Mundial, a ditadura
salazarista sobreviver à queda de Hitler e Mussolini, e à derrocada franquista na Espanha,
tendo, no entanto, que ceder às pressões modernizantes. Facilitada pelas condições adversas
no contexto de guerra, a burguesia industrial torna-se hegemônica no aparelho de Estado,
desenvolvendo um ambicioso programa que irá marcar o processo de crescimento econômico
do país, nas décadas de 1950 e 1960 (OLIVEIRA, PAIS, CABRITO, 1986; TEODORO,
1999; COSTA et al, 2010) 166 .
No plano educacional a questão paira sobre a melhor maneira de divulgar a ideologia
da relação educação e desenvolvimento econômico, no que o Ministro Francisco Leite Pinto
empenha-se junto a OCDE, chegando a sugerir à Organização que fosse elaborado um
trabalho em conjunto, “à luz de pontos de vistas econômicos”, com o objetivo de “estabelecer,
em termos quantitativos, a evolução que deverá, ou deveria, sofrer o sistema escolar
165

Francisco de Paula Leite Pinto foi um Engenheiro-Educador, que tendo iniciado a carreira no ensino como
professor do ensino liceal, enveredou pela carreira universitária onde foi professor catedrático do Instituto
Superior de Ciências Econômicas e Financeiras (1940-1973) da Universidade Técnica de Lisboa, instituição na
qual ocupou o cargo de reitor (1963-1966). Na administração pública, Francisco Leite Pinto, além de assumir a
pasta do Ministério da Educação Nacional, no período entre 7 de Julho de 1955 e 4 de Maio de 1961, atuou na
Companhia das Águas de Lisboa (1934-1938); exerceu o cargo de Diretor dos .Serviços de Propaganda da
Mocidade Portuguesa (1937-1940); implantou e implementou a Comissão de Energia Atômica do Instituto para
a Alta Cultura (1950-1951); foi Presidente da Comissão Provisória de Estudos de Energia Nuclear do Instituto de
Alta Cultura (1952-1954); Representante do Presidente da República de Portugal na assinatura do acordo entre
os governos brasileiro e português para a Cooperação na Utilização da Energia Nuclear para Fins Pacíficos
(1965); Presidente da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (1967-1971). Cf.
http://www.itn.pt/memoria/bios/bio_fleite_pinto.pdf.
166

As duas mais importantes leis da economia, desse período, – a Lei 2002, de 26 de Dezembro de 1944, sobre a
electrificação do País, e a Lei 2005, de 14 de Março de 1945, sobre as bases a que deve obedecer o fomento e
reorganização industrial – são de autoria de José Ferreira Dias, engenheiro e professor do Instituto Superior
Técnico. Seu prestígio se consolidaria com a publicação, em 1945, de Linha de Rumo. Notas de Economia
Portuguesa tornada obra de referência para economistas e engenheiros, que, paulatinamente, foram substituindo
os juristas e advogados na condução política do crescimento econômico português (TEODORO, 1999, p. 218).

242

português, durante certo período de tempo, a fim de estar a preparar o pessoal qualificado
requerido pela economia portuguesa metropolitana” (LEITE PINTO apud CARVALHO,
2008, p. 798) 167 .
Independentemente dos resultados apurados pelo relatório do Projecto Regional
Mediterrâneo, que virá ao público no ano de 1964, a análise do sistema de ensino, em geral, e
da universidade, em particular, se faz critica no meio acadêmico. Contraditório, o conjunto de
críticos parte das palavras de Salazar: “Ou refazemos a vida refazendo a educação, ou não
fazemos nada de verdadeiramente útil”. O atraso econômico é visto como resultado do baixo
tempo de escolaridade no ensino primário; do alto índice de analfabetismo; do alto índice de
reprovação e evasão no ensino liceal; do baixo número de escolas e de professores (FARIA et
al, s/d apud CABRERA, 2003, p.20-21).
No que diz respeito ao ensino superior, denuncia-se a “crise da universidade” como
responsável pelos atrasos do setor produtivo e do desenvolvimento econômico do país, o que
seria reflexo de uma universidade envelhecida, retrógrada, desinteressante, desatualizada e,
ainda, que estaria enfrentando a ausência de estímulo dos docentes mergulhados no marasmo
de um ensino escolástico, ultrapassado e desajustado das necessidades do país (ibid., ibid., p.
21). Na realidade concreta, o que se discute é a universidade para o desenvolvimento
econômico, visto que o momento estivesse a exigir bons engenheiros, médicos e economistas
(COSTA; NAMORADO apud CABRERA, 2003, p. 20).
Aqui cabe um parêntese. A concepção de educação como “fator econômico” não é
uma novidade disseminada nos anos de 1950, e tampouco pelo ministério de Leite Pinto: ela
encontra-se presente na reforma do ensino técnico, acontecida nos anos de 1942 e 1948,
coetânea da “reforma da indústria”, quando se afirma ser “a reforma da indústria indissociável
da reforma do ensino” 168 . Com efeito, Leite Pinto passa a ser alcunhado de “porta-voz dos
círculos preocupados com o arranque industrial e com a adoção de novas técnicas de
exploração agrária, na perspectiva da integração de Portugal na Europa neocapitalista em
expansão”, o que contribuí para sua substituição por Galvão Teles, representante das frações
agrárias no aparelho do Estado Novo, representando “uma regressão nítida relativamente aos
projectos de seu antecessor, o ministro Leite Pinto” (STOER, 2008, p. 27).
167

A sugestão, tendo sido bem aceita pela OCDE, é considerada útil a outros países do Mediterrâneo. Surge,
então, o Projecto Regional do Mediterrâneo. Evolução da Estrutura Escolar Portuguesa e, também, Análise
Quantitativa da Estrutura Escolar Portuguesa (1950-1959), realizados sob a assistência técnica e financeira da
OCDE, de que já nos referimos no terceiro capítulo.
168
Para maiores detalhes ver Grácio (1998) e Teodoro (1999).
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O rigor do policiamento e da unicidade ideológica, sem nunca desaparecer,
dava lugar “invisivelmente’, no coração mesmo da organização corporativa
ou da máquina da “educação nacional”, à formulação de políticas educativas,
de formação profissional, de estudos sociais ou até de ocupação dos tempos
livres crescentemente marcadas por preocupações de adaptação às
necessidades do desenvolvimento industrial e da modernização económica e
social. Mais lentamente do que seria necessário, sempre amarrados ao
pressuposto da segurança do regime, a verdade é que o Ministério da
Educação Nacional e o aparelho corporativo iam substituindo o objectivo de
criar um “homem novo” pelo de o preparar para fazer crescer a produção e a
produtividade da economia. As prioridades da acumulação e do mercado,
silenciosamente, iam substituindo as do “espírito”. Velhos rótulos em
garrafas novas (ROSAS, 2001, p. 1051).

O movimento popular em torno das eleições presidenciais de 1958; as vozes
discordantes no seio do catolicismo; a fuga de presos políticos acontecida em janeiro de 1960;
a tentativa de golpe de Estado liderada por Júlio Botelho Moniz, general do exército, que
passa de apoiador à dissidente do regime; e, ainda, a guerra colonial dos anos 1960
concorrem, decisivamente, para assinalar o princípio do fim do Estado Novo e abrir espaço
para que Marcello Caetano construa a hegemonia e chegue à presidência do Conselho de
Ministros, no ano de 1968, dando continuidade ao regime, instituído por Oliveira Salazar, que
deixa o cargo por motivos de saúde.
Inserido no quadro da modernização conservadora 169 em Portugal, Marcelo Caetano
promove a abertura política com vistas a, por um lado, acomodar a correlação de forças do
bloco no poder, ao nível do desenvolvimento das forças produtivas através da
institucionalização de medidas com a finalidade de absorver os conflitos intraclasse e entre
classes em um regime que proclama a “harmonização das classes”; e, de outro, responder à
luta da classe trabalhadora pelo acesso à educação e à cidadania (STOER, 2008, p. 43). Surge,
então, o Projecto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior,
anunciado, primeiro, por Marcello Caetano, em cadeia radiotécnica, em 17 de Janeiro de
1970, e, no ano seguinte, em rede de televisão, por José Veiga Simão, então Ministro da
Educação.
Para Stoer (2008, p. 20) a reforma Veiga Simão possui dois aspectos que não se
podem perder de vista. Um, refere-se à sua natureza populista, cujo discurso engendra nas
classes populares certa identidade com o aparelho de Estado, ao propugnar a expansão da
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Sobre a modernização conservadora em Portugal ver COSTA et al, 2010.
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escolarização em todos os níveis de ensino; o outro, diz respeito ao papel que a reforma da
educação cumpre nos processos de “modernização” do setor produtivo e de reestruturação do
Estado português, na medida em que busca substituir o corporativismo salazarista da moldura
fascista por outro “de face neocapitalista e ‘europeu’”, permanecendo, entretanto, o projeto de
longo prazo da burguesa com a defesa de colaboração orgânica e permanente das classes e
frações de classe.
De modo geral, a reforma Veiga Simão, elaborada sob a assistência da OCDE,
contempla a educação pré-escolar, por ela institucionalizada, a educação escolar e a educação
permanente. A educação escolar compreendia o ensino básico, primário e obrigatório; o
ensino secundário; e, o ensino superior que se expande, diversifica e “inova” na oferta de
cursos de curta duração e de pós-graduação, incluindo a formação de professores, que passa a
ser ministrada, nas capitais dos distritos, em escolas normais superiores. Ocorre, também, a
departamentalização universitária e com ela são criados os cursos de ciências da educação; a
concessão da equivalência ao grau de doutor obtido no estrangeiro; a reorganização do
Instituto de Alta Cultura que passa a contribuir na formulação da política científica e
tecnológica no âmbito do ensino superior (CARVALHO, 2008, p. 809-811; GRÁCIO, 1998,
p. 193; STOER, 1982, p. 30).
No que concerne à reforma da educação superior, o debate em torno da universidade
para o desenvolvimento econômico não ocorre única e exclusivamente em Portugal. Desde o
início da década de 1960 que, no plano internacional, se discute a reforma universitária.
Na América Latina, o Relatório Atcon ‒ La Universidad Latino Americana Clave para
un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América
Latina 170 ‒ terá influência marcante na reforma universitária do Brasil, Chile e Honduras,
bem como prestígio entre intelectuais portugueses 171 ; ainda na América Latina, o BID
promove a mesa redonda Higher Education and Latin American Development, realizada em
Assunção, no Paraguai, em 1965.

170

O referido Relatório, elaborado por Rudoph P. Atcon, consultor da UNESCO e da USAID, foi publicado
originalmente no ano de 1961 e encontra-se disponível em http://pt.scribd.com/doc/36270991/Rudolph-AtconLa-Universidad-a-v-libro. Acesso em fevereiro de 2010.
171
Ralha (1968) e Agudo (1968) citam o trabalho de Atcon com euforia pedagógica no clima reformista que se
fazia sentir entre os intelectuais do meio universitário português.
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Na Europa, o Relatório Robbins 172 , aprovado pelo governo britânico, no ano de 1963,
acaba por influenciar nas modificações que se vinham promovendo em França, Espanha e
Alemanha, propondo a criação de um sistema de ensino superior articulado, composto por
universidades, escolas, faculdades e institutos isolados ou vinculados à universidade e por
instituições de formação profissional tecnológica de nível superior; a expansão do número de
matrículas no ensino superior; a autonomia financeira da universidade; o enquadramento de
cursos de formação profissional tecnológica de nível médio no ensino superior; a
transformação de “faculdades avançadas de tecnologia” em universidades tecnológicas; a
expansão de institutos superiores de tecnologia; e, ainda, o aperfeiçoamento da pós-graduação
com a criação de instituições especializadas no desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica (RALHA, 1968, p. 117; ROBBINS, 1963).
Ainda na Europa, o Colóquio de Caen sobre o Ensino Superior, realizado no ano de
1966, em Caen, França, discute a democratização do acesso; a reforma estrutural da
universidade frente ao arcaísmo do modelo napoleônico baseado nas faculdades e nas cátedras
como unidades autônomas; e, ainda, a associação estreita do ensino à pesquisa (NUNES,
1966, p. 685-6).
Guardadas as especificidades regionais ‒ América Latina e Europa ‒, tanto o Relatório
Atcon quanto o Relatório Robbins recomendam a adoção do modelo norte-americano de
universidade, no que diz respeito à organização administrativa e pedagógica, à autonomia
didática e financeira e à finalidade da universidade. Chega-se mesmo a propor a criação de
novas universidades que, implantadas para adaptar-se às constantes mutações de seu tempo,
fariam descer as antigas universidades de suas torres de marfim.
É este modelo anglo-saxão, inspirador do modelo americano mas que deste se
alimenta e a partir dele se moderniza, que se constituirá, gradativa e historicamente, na nova
concepção de universidade ‒ de características específicas e funcionais à modernização
conservadora ‒, tornada hegemônica, já em fins do século XX e início do XXI, seja em
países de capitalismo central, seja em países de capitalismo periférico. Vejamos, pois, como
este modelo anglo-saxão modernizado se manifesta em Portugal, cuja gênese encontra-se na
reforma Veiga Simão.
172

O Report Robbins - the report of the Committee on Higher Education, presidido por Lord Robbins, foi
elaborado entre os anos de 1961 e 1963. Cf. http://www.educationengland.org.uk/documents/robbins/index.html.
Acesso em maio de 2011.
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Veiga Simão tem na reforma da educação um desafio nacional, que consistiria em
“educar todos os portugueses”, apesar da escassez de recursos materiais, da falta de
professores e, ainda, “da existência dolorosa de certo conservadorismo obstrutivo e
paralisante” do professor catedrático (SIMÃO, 1970 apud STOER, 2008, p).
Sustentando que a “nação”, por meio da educação, deve valorizar o intelecto de
maneira que a inteligência portuguesa penetre os grandes centros internacionais de pesquisa ‒
o que só seria possível com o desenvolvimento da ciência e da técnica, consideradas
fundamentais para o progresso (ibid., ibid.) ‒, o referido Ministro da Educação tem na política
educacional a solução para a crise da sociedade, que em seu entender é de natureza espiritual.
A sociedade portuguesa teria chegado aos anos de 1970 menos humana e menos humanista,
necessitando, portanto, de um projeto de educação, de longo prazo, capaz de promover a
humanização do indivíduos.
Esse processo resultaria em modernização, o que envolveria, necessariamente, uma
política de intensificação e de criação de riqueza humana e material. Daí o slogan educar
todos os portugueses (STOER, 2008, p. 24). Entendemos que Veiga Simão bem se aproxima
do pensamento positivista de Comte ao articular progresso científico e progresso moral,
ambos situados no entusiasmo burguês pelo desenvolvimento científico e tecnológico. A
sociedade industrial seria veículo para se atingir a humanidade, por ele idealizada, como causa
final.
Se, por um lado, a “Primavera Marcellista”, em um movimento de ruptura com a fase
precedente de governo, promove o abrandamento da repressão política, impulsiona a
integração da economia portuguesa na economia mundial, patenteia a ampliação da
escolaridade obrigatória e a democratização do acesso ao ensino em todos os níveis; de outro,
manifesta a continuidade do pensamento desenvolvimentista das duas décadas anteriores: o
desenvolvimento econômico associado e dependente ao capital estrangeiro, com maior
abertura ao IED.
Com efeito, o discurso do Deputado Miller Guerra 173 alude ao pensamento
pedagógico-desenvolvimentista-associado-dependente 174 , presente não apenas no Projecto
Regional Mediterrâneo, mas também nos debates da Assembleia Constituinte 1975/1976 175 .

173

João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra (1912-1993), professor da Faculdade de Medicina de Lisboa,
integrou a Ala Liberal da Assembleia da República, que defendia a transformação pacífica e gradual das
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Não tenhamos medo de perder a nossa independência cultural, não tenhamos
medo de nos abastardarmos, pensando por figurinos estrangeiros. Não
tenhamos medo disso na cultura, na investigação, na tecnologia. O génio
próprio português não consente nessa cópia, consiste na tradução, na
transformação e na aplicação de todos esses conhecimentos à realidade
portuguesa, para que ela por fim dê o arranque e comecemos a ser uma
sociedade verdadeiramente moderna e europeia [...] Nós nunca fomos,
através da nossa história, mais portugueses do que no século XVI. Também
nunca fomos tão europeus. A europeização não é o contrário de
portugalização (MILLER GUERRA, 1970 apud STOER, 2008, p. 25).

A via do desenvolvimento autônomo, capaz de livrar o capitalismo português das
amarras da dependência tecnológica, na perspectiva da “revolução dentro da ordem”
(FERNANDES, 2008), poderia trazer implicações sociais e políticas nada vantajosas para o
“progresso social” coerente como a integração à comunidade europeia. Melhor seria “recorrer
à assistência técnica estrangeira”, de modo a acelerar o desenvolvimento por meio de uma
“estrutura política que esteja à altura de fazer as reformas necessárias ao progresso social”,
cujo vetor se apoiaria na formação de “técnicos desnacionalizados, isto é, técnicos
internacionalizados” (MURTEIRA, 1970 apud STOER, 2008, p. 26).
Inserida nesse Projeto, a universidade, que na visão de Veiga Simão tem como missão
específica a formação de cientistas e de técnicos, seria o motor do desenvolvimento
econômico e mediação para se por em prática o plano de modernização de modo a Portugal
acompanhar o ritmo industrial da Europa, coerente com “as carências e compromissos
contraídos com a OCDE” (CARVALHO, 2008, p. 808).
estruturas do regime ditatorial para a democracia liberal, fundada na sociedade de mercado e aberta à integração
econômica na Europa (FERNANDES, 2001, p.35). Filiado ao PS, Miller Guerra apoiará o processo
contrarrevolucionário, no pós-25 de Abril de 1974, liderado por Mário Soares.
174

Note-se que o fenômeno da heteronomia educacional faz parte de uma das manifestações da relação
imperialismo-dependência em países periféricos. Portanto, esta especificidade encontra-se, também, no Brasil,
nas propostas reformistas e contra-reformistas de educação, desde o final da década de 1940, quando é assinado
um acordo, junto às autoridades educacionais norte-americanas, representadas pela Inter-American Foundation
Inc., que imputa a criação da Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI) para atuar como
órgão executivo na aplicação de um programa de cooperação bilateral, que veio a influenciar sobremodo nos
métodos de ensino, reforma curricular e propostas de criação e extinção de cursos. Mais tarde, outros acordos
serão assinados com o governo americano, a exemplo dos Acordos MEC-USAID, no governo civil-militar, que
aprofunda a associação-dependente ao capital internacional não só no plano econômico, mas também no plano
educacional, entre outros.
175
Sobre embates em torno da educação no processo Constituinte de 1975/1976 ver Projecto: Direitos Sociais
em Portugal: A sua Constitucionalização e Implicações Sociopolíticas (PTDC/CPO/71295/2006). Fase 1:
estudo
da
constitucionalização
dos
direitos
sociais
em
Portugal.
Disponível
em
http://www.dsp.ics.ul.pt/media/WP3Conclus%C3%B5es%20DESC_AC.pdf .
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No seguimento desta visão de educação superior, ressalta-se a concepção de
universidade portuguesa no debate travado, não apenas, no seio da Ala Liberal da Assembleia
Nacional (1969-1973), mas também em algumas publicações do meio universitário, além
daquelas manifestadas no Quadrante, citadas, anteriormente, com Cabrera (2003).
Para Miller Guerra, torna-se tarefa indispensável do Estado promover a
“democratização do acesso à universidade”, cuja estrutura favorecia, apenas, “às elites
sociais”. Além desse aspecto negativo, a universidade portuguesa, por ser “uma instituição
napoleônica”, reflete o autoritarismo, a centralização, o imobilismo e o dogmatismo de uma
sociedade autoritária, eliminados, somente, pela ação do Estado liberal, que representando o
interesse geral, criará novas universidades de modo a atender os diferentes interesses, em
geral, e ao progresso científico e tecnológico, em particular (FERNANDES, 2001, p. 44).
Além de Guerra (1968), outros intelectuais, pregoeiros dos Relatórios Robbins e
Atcon, afirmam ser o contexto de “aceleramento da Ciência e das técnicas dela decorrentes”
(PINTO, 1968, p. 41) e, por conseguinte, de “rápido ‘envelhecimento’ do saber” (AGUDO,
1968, p. 116). Em Portugal, constata-se que, primeiro, “a investigação ligada ao ensino vive,
sobretudo, da dedicação de alguns professores”; segundo, “o número de licenciaturas em
ciências e tecnologia não satisfaz as necessidades de desenvolvimento cultural, econômico e
social (AGUDO, 1968, p. 116) e, terceiro, “as universidades portuguesas utilizam
essencialmente o método escolástico, preterindo o ensino socrático e o ensino em
aprendizagem” (RALHA, 1968, p. 99). Como “o progresso depende da inovação, e esta da
pesquisa” (GUERRA, 1968, p. 645), a “reestruturação da universidade” não pode ser pensada
desconectada da pesquisa científica.

Tal facto justifica a necessidade de um constante evoluir da Universidade —
no sentido horizontal — pela inclusão de novas disciplinas nos seus
programas. O mesmo fenômeno leva a fazer progredir a Universidade — em
sentido vertical — por meio da criação de cursos pós-graduados e núcleos de
investigação, os quais, cada vez mais, vão tendo características inter ou
pluridisciplinar (RALHA, 1968, p. 116).

Em linhas gerais, a universidade do tipo moderna, isto é, que esteja em constante
mudança, é aquela que reúne os predicados do modelo anglo-saxão modernizado, proposto no
relatório Robbins, em contraposição ao modelo napoleônico: democrática e de massa,
flexível, pragmática, aberta ao pluralismo de ideias e ao exterior, portadora de espírito
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empresarial e, portanto, competitiva, favorecedora da mobilidade e das inovações e,
sobretudo, próxima da indústria (AGUDO, 1968; GUERRA, 1968; NUNES, 1966;
PINTO,1968; RALHA, 1968).
A especial relevância conferida pela reforma Veiga Simão ‒ Lei nº 5, de 25 de julho
de 1973 ‒ à reorganização e gestão da universidade busca, de modo geral, responder aos
diferentes anseios do capital e do trabalho. Por um lado, apresenta-se como mediação do
capital na formação de novos quadros (bacharéis, licenciados 176 , mestres e doutores)
requeridos para ocupação de cargos na burocracia estatal e, particularmente pelo mercado,
bem como na investigação, de caráter instrumental, ligada ao desenvolvimento de atividades
essenciais, coerente com a política de C&T que tem na formação de técnicos e engenheiros as
respostas às demandas do desenvolvimento econômico e de projeção do país nos meios
internacionais.
Por outro, revestida de caráter conciliatório entre capital e trabalho, afigurada como
mola amortecedora dos conflitos sociais, tal reforma apresenta-se como mediação do trabalho
na satisfação de expectativas, particularmente do movimento estudantil desencadeado na
década anterior 177 , tais como o acesso ao nível superior de ensino e, portanto, a possibilidade
de desenvolvimento intelectual e individual.
Para Keith (1973) e Wiarda (1977) ambos citados por Stoer (2008, p. 33-4), a
concepção de educação manifestada na reforma Veiga Simão aproxima-se da propugnada em
regimes “tecnocraticamente autoritários”, como o do Brasil “cujos benefícios no setor da
educação foram consistentemente manipulados pelas elites governativas com vista a obter um
maior controlo sobre estudantes potenciais ou dissidências populares” (ibid., ibid.).
De fato, embora, neste contexto histórico, Portugal esteja passando por um processo
de relativa abertura política, enquanto no Brasil vive-se o regime de exceção, em ambos os
países manifesta-se um crescimento econômico acelerado que esteve associado à substancial
alteração na estrutura do setor produtivo em favor de atividades do setor secundário, com
176

Diferentemente do sistema educacional brasileiro, que possui no nível de graduação três modalidades de
formação (bacharelado, licenciatura e tecnológica), tendo os cursos de licenciatura a finalidade de formar
professores para o exercício do magistério, em Portugal, o grau de licenciado destina-se a todos aqueles que
cursaram o 1o ciclo do ensino superior, seja em instituições universitárias, seja em instituições politécnicas.
Cabe, entretanto, destacar a diferenciação entre a formação de uma e de outra instituição, no que se refere à
duração do curso de licenciatura. No ensino politécnico, a licenciatura tem duração de seis semestres letivos,
correspondentes a 180 créditos curriculares, enquanto no ensino universitário, o curso poder ser oferecido em
180 ou 240 créditos, podendo sua duração estender-se até oito semestres.
177

Sobre as lutas estudantis ver Grácio (1998) e Cabrera (2003).
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notável diminuição do papel do setor agrário na economia, além da abertura ao mercado
mundial.
Esta é, também, a “temporalidade” (CIAVATTA, 2007; 2009) na qual vem ocorrendo,
nos dois países, processos de rearticulação do poder de classe da burguesia, que buscava dar
respostas ao desenvolvimento capitalista induzido e acelerado a partir de fora, de modo a
acomodar diferentes frações burguesas sem atingir, no entanto, as bases de sua dominação 178 .
Esse pacto de dominação burguesa, em torno da “modernização conservadora”
(MOORE Jr., 2010), forjou não apenas “um padrão capitalista altamente racional e
modernizador de desenvolvimento econômico” (FERNANDES, 2008, p. 313), apoiado em
medidas políticas de caráter contrarrevolucionário, mas também o Estado em sua versão
tecnocrática, de democracia restrita 179 , no caso de Portugal, e ditatorial na sociedade
brasileira, qualificada por Florestan Fernandes (2008, p. 313) de “autocracia burguesa”.
Uma das manifestações deste pacto de dominação, em Portugal, está na política de
Estado estabelecida em favor do bloco no poder que, em meio às fissuras, às divisões e às
contradições internas de seu aparelho, garante: a reprodução ampliada do capitalismo por
mediação do desenvolvimento econômico acelerado e controlado pela burguesia local; a
exploração do trabalho ao mesmo tempo em que busca amortecer os conflitos sociais; o
espaço necessário para a circulação do capital estrangeiro por meio da integração ao mercado
mundial, em geral, e da comunidade europeia, em particular. Outra manifestação deste pacto
está no fato de o modelo autocrático de ajuste do capitalismo português invocar a educação,
em geral, e a universidade, em particular, associando-as ao desenvolvimento econômico.
Grácio (1981) revela as contradições e ambiguidades desse momento histórico:

178

Apropriamo-nos da análise de Florestan Fernandes que tem na dominação burguesa um modelo de relação
que se apoia na conjugação da dominação externa – oriunda da burguesia internacional – com a dominação
interna produzida pela burguesia local. As dominações burguesas, interna e externa, alimentam-se, mutuamente,
em um movimento dialético, exercendo pressões sobre a classe trabalhadora, de modo a espoliação de riqueza
não recair sobre as frações burguesas locais, mas sim sobre o trabalho. Portanto, no processo de funcionamento
do sistema capitalista, em geral, e das economias de capitalismo dependente, em particular, o papel da burguesia
local é de fundamental importância na manutenção do sistema ainda que como sócia menor e subordinada.
179
Para Florestan Fernandes o desenvolvimento capitalista de países periféricos se processa a partir de dupla
articulação. Internamente, entre os setores arcaico e moderno representados pela oligarquia e as burguesias
industrial e financeira. Externamente, com a burguesia internacional. Em razão dessa dupla articulação,
internamente, ocorre o desenvolvimento desigual e combinado assentado no tripé do peculiar pacto de
dominação burguesa, da exploração do trabalho, e, da democracia restrita manifesta na resistência às pressões da
classe trabalhadora na execução de promessas, não cumpridas, das reformas de base.
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O discurso do poder abandona a expressão “generalização do ensino” e
adopta a expressão “democratização do ensino/igualdade de oportunidades
educativas”, com fortes acentos meritocráticos; e são feitas propostas de
projectos de reforma educativa, que vinham sendo preparados com o apoio
técnico e financeiro da OCDE, propostas acompanhadas de apelos,
inusitados num regime autocrático à sua discussão pública. Tal alteração na
expressão ideológica está verosimilmente ligada à influência de grupos
interessados no processo de desenvolvimento industrial, em projectos
político-económicos de integração europeia, bem como à maior
agressividade da movimentação laboral e estudantil, conduzindo à
recuperação e à reinterpretação pelo poder das correntes ideológicas das
oposições democráticas. Embora limitada na expressão e no tempo, aquela
discussão pública forneceu a oportunidade de manifestação de diferentes
correntes de opinião, que virão, aliás, a afirmar-se, depois, mais franca e
fortemente, com a restauração da democracia política, a partir de 25 de Abril
de 1974 (GRÁCIO, 1981, p. 12-3).

Tal como na reforma da universidade brasileira promovida no governo civil-militar, a
universidade portuguesa passa por um processo de modernização, com ênfase na pesquisa
científica e tecnológica e na ligação com o setor produtivo. A expansão, a diversificação e a
dualidade do ensino superior se consolidam com a publicação do Decreto-Lei nº 402/73. Às
universidades de Coimbra, de Lisboa, do Porto e Técnica de Lisboa juntam-se as
Universidades Nova de Lisboa, de Aveiro, do Minho, o Instituto Universitário de Évora e,
ainda, os Institutos Politécnicos da Covilhã, do Faro, de Leiria, de Setúbal, de Tomar, de
Lisboa, de Coimbra, do Porto, de Viana do Castelo e de Vila Real, que absorveram os
Institutos Tecnológicos Médios transformados em Institutos Tecnológicos Superiores.
Implanta-se, também, a Universidade Católica, primeira universidade privada no país.
O ensino superior passa a ser constituído por um sistema universitário que confere o
grau de licenciado, mestre e doutor, com a finalidade de disseminar o saber no seu mais alto
nível, e por um subsistema formado pelo ensino superior politécnico 180 e por escolas normais
superiores, caracterizado pela oferta do ensino de curta duração, o bacharelato, voltado para
atividades práticas do setor produtivo regional.

Esta estrutura foi a resposta encontrada nos princípios da década de setenta,
e já antes recomendada pela OCDE, para salvar a concepção tradicionalista
da universidade, perante a premência de um ensino superior de massas.
Criando o ensino superior ‘não universitário’, de vocação profissional,
180

Com o advento da Revolução de Abril o ensino de curta duração ministrado na rede de ensino superior
politécnico é suspenso. Entretanto, após o período da normalização, ele será retomado pelo Primeiro Governo
Constitucional, no ano de 1977.
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procurava-se desviar da universidade as grandes massas de estudantes que
buscam, sobretudo, uma preparação profissional e reservá-la para uma elite
cultural que, numa sociedade como a portuguesa, não podia deixar de ser
igualmente uma elite social e econômica (TEODORO, 1982, p. 73).

A reforma Veiga Simão, assistida tecnicamente pela OCDE e, portanto inspirada na
teoria do capital humano, embora tenha vindo “marcar de forma clara o desenvolvimento
futuro do ensino superior nas décadas seguintes” (TEODORO, 1999, p. 308), não seria
levada, completamente, a cabo pelo salazarismo.
Com a Revolução de 1974, sob orientação da UNESCO, a universidade é chamada
pelos primeiros governos provisórios a cooperar na tarefa de democratização e de igualização
das oportunidades sociais e educacionais, de modo a abolir o elitismo do ensino superior. De
fato, no pós-25 de Abril não se pode negar que houve alterações: democratização da gestão e
do acesso ao ensino; recrutamento de novos docentes de reconhecida competência pedagógica
e científica, remodelação curricular e desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica.
Contudo, cabem algumas questões: que concepção de universidade norteia essas ações e
modificações? A universidade orientada para e pelo desenvolvimento econômico será coisa
do passado? A universidade portuguesa será reformada ou revolucionada?

4.2.3. DO PERÍODO REVOLUCIONÁRIO À SOCIAL DEMOCRACIA DOS
TEMPOS NEOLIBERAIS

Na sessão anterior, apontamos que o discurso governamental da Primavera Caetanista
abandona a expressão “generalização do ensino”, exaltando a “democratização do ensino”,
com base na reforma educativa elaborada com apoio técnico e financeiro da OCDE. Com o
apelo à discussão da sociedade civil, a referida reforma buscava atender ao projeto políticoeconômico da burguesia industrial de integração europeia, o que implicava aumento da
penetração de IED e maior desenvolvimento de atividades das empresas transnacionais.
Entretanto, Portugal chega à década de 1970, contexto de crise internacional do
petróleo, com um capitalismo acentuadamente marcado pela dependência tecnológica e
comercial, alta taxa de emigração, superexploração da força de trabalho e exploração colonial,
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o que veio propiciar a agudez das contradições internas, particularmente nos primeiro meses
de abril de 1974 (OLIVEIRA, PAES, CABRITO, 1988; GRÁCIO, 1981).
A ditadura é derrubada pelo golpe militar do MFA, apoiado por amplo e vigoroso
movimento popular, cujo programa inicial tem como objetivos “os três D” ‒ DescolonizarDemocratizar-Desenvolver. Orientada por um processo anticapitalista, a Revolução de Abril
de 1974 parece abrir espaço para a derrubada definitiva do poder político classista burguês.
Em nenhum país europeu, na segunda metade do século xx — mesmo
considerando a agitação social em França e Itália nos finais dos anos
60 — se afigura tão próxima a derrocada duma ordem social
capitalista, sem intervenção exterior e apenas por agudização da luta
de classes interna, e tão eminente também a emergência dum novo
poder assente no proletariado rural e urbano (MURTEIRA, 1986, p.
263).

Entretanto, como apontado no capítulo anterior, o período revolucionário será marcado
por contradições. Estabelece-se um poder político conduzido e inspirado por diversos
marxismos, cuja hegemonia passa da corrente militar, empenhada no golpe de Estado, para o
PCP. Liquida-se o capital privado dos grandes grupos. Em contrapartida mantém-se na cena
política a pequena e média burguesia local, que, tendo sido chamada para o regime de
colaboração de classes, fará valer seus interesses particulares de classe, abrindo espaço para
que, no processo contrarrevolucionário, marcado pelas Assembléia Constituinte de 1975 e
Assembléia da República de 1976, o PS, partido da social democracia, construa a hegemonia
e chegue ao poder.
No plano político-educacional, embora o período revolucionário tenha sido fecundo
em diversas iniciativas de base popular 181 , a estratégia revolucionária, logo de início e mesmo
antes do período de normalização 182 democrática, encaminha-se para uma revolução dentro
da ordem orientada pela UNESCO, organização que atua como mecanismo de interpenetração
e desdobramentos dos conteúdos políticos, econômicos e culturais do imperialismo.
Chamada a colaborar na definição da política educativa que se pretendia socialista, a
missão da referida organização supranacional, marca de uma das manifestações do processo
contraditório da revolução portuguesa, permanece em Portugal no período de 26 de maio a 20
181
182

Cf. Canário (2007); Grácio, (1981); Melo, Benavente (1978); Teodoro (1982).
No capítulo III, vimos que a normalização corresponde ao período contrarrevolucionáro do pós-25 de Abril.
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de junho de 1975 (UNESCO, 1982, p. 9), de modo a preparar a via para “uma verdadeira
planificação da educação” e “fornecer elementos indispensáveis à elaboração e à aplicação da
reforma” (ibid., p. 13. Negritos nossos).
As orientações e propostas, inspiradas na ideologia da educação permanente, buscam,
segundo a UNESCO (1982), integrar as atividades educativas à realidade socioeconômica e
política de Portugal, com base na previsão e classificação de postos de trabalho. Definindo os
objetivos da educação a partir das previsões de emprego (ibid., p. 101), a UNESCO em sua
variante socialista não perde de vista o objetivo educativo de formar profissionais para o
mercado.
Citemos algumas orientações respeitantes aos diferentes níveis e modalidades de
ensino: generalização progressiva do ensino pré-primário; instauração do ensino médio
uniformizado de cinco anos; implantação do ensino secundário único, de tronco comum, a ser
completado por cursos de curta duração, de no máximo dois anos de formação profissional,
destinados aos que não ingressem no ensino superior; reformulação curricular do ensino
superior, particularmente da formação de engenheiros e técnicos superiores; “utilização de
novas fórmulas para a formação profissional” com vistas a sua oferta realizar-se no âmbito do
setor empresarial; apoio às experiências de educação extra-escolares cujas soluções possam
enriquecer o conjunto do sistema educativo; apoio à campanha de alfabetização.
No que diz respeito ao ensino superior, este deve adaptar-se, de modo eficaz, às
necessidades econômicas do país por meio de dois vetores: um, proceder à regionalização do
ensino superior com a criação de instituições, diferenciadas das universidades tradicionais e
não competitivas com elas, voltadas para a formação de técnicos superiores nas especialidades
concernentes à vocação econômica da região; outro, aumento da capacidade das antigas
universidades no que se refere às formações existentes, particularmente às de engenheiros
(UNESCO, 1982, p. 81-3).
Diante da crescente demanda social pelo ensino superior, o “esforço da
democratização do acesso” se movimenta nos limites do ideário liberal, partindo da crença de
que a universalização e a diversificação do ensino promovem a igualdade de oportunidades e
são a garantia de um regime democrático.
Sem ferir o princípio liberal, segundo o qual o mérito pessoal é critério único e
legítimo do processo de seleção educacional, a UNESCO (1982) apresenta como escolha
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criteriosa a divisão de vagas em três partes, de acordo com a capacidade física e pedagógica
das instituições de ensino: “a primeira para os antigos alunos dos liceus, a segunda para os
antigos alunos das escolas técnicas secundárias, a terceiras para os diplomados dos cursos
especiais preparatórios” (ibid., p. 82). Sendo determinante o rendimento escolar no nível
médio de ensino, aos jovens excedentes seria destinada “uma formação profissional antes de
se inserirem na vida activa e teriam sempre ulteriormente, graças à educação permanente, a
possibilidade de prosseguir estudos superiores” (ibid., p. 81).
No concernente à “modernização” curricular, a UNESCO, sempre atenta à formação
de técnicos e engenheiros, orienta que uma “maior eficácia da acção pedagógica” seria
conseguida por meio da ligação íntima entre instituições de ensino e entidades de classe
(particularmente da pequena burguesia sobrevivente), ligação materializada no assento de
seus representantes nos órgãos colegiados das instituições de ensino, podendo manifestar-se
quanto à reformulação curricular, prática de ensino, tempo de duração dos cursos e estágios; à
proposta de elaboração do projeto final de curso voltado para as questões práticas do setor
produtivo; à reorientação das atividades de pesquisa para aplicações práticas; e, ainda, ao
envolvimento de estudantes concluintes dos cursos nas atividades de pesquisa, a exemplo do
que viria a ocorrer, mais recentemente, com as denominadas atividades de iniciação científica.
Na aparência fenomênica, a UNESCO busca unir educação e produção material da
vida na perspectiva do socialismo científico 183 ; na essência, entretanto, busca na relação
estrita entre trabalho e educação, preconizada pelo democratismo burguês, retomar o viés
capitalista da reforma Veiga Simão, que procurava adaptar o ensino superior às necessidades
do desenvolvimento econômico do país, bem como descongestionar as quatro universidades
existentes com a criação de novas instituições de missão alternativa, o que respondia às
necessidades de massificação do ensino superior, tendo em vista que em 1972/1973, segundo
a UNESCO (1982, p. 128), apenas cinquenta e quatro mil jovens, ou seja, 3,4% da população
escolar, frequentavam o ensino superior.
Desse modo, a democratização burguesa do ensino e seu correlato, a diversificação do
ensino superior, responde, não apenas ao desenvolvimento econômico e às demandas de
inovação técnico-científicas, mas também aos interesses individuais de diferentes frações da
classe trabalhadora: jovens oriundos do ensino liceal, considerado “nobre” ou de “elite” e de
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Recorremos à expressão socialismo científico em contraposição ao socialismo utópico que defende o regime
de colaboração de classes e adoção de reformas para superar os problemas da economia capitalista.

256

fácil condução ao ensino superior; do ensino secundário técnico; e do ensino secundário
polivalente.
Entendendo, com Marx (2003a, p. 4-5) que, as relações jurídicas, assim como as
formas de Estado, não podem ser compreendidas por si mesmas, nem tampouco pela evolução
do espírito humano, e que, na produção social da sua existência, os homens estabelecem
determinadas relações não como respostas imediatas às suas vontades, mas sim àquelas que
correspondem às relações de produção de determinado grau de desenvolvimento das forças
produtivas ‒ estando suas consciências, portanto, em permanente movimento determinado
pela materialidade ‒, é possível desvelar que, com efeito, o projeto de longo prazo burguês,
delineado no início do período revolucionário com assistência técnica da UNESCO, será
executado com rigor a partir do período da normalização, como veremos a seguir.
Com a normalização, a formação e a organização do Estado de direito, democrático,
burguês tornam-se visíveis.

Muitas coisas retomaram ou tendem a retomar, no essencial, o curso iniciado
em 1968 ou até (em parte) um pouco antes. A impressionante recuperação,
pelo Estado democrático e por todos os grandes partidos actuais, de tantos
quadros superiores do Estado Novo (técnicos, administrativos e
corporativos), bem como de algum do seu pessoal político — incluindo exministros —, não é certamente fruto do acaso. Tal como não é por acaso que
muitos dos principais autores e intérpretes da Constituição de 1976 e do
direito social recente são gratos discípulos do sucessor de Salazar
(LUCENA; GASPAR, 1991, p. 851).

No quadro do pacto de dominação burguesa que se reorganizava em torno da aliança
PS e Grupo dos Nove, preconizando a existência de diferentes formas de propriedade –
privada, cooperativa e autogestionária –, materializadas na Constituição de 1976, a construção
do socialismo é adiada sob a alegação de crise econômica e necessidade de adesão/integração
de Portugal à Comunidade Econômica Europeia 184 .
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Teodoro (1999, p. 423) aponta que as primeiras eleições legislativas, realizadas em 25 de Abril de 1976,
vieram confirmar tendências verificadas, um ano antes, nas eleições para a Assembléia Constituinte: um sistema
tetrapartidário, com dois partidos maiores ao centro (PS e PPD) e dois partidos menores nos extremos, um a
esquerda (PCP) e outro a direita (CDS). “Assim, o PS voltou a ganhar as eleições, embora sem maioria absoluta
e recuando três pontos percentuais; o PPD afirmou-se como o segundo partido, sofrendo também um recuo de
cerca de dois pontos; o CDS duplicou a sua percentagem de votação e tornou-se o terceiro partido, em votação e
número de deputados; o PCP cresceu dois pontos percentuais, mas tomou-se o quarto partido em representação

257

Assumida a necessidade de adesão/integração na Europa comunitária pelo I Governo
constitucional, no mês de março de 1977, sob a chefia de Mário Soares, do PS, que contava
com o apoio do PSD/PPD e do CDS, a perspectiva de desenvolvimento exógeno aprofundará
o processo de dependência econômica, tecnológica e educacional da sociedade portuguesa.
No plano político-educacional, a análise dos debates e dos resultados das votações que
tiveram lugar na Assembleia Constituinte de 1975/1976 é uma das chaves para compreender a
reforma educativa que tem sua gênese em fins da década de 1970, com participação ativa de
diversos partidos políticos, particularmente o PS, que por meio de pronunciamentos,
propostas de alteração e emenda, acaba por ter maior peso no capítulo dedicado aos direitos
econômicos, sociais e culturais.
Na aparência, duas preocupações centrais marcam o debate em geral: (i) a prioridade
na formação de técnicos necessários a modernização da economia face ao enorme desafio que
representava a integração à CEE; e, (ii) a importância de uma lei de bases que representasse o
ponto de partida para uma reforma global do sistema de ensino (TEODORO, 1999, p. 441).
Na essência, se pugna, acaloradamente, pela execução do projeto de sociedade, dentro de uma
perspectiva de longo prazo, coerente com a perspectiva de integração européia, de ajuste
econômico decorrente dos fluxos de mercados financeiro e tecnológico.
Os preceitos relativos à educação foram alvo de críticas do deputado Pedro Roseta, do
PPD, para quem a sessão da educação é a que mais reservas suscitava. Para o referido
deputado, alguns artigos teriam uma concepção puramente materialista/marxista da educação,
enquanto outros apontariam para a extinção do ensino privado, impedindo, assim, a liberdade
de ensino (PORTUGAL/MCTES/FCT, 2006, p. 26-31). Trata-se, portanto, do debate em
torno do público, do privado e da liberdade de ensino sobre o qual não é nossa proposta
analisar. Entretanto, cabe destacar a tônica de viés liberal que defende a iniciativa de
interesses privados que engendrará a proliferação de instituições privadas como resposta à
necessidade de expansão de matrículas no ensino superior.
No que diz respeito ao acesso ao ensino superior, a comissão da educação previa,
inicialmente, a seguinte redação: “O acesso à universidade deve ser regulamentado de acordo
com as possibilidades materiais do Estado e as necessidades do país em quadros qualificados,

parlamentar; e, a extrema-esquerda confirmou a sua muito fraca implantação eleitoral, conseguindo apenas
eleger um deputado nas listas da UDP” (TEODORO, 1999, p. 423).
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de modo a favorecer e estimular a entrada dos trabalhadores e dos filhos das classes
trabalhadoras” (PORTUGAL/MCTES/FCT, 2006, p. 26-31).
Resguardado o princípio liberal da meritocracia conjugado à permanência do numerus
clausus, defendido por Miller Guerra, do PS, de modo a “se formar uma elite intelectual e
suprimir a elite social, mas não por deficiências materiais do Estado”, o texto aprovado teve a
seguinte redação: “O acesso à universidade deve ter em conta as necessidades do país em
quadros qualificados, de modo a estimular e favorecer a entrada dos trabalhadores e dos filhos
das classes trabalhadoras” (ibid., ibid.), eximindo, assim, o Estado de sua responsabilidade
social.
Cabe lembrar que, neste contexto, tendo a UNESCO cumprido sua missão, além do
Relatório Robbins, o BM passa a desempenhar papel significativo na formulação das políticas
de ensino superior. Na realidade, busca-se formar o consenso em torno da concepção de
universidade que preconiza o modelo anglo-saxão modernizado: democrática e de massa e,
portanto, marcada pela diferença institucional e de diversificação de cursos; flexível e
pragmática de modo a privilegiar o custo/benefício do sistema; aberta ao pluralismo de ideias
e ao exterior; portadora de espírito empresarial e, portanto, competitiva, favorecedora da
mobilidade e das inovações e, sobretudo, próxima da indústria; e, ainda, autônoma na
perspectiva da independência financeira e administrativa da universidade em relação ao
Estado, de maneira a diversificar as fontes de recursos.
Com efeito, entre 1976 e 1979 desenvolve-se a política de diferenciação institucional,
diversificação de cursos e a (re)institucionalização do ensino superior de curta duração. Por
meio do Decreto-Lei no 427-B/77, cria-se o ensino superior de curta duração, voltado para a
formação de professores do ensino primário e preparatório de técnicos qualificados de nível
superior intermediário nos domínios da tecnologia industrial, da produção agrícola, pecuária,
florestal, da saúde e dos serviços em geral (PORTUGAL/ME, 1988).
Embora “rentável e sem desperdício de tempo em estudos desnecessariamente mais
longos, a diversificação no tempo pela criação de cursos curtos de ensino superior” (ibib, ibid,
p. 11) parece não responder às aspirações sociais do culto dos diplomas e títulos do ensino
universitário (GRÁCIO, 1986, p. 153). Se, de um lado, “as associações profissionais
queixam-se do caráter caduco do ensino superior actual” bem como, “os empregadores
criticam o caráter abstrato dos estudantes universitários”, de outro, “os estudantes opõem-se à
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criação de novos diplomas ou graus, porque estes não correspondem às normas e valores
habituais já socialmente estabelecidos” (PORTUGAL/ME, 1988, p. 11-2).
A solução encontrada para solver essa contradição entre “natureza/função do ensino
superior de massas” e valores proclamados é a de aniquilar a diversificação de valores,
elevando, mais uma vez, o status social dos institutos tecnológicos superiores, ex-institutos
tecnológicos médios enquadrados no ensino superior pela reforma Veiga Simão. Neste
sentido, a expressão “ensino superior de curta duração” é alterada para “ensino superior
politécnico” pelo Decreto-Lei no 513-T/79, que institui a rede dessas instituições de ensino.
Além da formação, em nível superior, de professores para os ensinos pré-primário,
primário e preparatório 185 , e de técnicos qualificados para os três setores da economia, cabe
ao ensino superior politécnico: promover a investigação e o desenvolvimento experimental,
estabelecendo a ligação entre ensino e atividades produtivas; apoiar pedagogicamente as
atividades de educação permanente; prestar serviços à comunidade, como forma de
contribuição para a resolução de problemas, sobretudo de caráter regional, nela existentes
(PORTUGAL, DL no 513-T/79, Art. 2o).
Essa missão conferida ao ensino superior politécnico concede “dignidade idêntica ao
ensino universitário” (ibid, ibid), formando, assim, um sistema de ensino binário, com duas
formações de igual valor, não idênticas e, sim, diferenciadas entre si, paralelas e
complementares, que organizada por meio de uma profícua legislação, em fins da década de
1970 e início dos anos 1980, torna-se consistente na Lei de Bases do Sistema Educativo ‒ Lei
no 46, de 14 de outubro de 1986.
A partir da Lei no 46/86, alterada pela Lei no 115/1997 e consolidada pela Lei no 49, de
30 de Agosto de 2005, as instituições científicas superiores são vistas, em conjunto, como um
sistema que conta com o ensino universitário e o ensino politécnico, administrados por
instituições públicas, privadas ou cooperativas. Um, de caráter científico, voltado para a
formação sólida, a criatividade, o desenvolvimento de projetos e a pesquisa; o outro destinado
às questões práticas e imediatas do setor produtivo.
Portanto, é a partir da criação da rede de instituições de ensino superior politécnico,
com o Decreto-Lei no 513-T/79, consolida pela Lei no 46/86, como um modelo de formação
de profissionais “em íntima ligação com as actividades produtivas nos domínios da tecnologia
185

Nível de ensino alcançado depois do primário e prévio para o acesso ao secundário.
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industrial, da produção agrícola e dos serviços”, que começa a clarificar, em Portugal, uma
concepção de educação tecnológica.
Concepção essa que bem se aproxima da desenvolvida historicamente no Brasil, ao
buscar dotar o ensino superior politécnico de identidade diferenciada da do sistema de ensino
universitário; integrar o ensino profissionalizante de nível médio com o ensino superior
politécnico; acentuar a finalidade educativa na formação especializada em consideração às
tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento econômico; direcionar a atuação
para pesquisas aplicadas na área tecnológica e prestação de serviços; responsabilizar a rede de
instituições politécnicas pela formação de professores de seu próprio corpo docente; e, ainda,
dotar as instituições de ensino superior politécnico de estrutura organizacional adequada a
essas peculiaridades e objetivos.
A partir do final da década de 1970, a referida legislação vai reeditando o conceito de
que a rede de ensino superior politécnico se constitui em instituições de ensino diferenciadas
e, portanto, separadas do segmento de educação universitário. Inserida nesse movimento, a
concepção de universidade coerente com o modelo anglo-saxão modernizado vai ganhando
corpo, tornando-se hegemônica nos governos neoliberais, marcadamente a partir do
cavaquismo (1987-1995) 186 .
Enquanto o ensino universitário é sempre apresentado com a mesma missão:
“assegurar sólida preparação científica e cultural, proporcionando uma formação técnica que
habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais e o desenvolvimento das
capacidades de criação, de inovação e de análise crítica”, conferindo, sempre, os graus de
licenciado, mestre e doutor; o ensino superior politécnico terá, ao longo dos anos, sua
finalidade modificada segundo interesses e lógica do capital: primeiro, confere, apenas, o grau
de bacharel, tendo como missão
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As tendências da reforma neoliberal de educação, indo ao encontro das recomendações propostas pelo BM e
pela OCDE, serão aprofundadas pelo período que se segue com o PS (1995-2002) e PS-PSD (2002-2009). A
política de ensino superior passa a se movimentar sobre o tripé autonomia universitária, lei de financiamento do
ensino superior e avaliação das instituições de ensino superior, particularmente a partir do Processo de Bolonha,
cujas manifestações encontram-se na Lei da Autonomia das Universidades (Lei no 108/88, de 24 de Setembro),
Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico (Lei no 54/90, de 5 de Setembro),
Lei da Avaliação do Sistema de Ensino Superior (Lei n.º 38/94, de 21 de Novembro), Lei de Bases do
Financiamento do Ensino Superior Público (Lei no 113/97, de 16 de Setembro), Lei de Flexibilização da Gestão
das Universidades Públicas (Decreto-Lei no 252/97, de 26 de Setembro) e, ainda, no Decreto-Lei no 74/2006, que
regulamenta a LBSE no que respeita ao novo modelo de ensino superior. Cf. Cabrito (1994; 2002); Seixas
(2001); Teodoro (2001); Teodoro, Galego, Marques (2010); Torgal (2008).
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proporcionar sólida formação cultural e técnica de nível superior,
desenvolver a capacidade de inovação e de análise critica e suas aplicações
com vista ao exercício de atividades profissionais e ministrar conhecimentos
científico, teóricos e práticos, e suas aplicações com vista ao exercício de
actividades profissionais”, (Lei no 46/86, Art.11).

E, mais tarde, extinto o curso de bacharelado, com a Lei no 49/2005, o ensino
politécnico, conferindo os graus de licenciado e mestre, terá sua missão ampliada e
orientada por uma constante perspectiva de investigação aplicada e de
desenvolvimento, dirigida à compreensão e solução de problemas concretos,
visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior,
desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar
conhecimentos científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações
com vista ao exercício de actividades profissionais (Lei no 49/2005).

Note-se que, desde sua origem o ensino superior politécnico está associado ao ensino
de curta duração, de natureza e aplicação essencialmente prática, voltado para a pesquisa
aplicada, oferta de formação profissional nas vertentes tecnológica e de gestão tendo em conta
as necessidades e problemas concretos do arranjo produtivo regional.

As análises mais recentes sobre o sistema de ensino superior português e
sobre a sua capacidade para responder às necessidades do mercado de
trabalho, de entre as quais se salienta a realizada pela OCDE no quadro do
exame da política educativa portuguesa, apontam para a urgência de uma
expansão significativa de capacidade de resposta do ensino superior
politécnico, nomeadamente nas suas vertentes de tecnologia e gestão. Para
satisfazer tal desiderato a rede do ensino superior politécnico, criada pelo
o
o
Decreto-Lei n 513-T/79, ratificado, com emendas, pela Lei n 29/80, de 28
o
o
de Julho, alterada pelos Decretos-Leis n 303/80, e n 395/82, é, pelo
presente diploma, ampliada, (...) consolidando assim o papel destes na lógica
o
deste subsistema de ensino (PORTUGAL/ME/DECRETO n 46/85).

Chama a atenção o fato de a legislação, reiterada e sucessivamente, reforçar o caráter
do ensino politécnico, tal como a Lei no 26/2000 187 que ao organizar o sistema de ensino
superior pela natureza da formação ministrada ‒ ensino universitário e ensino politécnico ‒,
determina o caráter, apenas, desse último.
Os estabelecimentos de ensino politécnico são especialmente caracterizados
na sua organização institucional pelos seguintes princípios: a) Inserção na
187

Aprova a organização e ordenamento do ensino superior.
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comunidade territorial respectiva; b) Ligação às actividades profissionais e
empresariais correspondentes à sua vocação específica ou a determinadas
áreas de especialização, com o objectivo de proporcionar uma sólida
o
formação cultural e técnica de nível superior (ibid., Art. 7 , item 3).

Contudo, o teor binário do sistema de ensino superior português, cuja premissa é a
passagem do sistema de elite para o sistema de massas, não corresponde à segregação de suas
finalidades, mas sim à complementaridade. Isto é, do ponto de vista do capital, a
diferenciação de instituições de ensino superior, a diversificação de cursos e a
complementaridade entre ensino superior tradicional/elites e ensino superior de massas são
partes de um sistema que forma o trabalhador coletivo, preparando diversas capacidades de
trabalho que cooperam e participam de maneira diversificada no processo imediato de
formação de mercadorias, constituindo a máquina produtiva total.
O teor binário, que confere a diferenciação entre instituições de ensino superior, seja
no Brasil, seja em Portugal, se estabelece porque o capital não tem a finalidade de superar a
divisão técnica e internacional do trabalho, nem as formas de trabalho que mesclam o arcaico
e novo; ao contrário: se elas representam um elemento constitutivo e originado da chamada
modernização do processo de trabalho, denominado, recentemente, de reestruturação
produtiva, o sistema educativo, em geral, e a formação para o trabalho, em particular, devem
responder àquela dinâmica, isto é formar quadros para a modernização.
Na prática e no interior das instituições de ensino, aniquilada a diversificação de
valores, a componente curricular, por meio dos conteúdos e da carga horária dos cursos, ao
definir o perfil profissional segundo as competências exigidas pelo mercado, apresenta-se
como resposta ao esforço de modernização. De um lado, o ensino politécnico, de formação
aligeirada, volta-se para as questões práticas e imediatas do setor produtivo; de outro, o ensino
universitário, de formação sólida, dirige-se para a criatividade, projetos e pesquisa.
Ainda no que respeita ao aniquilamento da diversificação de valores, os títulos
inserem-se no movimento contraditório entre capital e trabalho de modo a responder às
exigências de elevação do patamar de escolaridade, isto é, o ensino superior politécnico vai
progressivamente ganhando reconhecimento na oferta de cursos e na instituição de graus
acadêmicos.
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Na reforma Veiga Simão, enquanto as universidades conferem os graus de bacharel,
de licenciado e de doutor, os institutos politécnicos concedem, unicamente, o bacharelato (Lei
no 5/73). Com a LBSE/86 o ensino universitário e o ensino politécnico passam a ser
articulados entre si “pelo reconhecimento mútuo do valor da formação e competências
adquiridas em cada unidade”, passando o ensino politécnico a conferir, além do grau de
bacharel, diplomas de estudos superiores especializados, portadores de equivalência ao grau
de licenciado, bem como diplomas e certificados para cursos de curta duração (art. 13o,
LBSE/86). Mais recentemente, inserida na proposta de criação do Espaço Europeu de Ensino
Superior das Declarações de Soborne (1998) e de Bolonha (1999), tendo em consideração a
Convenção de Lisboa 188 , o Decreto-Lei no 42/2005 189 e a Lei no 49/2005 190 , torna-se
facultado às instituições do ensino politécnico conferir o grau acadêmico de mestre.
Entretanto, por via administrativa, orienta-se que os mestrados autorizados não sejam de
natureza científica, mas antes de caráter profissional ou de especialização.
No concernente à autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira, desde
a promulgação da LBSE/86, as instituições de ensino universitário e de ensino politécnico
possuem completa equivalência. Entretanto, já, no quadro do processo de Bolonha, segundo o
regime jurídico das instituições superiores, elaborado na forma da Lei no 62/2007, estas
instituições passam a gozar de uma estranhada e contraditória “autodeterminação
político-administrativa”, qual seja, transformarem-se de instituições de ensino superior
públicas em fundações públicas com direito privado (Lei no 62/2007, art. 129, no 1), passando,
neste caso, a designação de instituições de ensino superior públicas de natureza fundacional.

188

A Convenção de Lisboa, promovida pelo Conselho Europeu e UNESCO, cria mecanismos permanentes de
reconhecimento de estudos e diplomas relativos ao ensino superior dos Estados Europeus, Árabes, bem como,
dos EUA e Canadá; cria o glossário do Ensino Superior, a partir dos termos usados na Convenção; trata do
acesso e admissão ao ensino superior; dos programas e duração dos cursos; da avaliação institucional e
individual/estudante.

189

Institui os princípios reguladores dos instrumentos legais para a criação do Espaço Europeu de Ensino
Superior; cria a estrutura de três ciclos no ensino superior segundo orientações adotadas por todos os Estados
signatários da Declaração de Bolonha; institui os graus acadêmicos intercompreensíveis e comparáveis; adota a
organização curricular por unidades de crédito acumuláveis e transferíveis no âmbito nacional e internacional;
reconhece os instrumentos de mobilidade estudantil no espaço europeu de ensino superior durante e após a
formação.

190

Com base na ideologia da educação ao longo da vida, a Lei no 49/2005, ao atualizar a LBSE, adota a política
inclusiva para adultos afastados dos bancos escolares, que passam a ter reconhecida a experiência profissional no
aproveitamento de créditos; adota a organização do ensino superior em três ciclos, baseado na aquisição de
competências laborativas; legitima o sistema europeu de créditos curriculares (European Credit Transfer and
Accumulation System - ECTS), que tem por base o tempo de estudo/trabalho do estudante.
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Na realidade, trata-se da proposta mais acabada de um novo modelo de universidade
que implica na construção de um consórcio de diferentes instituições de natureza jurídica,
além de modificar as formas de financiamento, de organização administrativa e de autonomia
universitária.
A transformação de uma escola em fundação deve ocorrer no quadro da
criação de uma entidade mais ampla, com a natureza de consórcio,
envolvendo a fundação, e a instituição de origem, ou as suas escolas,
podendo agregar igualmente outras instituições de ensino, investigação e
desenvolvimento, independentemente da sua natureza jurídica (ibid., ibid.,
no 6).

Este enquadramento da “autonomia” universitária no movimento contraditório da
“Hélice Tripla” (relação tripartite Estado, universidade e empresa privada) parte do
pressuposto que a autonomia universitária está no fato de a universidade estabelecer “alianças
estratégicas” que viriam a contribuir no processo de construção de um país mais dinâmico,
competitivo e socialmente mais coeso 191 . Na essência, o que se pretende, sob influência do
Relatório Bricall 192 , é redefinir a missão da universidade que, coerente com o Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, teria no consórcio público-privado os
instrumentos necessários para a resolução de problemas como a disseminação de cursos e a
falta de recursos humanos e material qualificados no ensino, pesquisa e prestação de serviços.
As instituições científicas superiores que “por razões estratégicas” vierem a adotar
esse “modelo inovador de cooperação interinstitucional” (SIMÃO et al, 2005, p. 211-6)
estarão, não apenas redefinindo sua missão no que diz respeito à efetiva racionalização do
sistema do ensino superior como

reposta creditória aos desafios do desenvolvimento

econômico regional e nacional, mas também otimizando o governo universitário 193 , que
passaria a contar com representantes externos, com direitos e deveres bem definidos, cuja

191

Entenda-se coesão como a relação harmoniosa entre capital e trabalho.
O Relatório Bricall, publicado no ano 2000, é resultado do trabalho de sistematização da Conferencia de
Rectores de las Universidades españolas (CRUE), realizada, ao longo do segundo semestre do ano de 1999, por
meio de diversos seminários, com o objetivo de discutir os princípios da Magna Charta Universitatum (Acordo
de Bolonha de 1988). O referido Relatório serviu de base para discussão em colóquios e seminários promovidos
pela Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para Ciência e Tecnologia. Para maiores detalhes sobre o
Relatório Bricall ver http://www.oei.es/oeivirt/bricall.htm.

192

193

Segundo a Lei da Autonomia das Universidades, Lei no 108/88, o governo universitário é exercido por quatro
órgãos: a assembléia da universidade, o reitor, o senado universitário e o conselho administrativo, além de corpo
coletivo com função consultiva como, a assembléia de representantes, o conselho diretivo, o conselho científico
e o conselho pedagógico-científico (SIMÃO, 2005, p. 191).
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visão empresarial e saber profissional se sobrepõem aos de docentes que acabam por
prejudicar a estratégia global e o prestígio institucional (ibid., p.191-2).
Simão (2005), ex-Ministro da Educação, tendo como paradigma de universidade o
modelo anglo-saxão modernizado, afirma que a universidade necessita abrir-se, cada vez
mais, no sentido de modificar sua forma de gestão e, com isto, definir uma visão estratégica
para o ensino superior em Portugal. Essa nova forma de gestão, apoiada na componente
empresarial, teria a capacidade, não apenas de fortalecer a coesão nacional e elevar a
competitividade do país, mas também impulsionar o processo de internacionalização da
educação superior, coerentemente com o de internacionalização da economia. Trata-se, na
realidade, do arraste das políticas de ciência e tecnologia e de educação pela dinâmica
tendencial da internacionalização da economia/tecnologia, como desvelamos no capítulo
anterior.
Por detrás dessa afirmação que, em um movimento dialético, é determinada e
determinante do Processo de Bolonha, encontra-se a visão de que a universidade, não sendo
una, mas sim diversa, materializa-se em um sistema binário composto de universidades de
pesquisa (research universities) e universidades de ensino (undergraduate universities), cujas
missões se entrelaçam e se complementam com o fito de transferir conhecimento novo e
inovador para a empresa privada, vista neste contexto como geradora de riqueza.
Cabe destacar que, quando referimo-nos ao sistema binário de universidades
remetemos não apenas à realidade portuguesa e, ou, brasileira, mas sobretudo ao modelo
anglo-saxão modernizado, proposto no Relatório Robbins.
Isto é, o sistema binário de universidade não diz respeito, única e exclusivamente, à
dualidade entre universidade do tradicional modelo humboldtiano e a instituição politécnica
(Portugal) ou a instituição de educação profissional, científica e tecnológica (Brasil), mas sim
à diversificação e hierarquização de instituições de ensino superior que o referido sistema
binário comporta, segundo a área do conhecimento, a oferta e a duração dos cursos, bem
como as fontes de financiamento. Esta maneira de ver o sistema binário de universidade
admite que no interior de uma única universidade existam duas universidades em
miniaturas 194 , uma de pesquisa e outra de ensino, a exemplo da Universidade de Lisboa, que
se caracteriza, de um lado, como universidade de ensino no que diz respeito à oferta de

194

Parafraseamos Fernandes (1963; 1975).
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licenciaturas de curta duração (180 créditos) e, de outro, como universidade de pesquisa no
que diz respeito à oferta de licenciaturas de longa duração (240 créditos) e de cursos de pósgraduação stricto sensu (acadêmico ou profissionalizante).
O fato de uma instituição de ensino superior ter como finalidade ofertar, nos 2o e 3o
ciclos (no nível da pós-graduação), cursos de mestrado e doutorado profissionalizantes não
faz dela uma universidade de ensino. A inexistência de programas de doutoramento, por
exemplo, no Instituto Politécnico de Setúbal, não descaracteriza seu perfil científico, ainda
que tenha como finalidade precípua ofertar cursos de especialização tecnológica (CET), de
formação pós-secundária não superior e, ainda, cursos aligeirados de 1o ciclo (licenciatura).
Do ponto de vista de seus programas de 2o ciclo (mestrado), o Instituto Politécnico de Setúbal
é uma universidade de pesquisa, na medida em que produz conhecimento científico,
diferenciando-se dos programas da universidade do tradicional modelo humboldtiano apenas
no que diz respeito à profundidade do estudo e à natureza da pesquisa. Esta produz,
majoritariamente,
fundamental,

conhecimento

enquanto

aquele

novo,
produz

reconhecido

como

conhecimento

acadêmico

inovador,

de

pesquisa

identificado

como

“profissionalizante” ou “tecnológico” de pesquisa aplicada 195 .
Diferentemente da universidade de pesquisa, a universidade de ensino volta-se,
exclusivamente, para a formação profissional, respondendo de modo imediato às demandas do
mercado de trabalho. O fenômeno da universidade de ensino encontra-se intimamente
relacionado à fetichista “democratização” do acesso ao ensino superior, à privatização do
setor público por meio da diversificação das fontes de financiamento e, sobretudo, à
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Como parte desse processo, que não deixa de responder às dinâmicas da internacionalização da economia e da
tecnologia, semelhantemente ao PROMOVE, programa brasileiro de reestruturação dos cursos de engenharia, o
Programa Operacional Ciência e Inovação: Realizar Portugal, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (MCTES), inserido no Processo de Bolonha, tem como objetivo a “modernização do ensino
superior e a promoção da ciência e a inovação no desenvolvimento tecnológico do país”, atuando em apoio à
bolsas de mestrado e doutoramento; à inserção de mestres e doutores nas empresas e nas Instituições de I&D; a
núcleos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação; ao funcionamento de Cursos de
Especialização Tecnológica; ao desenvolvimento de uma rede de equipamentos científicos; ao desenvolvimento
tecnológico e da inovação; aos projetos de promoção e divulgação da cultura científico-tecnológica; apoio à
mobilidade de recursos humanos entre os sistemas de ensino superior, cientifico, de desenvolvimento
tecnológico, de inovação e empresarial; à promoção da procura tecnológica e de inovação por parte do tecido
empresarial, numa ótica de oficinas de transferência de tecnologia; etc. (PORTUGAL/MCTES, 2004). Neste
sentido, a Ordem dos Engenheiros, em parceria com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior,
criada pelo MCTES, e sob a supervisão do setor empresarial, vem entregando a marca de qualidade do sistema
European Accreditation of Engineering Programmes (EUR-ACE) aos cursos de engenharia, segundo os padrões
reconhecidos no âmbito da UE. Trata-se de uma das manifestações da subsunção da política educativa à política
científica e tecnológica.
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mercantilização da educação superior, entendida pelo GATT/OMC como serviço
comercializável. Em Portugal, a “explosão do setor privado de ensino superior” (CABRITO,
2004; CERDEIRA, 2008; SEIXAS, 2000) surge como fator de “expansão e democratização
do ensino superior e de inovação e desenvolvimento local” (SEIXAS, 2000, p. 68),
respondendo, hoje, com aproximadamente 40% das matrículas.
Segundo a UNESCO (2004a) e OCDE (2006b), existem, atualmente, na rede pública
de ensino, quatorze Universidades (incluindo a Universidade Aberta), dezessete Escolas
Superiores e dois Institutos Superiores vinculados às universidades, quinze Institutos
Politécnicos e três academias militares, totalizando cinquenta e uma instituições de ensino
superior público; por sua vez, a rede privada responde, ao todo, com cento e cinco instituições
‒ quatorze universidades, vinte e dois Institutos Politécnicos e sessenta e nove Escolas ou
Institutos Superiores ‒, na oferta de cursos de curta duração, em sua maioria de formação de
professores, de agentes de saúde, de marketing e de administração de empresas.
Vimos no primeiro capítulo que a tendência à inovação é um processo imanente ao
capital na luta que trava para obter, cada vez mais, lucro. Essa luta requer do capital superar
barreiras que surgem da passagem do valor por três fases que formam o circuito do capital:
capital dinheiro, em processo de compra; capital produtivo, em processo de extração de
mais-valia; e capital mercadoria, em processo de venda. Vimos também que, o capital não
pode realizar-se sem levar a cabo a exploração da força de trabalho coletiva. Na formação do
trabalhador coletivo, levamos em consideração a organização social da divisão técnica do
trabalho, que comporta postos de trabalho para atividades intelectuais e atividades manuais.
Isto é, no processo de produção global encontra-se, além do trabalho manual, o trabalho
intelectual voltado para a produção sistemática e organizada da pesquisa em ciência,
tecnologia e inovação, entre outras atividades.
Ao sistema escolar, em geral, é atribuído o papel de formar mão-de-obra qualificada
coerente com organização social da divisão técnica do trabalho do sistema capitalista, isto é,
formar o trabalhador coletivo. Neste processo formativo, a universidade tem sua missão
voltada para a formação e qualificação de parte do corpo deste trabalhador coletivo 196 ,
materializada no sistema binário de universidades. De um lado, a universidade de pesquisa
(research university), voltada para a produção de conhecimento novo e inovador e formação
196

A formação de outras partes do corpo do trabalho coletivo compete não apenas, às instituições de formação
tecnológica e profissional de nível médio que formam para o trabalho complexo, mas também, às instituições de
ensino dotadas de identidade não profissionalizante, que acabam por formar para o trabalho simples.
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de pesquisadores produtivos do ponto de vista do capital; de outro, a universidade de ensino
(undergraduate university), destinada à formação profissional para ocupação de postos de
trabalho. Finalidades que se entrelaçam e se complementam com o fito de valorizar, produzir
e reproduzir o capital.

4.2.4. UNIÃO EUROPEIA E A (IN)OPORTUNIDADE DE BOLONHA
No terceiro capítulo, buscamos mostrar que a manifestação do processo de
internacionalização da tecnologia em determinada região ou localidade, varia em função do
mercado local, dos concorrentes e fornecedores, de vantagens fiscais oferecidas pelo governo
local, da infraestrutura técnico-científica oferecida por universidades e institutos de pesquisa
e, ainda, da disponibilidade de mão-de-obra qualificada em todos os níveis de ensino. Ao
mesmo tempo, este processo engendra uma geopolítica internacional de produção e absorção
de riquezas, bem como de criação e destruição de postos de trabalho e de formação e
qualificação de pessoal, coerentes com a divisão internacional do trabalho, abrindo espaço
para formas de dominação de um Estado ou bloco de Estado sobre outro, seja nas dimensões
política, econômica e militar, seja nas dimensões educacional e cultural.
Determinada e determinante dessa dinâmica, a reforma da educação superior, em
geral, e da universidade, em particular, que vem sendo promovida em Portugal, desde os fins
da década de 1970, insere-se no bojo de reformas mais amplas, estando associada ao processo
de integração européia. Isto quer dizer que a agenda política nacional para a educação tem
sido globalmente estruturada, por mediação, não apenas, dos vulgarmente conhecidos
organismos supranacionais, mas também e de modo particular, da União Europeia
(ANTUNES, 2001, 2004; 2005; 2005a; 2005b; AZEVEDO, 2007; MARQUES et al, 2008;
SEIXAS, 2001; TEODORO, 2001, 2003).
Entre os autores supracitados, há o consenso de que: o início dos anos 1970 pode ser
considerado como o da gênese da intervenção política comunitária no campo educativo de
Portugal; a partir de meados da década de 1980, com o Ato Único Europeu, desenvolve-se o
processo de europeização das políticas educativas em um movimento dialético entre
Estados-membros e União Europeia; e, ainda, a assinatura do Tratado de Maastricht/Tratado

269

da União Europeia, no ano de 1992, representa a solidificação do processo de intervenção
deste bloco de poder no domínio educativo.
É a partir do Tratado de Maastricht/Tratado da União Europeia (1992) 197 que a
Educação assume papel preponderante nas políticas e legislação da região. Com base no tripé
comunidade europeia, política externa/segurança comum e cooperação policial/judiciária, o
Tratado cria a União Europeia com a finalidade de fomentar o crescimento econômico, a
estabilidade política, econômica e monetária, estabelecendo a livre circulação de indivíduos
(cidadãos europeus) e, por conseguinte de trabalho, serviços, mercadorias e capital; na busca
da competitividade com o dólar, promove a união monetária com a adoção do euro; e, ainda,
com base no princípio de subsidiariedade, dá plenos poderes ao Parlamento e ao Conselho
Europeu para atuar em seis novos setores: política industrial, educação e formação
profissional, juventude, cultura, defesa do consumidor e redes transeuropeias (U.E./
TRATADO DA UNIÃO EUROPÉIA, 1992).

O Tratado de Maastricht definiu no artigo 126.º (mais tarde, incluído como
artigo 149o do Tratado de Amesterdão, assinado em 1997) competências
específicas da União Europeia na área da educação. Ainda que aquelas sejam
definidas como complementares, de apoio, encorajamento, contribuição para
o desenvolvimento da acção dos Estados-Membros, que permanecem
plenamente responsáveis pelo conteúdo e organização do sistema de ensino,
a inclusão formal no tratado deste novo domínio de actuação cria condições,
quer para legitimar a intervenção que vinha sendo desenvolvida, quer para
ampliar o seu alcance. Um outro desenvolvimento associado é a expansão do
âmbito dos Programas de Acção, a partir de 1994; a nova geração de
programas, reorganizados com a denominação de SOCRATES, para a
educação, e LEONARDO DA VINCI, para a formação [profissional], inclui,
integrado no primeiro, um programa de pequena dimensão, COMENIUS,
para promover parcerias transnacionais de escolas do ensino básico e
secundário (ANTUNES, 2005, p. 126-7).

E Complementa Marques et al (2008).

Ambos os programas representam os primeiros passos de aplicação de uma
política europeia de ensino. Eles preservam e consolidam a maioria das
197

Com o Tratado de Maastricht/Tratado da União Europeia, alterado pelos Tratados de Amesterdã (1997) e
Nice (2001) no respeitante aos processos decisórios e bases jurídicas das instituições europeias, a União
Europeia assume contornos federalistas associados a acontecimentos históricos relevantes, tais como a queda do
muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, a ruptura da República Iugoslava e a consequente guerra civil na
Bósnia, e a crise do capital que se manifesta no pequeno crash de 1978.
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acções e dos objectivos de seus precursores, mas acrescentam novas ênfases,
tais como a cooperação nas áreas da aprendizagem ao longo da vida e do
multimédia. Aparentemente, o Tratado procurou estabelecer um limite entre
as competências comunitárias e as competências nacionais, evitando a
concentração de poder da UE e a consequente assunção da característica de
um super-Estado. Contudo, a imprecisão do preceituado permite
entendimentos diversos e decisões casuísticas sobre a ampliação ou restrição
da intervenção comunitária (MARQUES at al, 2008, p.131).

Sendo uma instituição que envolve um complexo sistema de relações e mediações,
incorporando a sociedade civil dos diversos Estados-membros em sua dimensão políticoideológica, cultural e órgãos próprios, de modo a controlar a comunidade, a União Europeia é
instrumento de coerção, dominação e construção do consenso, atuando: (i) no reforço da
natureza federalista dos seus órgãos institucionais (Conselho Europeu, Parlamento Europeu e
Comissão Europeia), sob o domínio do bloco de países de capitalismo central europeu em
detrimento da representatividade e soberania dos Estados nacionais; (ii) nas respostas às
prioridades apontadas pelo capital, como a manutenção das políticas de ajuste econômico e
fiscal, em conformidade com o Pacto de Estabilidade e Crescimento (1997), Estratégia de
Lisboa: emprego, reforma econômica e coesão social - Para uma Europa da inovação e do
conhecimento (2000); a Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego (2005) e,
Estratégia de Lisboa Renovada para o crescimento e emprego: ciclo 2008-2010 (2007), dos
quais, entre outros aspectos, destacamos a ênfase na flexibilidade, mobilidade e
adaptabilidade do trabalho, no ataque aos sistemas públicos de previdência social e de saúde
e, por conseguinte, na privatização dos serviços públicos; (iii) no âmbito das negociações da
OMC, a convergência com os EUA no processo de liberalização e privatização dos serviços
em setores estratégicos da energia, dos transportes, das telecomunicações, dos correios; (iv)
na concretização da política comum de defesa que se materializa na militarização da UE, cujo
conceito de segurança se aproxima ao da NATO;

(vi) na construção de uma política comum

de educação coerente com o conceito de dimensão europeia na educação com vistas à
mercantilização da educação, em geral, e do conhecimento e atividades de pesquisa, em
particular, do que o Processo de Bolonha é uma das facetas mais visíveis.
A expressão dimensão europeia na educação remonta à década de 1970, quando o
Relatório Janne, propõe, pela primeira vez, “uma política comum da educação”. A educação
passa a fazer parte da política do bloco regional, como instrumento de preparação dos jovens
para viverem em um futuro cada vez mais europeu, cujo registro formal encontra-se na
Resolução do Conselho Europeu e Ministros da Educação dos países membros, aprovada a 24
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de maio de 1988. Considerando a educação como chave para a concretização do mercado
comum e unificado, a Resolução tem como objetivo reforçar nos jovens o sentimento de
identidade e de civilização europeia, formando a consciência da necessidade de
desenvolvimento econômico integrado da Comunidade, com base na cooperação entre os
Estados membros, na circulação de cidadãos e de conhecimento 198 .
O Tratado de Maastricht/Tratado da União Europeia, seguido das mencionadas
Estratégias de Lisboa, veio sustentar juridicamente o conceito de dimensão europeia na
educação, reforçado na profícua documentação emanada pelo Conselho, Comissão e Reunião
de Ministros da educação, sustentando que a universidade deve responder às novas
necessidades de educação e de formação surgidas com a preconizada Europa do
conhecimento.
Salienta-se o papel precípuo da universidade na: formação científica e técnica de nível
superior; internacionalização da investigação; cooperação estreita e eficaz com a empresa
privada; multiplicação dos locais de produção do conhecimento frente à crescente tendência
da empresa privada de subcontratar as atividades de pesquisa às melhores universidades;
reorganização do conhecimento por meio da crescente diversificação e especialização do
saber e do surgimento de especialidades de investigação e ensino cada vez mais avançadas e
precisas coerentes com o desenvolvimento econômico.
Inserida no processo de internacionalização da economia e de uma das suas expressões
‒ a consolidação da União Europeia ‒, a discussão em torno do papel da universidade, em
geral, e da europeização do ensino superior, em particular, se desenvolve a partir da
Convenção de Lisboa, de 11 de abril de 1997, promovida pela UNESCO e o Conselho da
Europa 199 . Embora a Declaração de Sorbonne e a Declaração de Bolonha ‒ que avançam na
articulação e proposição de ideias, políticas e compromissos constituintes das bases do
processo de reforma da universidade ‒ sejam tomadas como marco na elaboração das políticas
neoliberais no campo da educação superior, é a Convenção de Lisboa que vem atualizar,
depois das convenções dos anos de 1950 e 1960, os mecanismos de reconhecimento de
198

Cf. Resolução do Conselho e dos ministros da Educação, reunidos no seio do Conselho, relativa à dimensão
europeia na educação, de 24 de Maio de 1988. Jornal Oficial nº C 177 de 06/07/1988 p. 0005 – 0007.
Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41988X0706(01):PT:HTML.
Acesso em junho de 2011.
199

Além dos representantes dos Estados-Membros do Conselho da Europa, assinam a Convenção representantes
dos Estados Árabes, Canadá e EUA. Cf. http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/65A45E7C-CF10-4975-A4C1293AB523AC17/341/Convencao_Lisboa.pdf. Acesso em outubro de 2010.
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estudos e diplomas relativos ao ensino superior dos Estados Europeus, Árabes, bem como dos
EUA e Canadá, além de buscar regulamentar os mecanismos de acesso e admissão ao ensino
superior, de avaliação institucional e discente, bem como criar o Glossário do Ensino
Superior.
Isto é, a Convenção de Lisboa deslancha o processo de internacionalização da
educação superior, que depois da Declaração de Bolonha passa a denominar-se Processo de
Bolonha como uma referência à reforma do ensino superior na Europa.
Desse modo, o processo de construção de um espaço de ensino superior comum a
vários países possui diferentes marcos, colocados, sucessivamente, pela Convenção de Lisboa
(1997), cujo arsenal político-ideológico e normativo, marcado por contradições ‒ capital e
trabalho; trabalho e educação; produção e consumo; produção e circulação; competição e
monopólio; tomada de decisões de forma autoritária e formação do consenso; expansão do
emprego e geração do desemprego; inclusão e exclusão ‒, vem produzindo historicamente o
processo de reforma da educação superior na Europa, em geral, e em Portugal, em particular,
mediado pelo discurso da Europa do Conhecimento.
Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Estados-Membros, Parlamentos Nacionais,
instituições financeiras, empresariado industrial, em geral, e sociedade civil organizada, em
particular, todos, devem empenhar-se na construção do Espaço Europeu Comum do
Conhecimento/ Espaço Europeu da Investigação com o fito de construir a Europa, não apenas
como instituição, mas sobretudo, como identidade.
Por meio da estratégia da coesão social, busca-se redefinir o papel da Europa no
cenário internacional de modo a torná-la competitiva, sobretudo em relação aos Estados
Unidos e Japão, hegemônicos na reorganização do mercado mundial, o que requer a
cooperação de Estados-membros a favor da “convergência” das políticas nacionais para a
realização dos objetivos da Europa do Conhecimento.
Neste sentido, clama-se o Estado como agente de desenvolvimento econômico e
social, de maneira a intervir, de um lado, na esfera econômica conduzindo os mecanismos que
garantem a estabilidade política e a construção de um mercado forte; de outro, na esfera social
como mecanismo de inclusão social no sentido de ampliar “técnica e ideologicamente” a
concepção do direito burguês, assimilando, assim, todas as dimensões da sociedade. O que
remete, na concepção de Gramsci (2007) ao Estado-educador.
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A revolução provocada pela classe burguesa na concepção do direito e,
portanto, na função do Estado consiste especialmente na vontade do
conformismo (...) A classe burguesa põe-se a si mesma como um organismo
em contínuo movimento, capaz de absorver toda a sociedade, assimilando-a
a seu nível cultural e econômico; toda a função do Estado é transformada: o
Estado torna-se ‘educador’, etc... (GRAMSCI, 2007, p. 271).

À Convenção de Lisboa (1997), segue a Declaração de Sorbonne (1998), assinada,
apenas, por França, Alemanha, Itália e Reino Unido. À luz dos princípios estabelecidos na
Magna Charta Universitatum (1988), a Declaração da Sorbonne abre a discussão em torno do
papel que a universidade deve cumprir em um contexto de nova base geopolítica, de nova
divisão internacional do trabalho, de modificação no comércio exterior e de fluxos
internacionais de capital e, ainda, de entrada e saída de tecnologias. Propõe-se a criação do
Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) como locus de troca recíproca de informações e
de documentação, tendo como finalidade precípua multiplicar iniciativas científicas comuns
capazes de assegurar o crescimento econômico e a estabilidade política da Europa.
Construído o consenso, no ano seguinte, a Declaração de Bolonha, assinada em 19 de
junho de 1999, reformula e aprofunda questões levantadas na Declaração da Sorbonne. O
Processo de Bolonha ‒ designação alusiva à reforma da educação superior, no âmbito da
União Europeia, depois de assinada a Declaração de Bolonha ‒, em sua gênese, foi conduzido
por dois grupos: um, alargado, formado por ministros representantes de 29 países, da
Comissão Europeia, da Confederação dos Conselhos de Reitores da União Europeia (CRUE)
e da Associação das Universidades Europeias (CRE), tendo como observadores o Conselho da
Europa, a European Association of Institutions of Higher Education (EURASHE), a
European Liaison Group, a liga de estudantes reunida no European Student Information
Bureau (ESIB), a European Studentes Forum – Association (AEGEE) e Erasmus Student
Network; o outro, de acompanhamento, composto por representantes da troika 200 alargada
(Portugal, França, Suécia e Bélgica), da República Checa, da CRUE, da CRE e da Comissão
Europeia. Os países signatários foram Áustria, Bélgica, Bulgária, República, Checa,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália,
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia,
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Palavra de origem russa que tem como designação um comitê formado por três membros.
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República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Atualmente, o
Processo de Bolonha conta com quarenta e sete adesões.
Articulada à dinâmica do Tratado de Maastricht/União Europeia que estabelece a livre
circulação do trabalho, de mercadorias, capital e tecnologia, a construção do Espaço Europeu
de Ensino Superior torna-se a meta da primeira década do século XXI, com base em um
sistema de ensino único, padronizado, cuja estrutura de formação acadêmica deve
desenvolver-se, essencialmente, a partir do modelo 3+2+3 (licenciatura, mestrado e
doutorado), planejado para auferir graus acadêmicos de fácil equivalência e organizado por
créditos como no Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS). Tal
sistema de créditos foi desenvolvido para estabelecer procedimentos comuns de
reconhecimento acadêmico dos períodos letivos de estudo nos países membros da União
Europeia, de modo a incentivar a mobilidade de discentes, docentes e pesquisadores.
Se o Processo de Bolonha tem em sua gênese um acordo internacional voluntário
situado fora do quadro de legislativo da União Europeia, apesar de ser em grande parte
impulsionado por interesses dela (ROBTERSON, 2009, p. 410), historicamente ele será
desenvolvido e reiterado nos atos legislativos do bloco de poder da União Européia, por meio
do Comunicado de Praga Rumo ao Espaço Europeu do Ensino Superior (2001), do
Comunicado de Berlim Realização do Espaço Europeu do Ensino Superior (2003), do
Comunicado Bergen O Espaço Europeu do Ensino Superior – Concretização dos objetivos
(2005), do Comunicado de Londres Rumo ao Espaço Europeu do Ensino Superior: resposta
aos desafios de um mundo globalizado (2007), do Comunicado de Louvain O Processo de
Bolonha 2020 – O Espaço Europeu do Ensino Superior na nova década (2009), e, mais
recentemente, da Declaração de Budapeste-Viena, assinada no ano de 2010, que assinala o
final da primeira década do Processo de Bolonha, lançando, oficialmente, o Espaço Europeu
do Ensino Superior, tal como preconiza a Declaração de Bolonha de 1999.
A partir da Estratégia de Lisboa 201 : Emprego, reforma económica e coesão social Para uma Europa da inovação e do conhecimento, a educação, em geral, e a reforma da
201

A Estratégia de Lisboa: Emprego, reforma econômica e coesão social - Para uma Europa da inovação e do
conhecimento, assinada pelo Conselho Europeu em 23-24 de março de 2000, assentada no ideário da sociedade
do conhecimento, atualiza o compromisso de crescimento econômico, estabilidade política e coesão social
assumidos no Tratado de Maastricht/União Europeia. Revista, no ano de 2005, a Estratégia para o Crescimento
e Emprego (2005-2008) aprova vinte e quatro linhas diretrizes a serem seguidas pelos Estados-Membros que se
comprometem a elaborar o Plano Nacional de Reformas (2005-2008) e apresentar, anualmente, um relatório da
aplicação do plano de reformas. A Estratégia de Lisboa, em sua nova versão, busca, no plano macroeconômico,
garantir a estabilidade econômica do bloco; alargar e aprofundar o mercado interno; assegurar a abertura e a

275

educação superior, em particular, passam a ter um enquadramento legal dentro daquilo que
Teodoro et al (2010, p. 673) denomina de mecanismo político inovador. Através do Método
Aberto de Coordenação é possível, no seio da União Europeia, intervir em certos domínios da
competência dos Estados-Membros como o emprego, a proteção social, a inclusão social, a
educação, a juventude e a formação profissional 202 .
Assim sendo, a União Europeia ao atribuir-se o objetivo de, na primeira década do
século XXI, transformar-se, “na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e
competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e
melhor empregos, e com maior coesão social" (U.E./CONSELHO EUROPEU, 2000), torna a
educação mediação, não apenas para a integração das políticas econômicas e sociais, mas
também, de coesão social e, por conseguinte de produção do consenso, bem como
instrumento de fortalecimento do poder competitivo Europeu no contexto mundial.
Orientada por três vetores, econômico, social e ambiental, a Estratégia de Lisboa
(2000) aprofunda as questões levantadas no Comunicado Rumo ao Espaço Europeu da
Investigação, de 18 de janeiro de 2000. Aos anseios das Declarações de Sorbonne e de
Bolonha, que pretendem a construção do Espaço Europeu de Ensino Superior, se junta a
necessidade de adotar uma política europeia voltada para a implantação e implementação do
Espaço Europeu de Investigação. O conhecimento, a investigação, a tecnologia e a inovação
são vistos como fator econômico e de competitividade, constituindo-se em instrumentos
privilegiados de modernização das empresas.
Portanto, a União Europeia tem na exploração da força de trabalho intelectual a
mediação para expropriar o conhecimento em suas diferentes formas, produção-aquisiçãoutilização, assentando, assim, o desenvolvimento econômico e social na suposta sociedade do
conhecimento. Neste sentido, coerente com a política de ciência, tecnologia e inovação, se
fortalece a concepção de que a criação de novos produtos e processos, bem como de novos
competitividade dos mercados dentro e fora da Europa, incentivando a iniciativa privada; reforçar as vantagens
competitivas da base industrial europeia, sustentada no investimento em P&D e inovação. No ano de 2007, é
assinada a Estratégia de Lisboa Renovada para o Crescimento e Emprego: ciclo 2008-2010 que reitera a
validade das diretrizes lançadas pelas Estratégias 2000 e 2005 (orientações para políticas econômicas, em geral,
e de emprego, em particular) e dos quatro pontos prioritários de ação definidos pelo Conselho Europeu no ano de
2006: conhecimento e inovação, ambiente das sociedades, emprego, energia e alterações climáticas. Esta última
Estratégia de Lisboa reafirma a necessidade de modernização da universidade de modo a torná-la instrumentoreferência do processo de internacionalização do conhecimento tornando, assim, a Europa a sociedade de
economia mais competitiva e mais importante do mundo, com base no conhecimento.
202
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mercados, depende fundamentalmente da investigação e tecnologia produzidas na
universidade ou em parceria com ela.
Isto quer dizer que, se em sua gênese o Processo de Bolonha revela certa autonomia
em relação ao poder político da União Europeia, em seu desenvolvimento histórico será
subsumido ao projeto de renovar as bases da competitividade, aumentar o potencial de
crescimento e de produtividade do Parlamento e Comissão Europeus, por mediação da
política científica, tecnológica e de inovação, em cuja dinâmica os Estados-Membros
cumprem o papel de Estado-educador.
O Comunicado Rumo a um espaço europeu da investigação (2000) desvela esse
movimento de subsunção da política educativa, em geral, e do Processo de Bolonha, em
particular, à política de ciência, tecnologia e inovação, ao impor aos chefes de EstadosMembros a responsabilidade de elevar o ensino de ciências, bem como das disciplinas
científicas, ao lugar privilegiado nas políticas educativas dos três níveis de ensino, de modo a
criar as condições favoráveis para a circulação do conhecimento por meio das Semanas das
Ciências, em nível nacional, e da Semana Europeia da Ciência, em nível regional. Do mesmo
modo, o Comunicado O conhecimento em ação: uma estratégia alargada para a UE no
domínio da inovação, do ano de 2006, ao reforçar o papel econômico da educação, subsume,
de forma decisiva, a política de educação à de inovação.

A inovação só terá apoio se a educação constituir uma política central. O
sistema educativo deve promover desde muito cedo o talento, a criatividade,
(...) as competências-chave necessárias para viver e trabalhar numa
sociedade moderna orientada para a inovação. Delas fazem parte o espírito
empresarial no sentido mais lato, assim como a literacia, as competências
científicas e matemáticas, as competências linguísticas, a capacidade de
“aprender a aprender” e as competências sociais e culturais
(U.E./COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, COMUNICADO,
2006).

Desvelamos, no capítulo anterior, que o conceito de Espaço Europeu de Investigação
centra-se na ideia de “mercado interno da investigação” que, estando associado ao processo
de internacionalização da tecnologia, tem por finalidade satisfazer as ambições econômicas da
União Europeia. Entendido como área de “livre” circulação de pesquisadores, com
compromisso de transferir e difundir o conhecimento e a tecnologia, o conceito de Espaço
Europeu de Investigação será retomado, no ano de 2006, pela Comissão Europeia no
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Comunicado Concretizar a Parceria Renovada para o crescimento e emprego – criar o
porta-estandarte do conhecimento: o Instituto Europeu de Tecnologia, bem como pelo
Comitê Econômico e Social Europeu, através do Parecer Rumo à sociedade europeia baseada
no conhecimento - o contributo da sociedade civil organizada para a Estratégia de Lisboa e,
ainda, no ano de 2007, pelo Livro Verde – O Espaço Europeu de Investigação: novas
perspectivas. Tais documentos alargam e aprofundam as recomendações em torno da
modernização da universidade e da criação do Espaço Europeu de Ensino Superior; da criação
do Espaço Europeu de Investigação e do mercado único de investigadores; do financiamento e
coordenação efetivos em nível europeu das atividades, programas e políticas nacionais e
regionais.
Diante do fato de ter, como encargos históricos, transmitir o conhecimento
socialmente produzido; pesquisar; produzir conhecimento novo e, mais recentemente,
inovador; e, ainda que não seja de interesse da classe dominante no poder, gerar pensamento
crítico, a universidade é, permanentemente, chamada a “modernizar-se” e amoldar-se aos
interesses do capital, formando novos quadros, profissionais e de pesquisadores, com
diferentes níveis de formação em trabalho interdisciplinar, particularmente na área científica e
tecnológica, incluídas a transferência de conhecimento e de tecnologia ao setor empresarial.
Isto é, a lógica universitário-acadêmica vai sendo subsumida à lógica universitárioempresarial, por meio do projeto burguês de longo prazo da União Europeia ‒ a Estratégia
[econômica] de Lisboa ‒, ao mesmo tempo em que se desenvolve o modelo social europeu
com base no capital humano, inovação e competitividade de cada Estado-Membro.
Portanto, a universidade modernizada é aquela que articulada às dinâmicas da política
de ciência, tecnologia e inovação possui várias missões, que vão desde o ensino, pesquisa e
produção de inovação, até os serviços prestados à coletividade, passando pelo compromisso
de promover a harmonia entre capital e trabalho.

As universidades e organismos de investigação pública efectuam mais de
35% da investigação realizada na Europa. São a primeira fonte de
investigação fundamental e de investigação sobre temas de interesse público,
bem como uma fonte importante de investigação aplicada, em apoio à
investigação e inovação nas empresas. Reforçar as instituições de
investigação é essencial para incentivar as empresas a investir em I&D na
Europa (...) Por este motivo, é necessária alguma concentração e
especialização a fim de permitir a emergência de centros de excelência
europeus competitivos à escala mundial e de uma vasta rede de
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universidades e organismos de investigação pública em toda a UE capaz de
responder com excelência às necessidades de investigação e formação a
nível nacional, regional e sectorial (U.E./COMISSÃO DAS
COMUNIDADES EUROPÉIAS/LIVRO VERDE, 2007, p. 15).

Manancial de pesquisa fundamental e de pesquisa aplicada, a universidade em sua face
modernizada pelo Processo de Bolonha “cumpre papel indispensável para a concretização da
Estratégia

de

Lisboa”

(U.E./COMISSÃO

DAS

COMUNIDADES

EUROPÉIAS/COMUNICADO, 2006), tornando-se necessário, para tal, criar o Instituto
Europeu de Inovação e Tecnologia (IET), com o objetivo contribuir para o aumento da
capacidade produtiva da Europa, no campo do ensino científico, nas atividades de pesquisa e,
ainda, na produção de inovação.

Numa economia mundial continuamente mais competitiva, o sucesso é cada
vez mais determinado pela capacidade de inovação das empresas e
sociedades. No entanto, a Europa pode ter ainda melhores prestações a este
nível. No que respeita à inovação, a UE está a atrasar-se em relação aos seus
competidores internacionais, nomeadamente os Estados Unidos e o Japão. O
IET foi instituído em resposta a esta ‘diferença de inovação’. Originário do
contexto da Agenda de Lisboa para o Crescimento e Emprego, o IET é como
tal parte integrante de uma estratégia mais ampla para mobilizar a educação,
a investigação e a inovação para benefício de todos os cidadãos europeus.
Surge em resposta aos apelos públicos e às necessidades da economia do
conhecimento do século XXI (UE/INSTITUTO EUROPEU DE
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2009).

Visto como sopro inspirador de mudanças nas universidades, particularmente no que
diz respeito ao desenvolvimento de parcerias com empresas, o IET, inaugurado em abril de
2008, é concebido de modo a integrar grupos de pesquisa oriundos de universidades,
laboratórios de P&D, departamentos de investigação de empresas, cuja organização e
funcionamento bem se aproximam das propostas contidas no antes mencionado Relatório
Bricall e, também, do que preconiza o regime jurídico português das instituições superiores,
elaborado no quadro do processo de Bolonha e na forma da Lei no 62/2007.
A esta força-tarefa do Comunicado Concretizar a Parceria Renovada (op.cit.) junta-se
o Parecer Rumo à sociedade europeia baseada no conhecimento - o contributo da sociedade
civil organizada para a Estratégia de Lisboa, publicado também no ano de 2006, que
estimula a criação do Espaço Europeu Comum de Conhecimento, assentado na cooperação
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entre Estados-Membros e sociedade civil, de modo a que o bloco econômico-regional renove
as bases da competitividade, aumente o potencial de crescimento e de produtividade e, ainda,
reforce a coesão social, apostando, sobretudo, no conhecimento, na inovação e na valorização
do capital humano.
Apelando, reiteradamente, aos Estados-Membros a alargar e aperfeiçoar o
investimento no capital humano por mediação do sistema educativo, o poder europeu sublinha
o duplo papel ‒ social e econômico ‒ da educação.

Com efeito, [a educação, em geral, e a formação profissional, em particular]
são factores determinantes para o potencial de excelência, inovação e
competitividade de cada país. Simultaneamente, são parte integrante da
dimensão social da Europa, porque transmitem valores como a solidariedade,
a igualdade de oportunidades e a participação social, além de produzirem
efeitos positivos na saúde, no combate ao crime, no ambiente, na
democratização e na qualidade de vida geral (...) O investimento na
educação e na formação [profissional] tem um preço, mas os elevados
benefícios humanos, económicos e sociais alcançados a médio e a longo
prazo ultrapassam os custos. As reformas deverão, pois, continuar a
desenvolver sinergias entre os objectivos económicos e sociais, que na
realidade
se
reforçam
mutuamente
(U.E./COMISSÃO
DAS
COMUNDADES EUROPÉIAS/COMUNICADO, 2005).

Por detrás dessa estratégia neoliberal de empresariamento da educação (NEVES,
2002), que se insere no processo de liberalização e intensificação mundial do comércio,
liderado pela OMC/GATS 203 e de associação subordinada das políticas nacionais de C,T&I e
seu correlato as políticas educativas, surgem como protagonistas discretos, mas centrais,
importantes grupos de pressão empresariais que atuam no poder político da União Europeia,
tais como European Roundtable of Industrialists (ERT), Union des Industries de la
Communauté européenne (UNICE), International Chamber of Commerce (ICC), Association
for Monetary Union of Europe (AMUE), Business and Sustainable Development (BSD),
European Services Fórum (ESF), além dos grupos Rockefeller, Standard Oil, Asea-BrownBovery, Deutsche Bank, Fiat, Volvo, Renault, Societé General, considerados grupos de
203

O Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) foi estabelecido no ano de 1994, na conclusão do ciclo
de debates do "Ciclo Uruguaio" do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio), que propiciou a criação da OMC. O GATS busca a liberalização do comércio de serviços,
permitindo às empresas transnacionais apoderarem-se dos serviços públicos estatais. A educação superior é um
dos 12 ramos do acordo que prevê diversos serviços educacionais: fornecimento de educação além-fronteiras,
consumo da educação no exterior, presença comercial e presença de pessoas do país fornecedor no país atendido.
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relevante influência no curso das transformações da política educativa na União Europeia
desde 1995 (ROSA, 2003).
Atuando de modo sistemático, por meio do argumento da “Hélice Tripla”, essas
frações burguesas buscam, permanentemente, ampliar os canais institucionais que permitam
às demandas do setor empresarial chegar à universidade. Com a finalidade de elevar a
produtividade do trabalho, aumentar o lucro e estimular a inovação, “encaram a educação e o
conhecimento como mercadoria-educação” (RODRIGUES, 2007), incentivando a formação
de pessoal qualificado, não apenas para as atividades de produção, mas também para o
desenvolvimento científico-tecnológico. Requisitam, portanto, a ampliação do número de
mestres e doutores nas áreas de ciências exatas, particularmente na das engenharias, bem
como o direcionamento da produção acadêmica para a geração de patentes, de riquezas e de
desenvolvimento regional e nacional.
É neste sentido que, no campo da educação superior, a formação científicotecnológica, em geral, se torna alvo da política de criação do mercado de trabalho para
investigadores europeus e não-europeus, que se pretende aberto, único e competitivo, sendo
os Estados-Membros instados a aplicar as recomendações incluídas no Comunicado Realizar
a agenda da modernização das universidades: ensino, investigação e inovação, que atribui à
universidade papel de sustentação da sociedade europeia do conhecimento, com base na
cooperação eficaz entre instituição de ensino superior e empresa privada.
Este Comunicado Realizar a agenda..., junto ao sucedido Comunicado Uma nova
parceria para a modernização das universidades: Fórum da UE para o diálogo universidade
– empresas, que culmina na Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de maio de 2010, sobre
o diálogo universidades-empresas: uma nova parceria para a modernização das
universidades européias (U.E./PARLAMENTO EUROPEU/RESOLUÇÃO, 2010) 204 , aventa

204

A referida Resolução do Parlamento Europeu é publicada em consideração a vários comunicados, pareceres e
relatórios emanados no seio da UE, dos quais destacamos: Comunicação da Comissão, de 10 de Maio de 2006,
Realizar a Agenda da Modernização das Universidades: Ensino, Investigação e Inovação; as Conclusões da
Presidência do Conselho Europeu, de 13 e 14 de Março de 2008, no que se refere ao capítulo Investir no capital
humano e modernizar os mercados de trabalho; Resolução, de 23 de Setembro de 2008, sobre o Processo de
Bolonha e a mobilidade estudantil ; Comunicação da Comissão, de 2 de Abril de 2009, Uma nova parceria para
a modernização das universidades: Fórum da UE para o Diálogo Universidades – Empresas; as Conclusões da
Presidência do Conselho Europeu, de 19 e 20 de Março de 2009, no que se refere ao capítulo Tirar pleno partido
da Estratégia de Lisboa renovada para o Crescimento e o Emprego; o Parecer do Comitê das Regiões, de 4 de
Dezembro de 2009, Sobre o diálogo universidades-empresas; e, ainda, o Parecer da Comissão da Indústria, da
Investigação
e
da
Energia.
Disponível
em
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0095:0103:PT:PDF, acesso em julho de 2011.
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que a empresa privada pode contribuir para o processo de modernização da universidade em
três domínios, quais sejam, o administrativo, que teria no modelo empresarial de gestão a
chave para elevar as taxas de produtividade das atividades de pesquisa e inovação
desenvolvidas na universidade; o financeiro, que tem na empresa privada a fonte de
financiamento das atividades universitárias, particularmente de ensino e pesquisa; e o
pedagógico, cujos currículos desenhados em estreita colaboração com o setor empresarial,
oferecem um caráter funcionalista à construção de competências, adaptando-as de forma
flexível às especialidades e especializações do mercado de trabalho.

As parcerias estruturadas e estratégicas entre empresas e universidades
devem ser reforçadas, o que requer mais possibilidades de intercâmbio de
pessoal, o ensino e o incentivo do espírito empresarial nas universidades e a
criação de parques científicos em torno das universidades, com um
financiamento adequado para apoiar iniciativas derivadas da investigação.
Poder-se-á assim colmatar o fosso cultural que tão frequentemente separa a
investigação universitária das necessidades das empresas. O
desenvolvimento de ligações entre as universidades e a sociedade civil local
poderá igualmente conduzir a uma melhor aceitação da inovação a nível
local
e
regional
(U.E./COMISSÃO
DAS
COMUNDADES
EUROPÉIAS/COMUNICADO, 2006).

Sempre invocando as autoridades nacionais, regionais, locais e, particularmente, os
ministros responsáveis pelo ensino superior, os comunicados e a resolução do Parlamento
Europeu sobre o diálogo universidades-empresas criam as condições para que o Processo de
Bolonha se materialize no seio da universidade, de modo a implementar o projeto educativo
do capital que se sustenta em três pilares, quais sejam, ensino, pesquisa, inovação e qualidade
empresarial; educação ao longo da vida e empregabilidade; internacionalização do
conhecimento e desenvolvimento de parcerias público-privadas.
Os comunicados e a resolução sobre o diálogo universidades-empresas tornam a tríade
mobilidade, parceria e currículo o cerne de questões que têm sido objeto de numerosos
simpósios debatedores do Processo de Bolonha. A capacidade de atração mundial do ensino
superior oferecido pela EU, a estrutura e duração dos cursos, a definição do sistema de
créditos para todos os Estados-Membros (ECTS), o sistema binário entre universidade e
politécnico, novas ofertas formativas, novas metodologias de ensino, aprendizagem e
avaliação, implantação e implementação do Espaço Europeu de Ensino Superior e do Espaço
Europeu de investigação, independentes e relacionados, o direcionamento dos resultados de
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atividades de pesquisa ao tecido empresarial nada disso escapa do diálogo universidadesempresas.
Mediação do capital no movimento de internacionalização da tecnologia, a mobilidade
é a pedra angular do Processo de Bolonha, no âmbito do qual as universidades europeias são
convidadas não apenas a estimular o alargamento e expansão dos regimes de mobilidade,
como o Erasmus Mundus 205 , mas também, a exemplo das universidades estadunidenses, a
organizar os Masters of Excellence em cooperação com diferentes universidades, contando
com a participação ativa da empresa privada, tudo acompanhado de bolsas para os estudantes
e incentivos para os investigadores (U.E./PARALAMENTO EUROPEU/RESOLUÇÃO,
2010).
No que diz respeito à parceria, a referida Resolução “salienta a importância do
patrocínio das universidades pelas empresas e encoraja estas últimas a concederem bolsas aos
estudantes para obterem conhecimentos e competências que têm um valor considerável no
mercado de trabalho”. E, quanto ao currículo, convida o mundo empresarial a colaborar na
adaptação dos programas, lançar e financiar cursos, nos três níveis de ensino, destinados ao
empreendedorismo; e, ainda,

reconhece que a educação e a investigação precisam de reforçar a sua
abordagem multidisciplinar do conhecimento e, como tal, considera que
tanto as universidades como as empresas poderiam tirar benefício de um
desenvolvimento conjunto de competências multidisciplinares e
interdisciplinares e em matéria de empreendedorismo, adaptando de forma
flexível as áreas de estudos, especialidades e especializações às necessidades
da economia, incluindo as PME; destaca iniciativas bem sucedidas tais como
estágios para estudantes e pessoal, a utilização de empresários como
professores convidados, cursos bidireccionais e pessoal conjunto (ibid.,
ibid.).

205

Coerente com os objetivos e metas políticas da Estratégia de Lisboa bem como do Processo de Bolonha, o
programa Erasmus Mundus foi adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 5 de Dezembro de 2003
(Decisão n.º 2317/2003/CE). Sua cobertura e arquitetura lhe conferem o caráter de um programa global que
associa políticas internas e externas da UE, articulando instituições de ensino de quase todo globo terrestre,
incluindo as do Brasil. Com um orçamento de 940 milhões de euros para a sua fase 2009-2013, o Erasmus
Mundus destina-se às instituições de ensino superior que desejem implementar Programas Conjuntos de
Mestrado/Doutoramento (Ação 1) ou estabelecer Parcerias entre Instituições de Ensino Superior europeias e
países terceiros específicos (Ação 2); a estudantes, investigadores e docentes que desejem realizar atividades de
estudo, docência ou de investigação ao abrigo de um dos Programas Conjuntos (Ação 1) ou Parcerias (Ação 2);
e, ainda, a organizações ativas no domínio do ensino superior que desejem desenvolver projetos de promoção do
Ensino Superior europeu no mundo (Ação 3). Cf. PORTUGAL/DGES/MCTES. Disponível em
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/União+Europeia/Erasmus+Mundus/.
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Ao longo da primeira década do século XXI, ao que tudo indica, o capital consolidou
as bases para a transformação estrutural da educação superior na Europa, que deixa de ser
orientada para a gestão do projeto territorial/regional e inicia uma estratégia de tendência
extrarregional, revelando seu caráter de internacionalidade do conhecimento. Esse fenômeno
se manifesta apresentando tanto resultados diretos quanto indiretos (ROBERTSON, 2009, p.
411).
Os efeitos diretos foram os resultados, tanto dentro quanto fora da Europa,
das estratégias explícitas para realizar um espaço e um mercado europeu de
educação superior competitivo, tais como o programa Erasmus Mundus, a
Política de Vizinhança, as negociações do Acordo Geral sobre Serviços
(GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), a mobilização de
antigos laços coloniais para alinhar estes com os interesses de mercado da
Europa e assim por diante. Os efeitos indiretos foram as consequências das
reações a essa estratégia nas economias-chave nacionais da economia global,
onde o Processo de Bolonha passou a ser visto como uma ameaça em
potencial (nos Estados Unidos, na Austrália), e um modelo para a
reestruturação interna (no Brasil, na China) ou a base para novos projetos
regionais no mundo inteiro (na África, na América Latina) (ROBERTSON,
2009, p. 411).

Dale (2009) e Robertson (2009), com quem concordamos, afirmam que a União
Europeia vem envidando esforços na busca de se tornar uma figura proeminente no mercado
mundial de educação, o que significa trazer ao campo educacional o setor privado para
participar de suas diversas atividades, além de projetar a liderança europeia em nível mundial,
liberalizar os serviços educacionais pelo GATS/OMC. Como se percebe, a UE possui uma
agenda política de educação com base nos objetivos econômicos e geopolíticos da Estratégia
de Lisboa, insistindo na dimensão europeia na educação, que a partir do Comunicado de
Louvain, de 2009, se apoia no vetor extrarregional.
O Comunicado de Louvain ‒ O Processo de Bolonha 2020: O Espaço Europeu do
Ensino Superior na nova década 206 ‒ é manifestação do primeiro Fórum Político sobre o
Processo de Bolonha 207 , que envolve, além dos quarenta e seis países participantes do
206

Disponível
em
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvain-laNeuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. Acesso em outubro de 2010.
207
Cabe registrar que o Segundo Fórum Político sobre o Processo de Bolonha foi realizado, no ano de 2010,
com o tema Construir a Sociedade do Conhecimento Global: mudança sistêmica e Institucional na Educação
Superior, que se apoia, não apenas na conferência internacional realizada pela OCDE no mesmo ano, mas
também,
na
Estratégia
Europa
2020.
Para
maiores
detalhes
ver
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=0&language=PT&g
uiLanguage=en . Acesso em outubro de 2010.
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Processo de Bolonha 208 , outros vinte países fora do continente europeu 209 , dentre os quais se
encontra o Brasil.
Com foco na modernização das políticas nacionais e na concretização da aplicação da
reforma neoliberal de ensino superior na Europa, o referido Fórum/Comunicado defende a
internacionalização da educação que deverá ser regida por normas e diretrizes europeias e em
consonância com as orientações da OCDE e UNESCO.
Reiteram-se, assim, os fundamentos do Processo de Bolonha como basilares para a
implementação de políticas educativas, até 2020, na Europa, bem como a implantação do
Processo em todos os países do mundo, particularmente de países parceiros que, através de
uma série de programas de cooperação bilateral e multilateral, se beneficiam de atividades de
investigação no âmbito do 7º Programa-Quadro de investigação da União Europeia (UEEUA/Canadá; EDULINK e ALFA para a América Latina; e o programa Nyerere para a
África) 210 .
Com efeito, o modelo de universidade do Processo de Bolonha, tal como os modelos
anglo-saxônico e Banco Mundial, nasce sob o signo de razões econômicas, isto é, da
competição econômica seja ela interblocos ‒ União Europeia e Estados Unidos‒, seja pela
hegemonia que podem exercer sobre América Latina, Ásia e África (SGUISSARDI, 2007, p.
13), orientando-se pelos princípios do AGCS, de abril de 1994, cujo objetivo é o de liberalizar
o comércio de todo tipo, incluindo a educação.
Entretanto, cabe ressaltar que não se trata de um processo de internacionalização do
Processo de Bolonha, mas sim, de um movimento da União Europeia na busca de regiões
208

São eles: Albânia, Alemanha, Andorra, antiga República Iugoslava da Macedônia, Armênia, Áustria,
Azerbaijão, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Estônia, Federação da Rússia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália,
Letônia, Listenstaine, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polônia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia, Santa Sé, Sérvia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia
209
Marrocos, Tunísia, Egito, Etiópia, Senegal, Tanzânia, África do Sul, Israel, Jordânia, Cazaquistão,
Quirguizistão, Índia, China, Japão, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, México, Estados Unidos da
América e Canadá.
210

No que diz respeito à América Latina e Caribe, destacam-se os seguintes programas de cooperação regional
com a União Europeia: o ALFA, cujos beneficiários são o Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras
para as Relações Internacionais (FAUBAI) e a Universidade Federal de Pernambuco, busca promover a
cooperação entre instituições de ensino superior; o ERASMUS MUNDUS, que oferta bolsas de estudo para oito
universidades europeias e onze brasileiras (PUCPR, UFMG, UFPA, UFPE, UFSC, UNICAMP, USP, UFMS,
UFRJ, UFRGS e UNB); o AL-INVEST, executado pela CNI e de apoio à internacionalização das pequenas e
médias empresas do MERCOSUL, Chile e Venezuela; e, o URBAL que visa encorajar o intercâmbio de
experiências
entre
autoridades
locais
de
Europa
e
America
Latina.
Cf.
http://www.eeas.europa.eu/delegations/brazil/documents/projects/brasil_pt.pdf. Acesso em julho de 2011.
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parceiras no sentido de “reforçar a sua presença no nível mais elevado de excelência
científica” frente aos Estados Unidos. Isto é, reforçando “as capacidades dos sectores do
ensino superior, da investigação e da inovação, bem como as ligações entre eles”
(U.E./COMISSÃO DAS COMUNIDAES EUROPÉIAS/COMUNICADO, 2006), a União
Europeia torna os Espaços Europeus de Ensino Superior/de Investigação atrativos
mundialmente, ao mesmo tempo em que “estreita os laços políticos, culturais, educativos e,
[sobretudo econômico,] com países terceiros”, a exemplo dos países da América Latina
(U.E./COMISSÃO DAS COMUNIDAES EUROPÉIAS/PROPOSTA DE DECISÃO, 2007).
Afinal, a União Européia, em fins da década de 1990 e início da 2000, já era o maior
parceiro comercial do MERCOSUL, absorvendo, aproximadamente, 24% das suas
exportações, tendo em vista o Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação, em vigor desde
1999, um instrumento que permite aos dois blocos regionais estabelecer ampla parceria
político-econômica, assente em três pilares fundamentais: diálogo político, cooperação, e
comércio e investimentos, visando a criação de uma zona de livre comércio 211 .
Atrair mais docentes e discentes estrangeiros, mediante a criação de novos programas,
do aumento da produtividade e da garantia da qualidade empresarial, é um dos aspectos mais
relevantes da competitividade almejada pelo bloco europeu (ANTUNES, 2009; SOBRINHO,
2009), que tem na política de regionalização econômica o seu aporte.
Inserido nos processos de internacionalização da economia e de internacionalização da
tecnologia, o processo de regionalização político-econômica vem ampliando seu espectro de
interesses, particularmente no que diz respeito à construção da coesão social, não restando
dúvidas sobre o papel que a educação superior deve desempenhar como formadora de
recursos humanos qualificados e de produtora de conhecimento novo e inovador. Na América
Latina, o entusiasmo em torno da integração regional, sob a égide do mercado comum, foi
deslanchado pela CEPAL dos anos de 1960/70, que incentivou a criação da ALALC 212 , do
Mercado Comum Centro-Americano e do Grupo Andino.

211

Trein (2001, p. 22) afirma que, entre 1991 e 1995 o crescimento comercial total entre as duas regiões teve um
aumento superior a 60%, tendo a Europa se beneficiado da abertura comercial promovida pelo Brasil e
Argentina.
212
Nos anos 1980, o Tratado de Montevidéu institui a ALADI que veio dar continuidade ao processo de
integração econômica iniciado pela ALALC, dos anos de 1960, reunindo doze países, quais sejam, Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
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Entretanto, será com a criação do MERCOSUL, objeto de nossa análise na próxima
seção, que o tema da integração regional, político-econômica e educativa, ganha fôlego, em
um contexto em que os Estados-Membros buscam contribuir no processo de abertura
econômica e de reformas liberalizantes.
Para além do modelo regional de educação superior proposto pelo Banco Mundial e
UNESCO para América Latina, o Processo de Bolonha e a criação dos Espaços Europeus de
Ensino Superior/de Investigação vêm inspirando formas estratégicas de pensar a
regionalização e a institucionalização do papel da educação superior nas relações
interregionais (ROBERTSON, 2009, p. 415), se sobrepondo à experiência pioneira do
MERCOSUL.
Se existem estratégias de territorialização da União Europeia na educação superior,
que vem exportando as reformas de Bolonha para alargar sua esfera de influência sobre outras
partes do mundo, como afirma Robertson (2009, p. 415), na América Latina, em geral, e no
Brasil, em particular, a manifestação desse fenômeno na reforma educativa brasileira, vem
ocorrendo por mediação do MERCOSUL.

4.3. MODELO BRASILEIRO: DO “PADRÃO BRASILEIRO DE
SUPERIOR” À CONTRARREFORMA SILENCIOSA DO MERCOSUL

ESCOLA

4.3.1. DA COLÔNIA À PRIMEIRA REPÚBLICA

Se a criação da universidade brasileira é tardia, o atraso não pode ser atribuído à
inexistência de projetos que propunham a sua criação, nem à dificuldade financeira para
executá-los. A primeira iniciativa teria sido do jesuíta Marçal Beliarte, em 1592 (ORSO,
2007, p. 44-5), seguida de outras propostas, que acabaram malogradas. Será, apenas, no
Império, marcadamente, em seu último quartel, que a ideia de criação da universidade
brasileira se desenvolve, tendo sido apresentados, neste período, quarenta e dois projetos com
a finalidade de implantar a universidade no Brasil.
A educação estabelecida no período de colonização foi, na realidade, um processo de
aculturação, cujas raízes históricas e pedagógicas estão em modelos institucionais europeus.
Neste sentido, sua dinâmica interna responde de modo imediato aos interesses da metrópole.
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Durante quase dois séculos, entre o XVI e o XVIII, os colégios jesuítas da Bahia, do Rio de
Janeiro, de São Paulo, de Olinda, do Maranhão e do Pará são postos “a serviço da exploração
da colônia pela metrópole” 213 , sendo somente em fins do século XVIII, que “os homens
ilustrados da colônia passaram a se aliar aos que lutavam contra a exploração
metropolitana” 214 (CUNHA, 1980, p.19).
Se, no período compreendido entre 1549 e 1759 há predomínio da vertente religiosa,
marcada pela organização e consolidação da educação sob os interesses da Igreja, culminando
na institucionalização da pedagogia jesuítica com o Ratio Studiorum 215 , nos anos que vão de
1759 a 1827, segundo período da história das ideias pedagógicas no Brasil 216 , prevalece a
pedagogia pombalina de caráter mais qualitativo do que quantitativo, tendo como objetivo
submeter a educação aos interesses do poder político da classe dominante no poder.
É neste segundo período, o “das ideias pedagógicas do despotismo esclarecido”
(SAVIANI, 2008), que ocorre a transferência da sede do poder metropolitano para o Brasil e
com ele a necessidade de se modificar o ensino superior, visto que não apenas a burocracia
estatal, mas também os campos da produção erudita, industrial e cultural estavam a exigir a
formação de burocratas e especialistas na produção de bens simbólicos, respectivamente.
A partir de 1808, foram criados, em estabelecimentos militares, cursos de medicina e
cirurgia, matemática, engenharia, agronomia, química, desenho técnico e economia política
que vieram se juntar aos cursos de direito criados logo após a independência política. E, no
campo da produção cultural foram criados cursos de arquitetura, desenho, história e música
(CUNHA, 1980, p. 62-3).
A partir da reforma empreendida, as disciplinas das ciências exatas e ciências da
natureza foram descoladas dos cursos de filosofia, controlados, até então, pela Igreja, para os
cursos ministrados na Academia Militar e, mais tarde, para a Escola Politécnica, quando da

213

Os cursos oferecidos eram teologia e filosofia. Cf. Cunha (1980).
Florestan alerta que os fenômenos de renovação eclodiram, mais como parte de movimentos e ideias vindos
de países da Europa como, Portugal, Inglaterra, França e Alemanha, do que de processos internos
(FERNANDES, 1975; 2004).
215
O Ratio Studiorum, publicado em de 1599, veio unificar o procedimento pedagógico dos jesuítas diante da
explosão do número de colégios confiados à Companhia de Jesus, constituindo-se na sistematização de todas as
atividades de ensino e métodos de avaliação. Os jesuítas utilizaram-se deste método para (con)formar índios,
negros e crioulos para o trabalho explorado, prestando duplo serviço aos interesses da metrópole e da Igreja
contrarreformista. Cf. Saviani (2008).
214

216

Seguimos o princípio de periodização adotado por Saviani (2008), que se baseia na noção de predominância
ou hegemonia das idéias pedagógicas em determinados períodos históricos.
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sua desvinculação do estabelecimento militar. Além da autonomia dos estudos daquelas
ciências em relação à Igreja, a importação de livros-textos e o retorno de brasileiros que
haviam estudado na Escola Politécnica de Paris propiciaram ao positivismo se firmar como
ideologia dominante, cujos ideólogos, médicos, engenheiros, oficiais do exército e professores
das disciplinas científicas, combatiam doutrinas veiculadas pela Igreja Católica e, por
extensão, contra o regime monárquico e a escravidão (ibid., p. 63-4).
O Brasil, Reino Unido de Portugal no período de 1808–1820, tendo D. João VI como
rei, passou, neste período, por mudanças significativas no plano econômico, quando foi
fomentado o comércio, a indústria e a agricultura e foram criados o Banco do Brasil e o
Laboratório Químico-Prático, que dava apoio técnico-científico aos problemas dos setores
agrário, industrial e farmacêutico.
No plano educacional, vai se forjando o que em fins do século XIX e início do XX se
torna legítimo: a formação de uma seleta “elite burocrática”, agrupada, particularmente em
torno de engenheiros e economistas (GOMES, 1994), reconhecida mais pela formação
intelectual do que pela origem familiar. Neste sentido, o ensino superior, no Brasil, se amplia
e se fortalece junto ao aparelho de Estado, com a finalidade de formar homens para a
burocracia estatal.
Para Fernandes (FERNANDES, 1975) a ausência de uma universidade, no período
que vai do Brasil Colônia ao Império, determina o surgimento tardio, “arcaico” e “obsoleto”
do “padrão brasileiro de escola superior”, cuja manifestação se estenderá até o final da década
de 1950, materializada na proliferação de escolas, faculdades e institutos isolados
(FERNANDES, 1975, p. 98; 2004, p. 276-78).
Tendo na Universidade de Coimbra mediação para comparar a gênese da universidade
brasileira, Florestan Fernandes entende que esse processo de “senilização institucional
precoce” possui dupla origem: a primeira procede do atraso cultural relativo do modelo
português e a segunda relaciona-se ao condicionamento sociocultural e às necessidades
educacionais internos, que acabaram por promover o isolamento cultural do Brasil Colônia
em relação à Metrópole portuguesa.
O argumento legítimo de Fernandes (op.cit.) traz em seu bojo uma visão idealista, na
qual a universidade brasileira plena de suas funções deveria surgir antes e descolada dos
embates e tensões políticos em torno daquilo que viria a ser sua função social, segundo o
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modelo humboldtiano. Isto é, embora Florestan Fernandes, não desconsidere o contexto
histórico do processo de “senilização precoce” da universidade, deixa transparecer a
“suposição de que a universidade é o [princípio e] motor do desenvolvimento material,
intelectual e cultural” (CUNHA, 1980, p. 11-13). Temos a convicção, entretanto, que no
desenvolvimento de sua análise, Florestan Fernandes não perde de vista que a universidade
brasileira se insere em uma sociedade de capitalismo dependente, revitalizando e expandindo
os nexos da dependência político-econômica nos planos educacional e cultural.
De fato, a universidade brasileira é resultado de um processo que a torna, ao mesmo
tempo mediação do capital e mediadora da classe trabalhadora, processo este expresso nos
embates de forças, com disputas teóricas e políticas, entre público e privado, centralização e
descentralização da administração institucional, laico e confessional, positivismo e
liberalismo, liberalismo autoritário e liberalismo laissez faire e, mais recentemente,
socialismo e liberalismo laissez faire.
Barros (1986) toma o ano de 1870 como o marco de novas ideias que passam a exigir
uma forma de governo consentânea com as aspirações de liberdade e congruente com o
espírito “científico”. Um momento de mudança de mentalidade que iria influenciar a política
e as ciências no final do Império e início da Primeira República, vindo a ser superado,
somente, a partir de problemas originados no contexto da Primeira Grande Guerra.
A “ilustração brasileira” recebeu como herança do Iluminismo a crença no poder das
ideias, a valorização da ciência e a consciência da importância da educação. “Os homens das
décadas de setenta e oitenta se propõem, realmente, a ‘ilustrar’ o país; a ‘iluminá-lo’ pela
ciência e pela cultura; a fazer das escolas ‘focos de luz’, donde haveria de sair uma nação
transformada (...) Enfim, espera-se a transformação da sociedade pela ilustração” (BARROS,
1986, p. 9-10).
Mas, antes de tudo, torna-se necessário reformar o ensino superior, de cujo
aperfeiçoamento surgiria uma nova visão calcada nas exigências do tempo. “A meta visada é
a colocação do país ao ‘nível do século’ (...) superar seu ‘atraso cultural’, acelerar a marcha
para alcançar a parte mais progressiva da humanidade” (ibid., p. 11). Dentro desse ideário de
que o país, inserido na “unidade da civilização”, estaria vivenciando uma fase diferenciada em
relação aos países “evoluídos”, a escola superior cumpriria papel fundamental.

290

(...) compreendendo que o Brasil era, como é, uma nação tìpicamente
ocidental – e não apenas ‘portuguesa’, como muito menos o era ‘indígena’
ou ‘africana’ – estes homens buscaram os instrumentos capazes de integrarnos, de vez, na grande comunidade euro-americana; ao invés de entregarem
a uma suposta realidade brasileira, procuravam criá-la pela ação educativa da
lei, da escola, da imprensa, do livro (BARROS, 1986, 12-13).

Se há consenso no que diz respeito à expansão do nível superior de ensino, a questão
do controle e de suas formas, bem como a da criação da universidade são tensionadas em
torno de três posições, quais sejam, a liberal, a cientificista e a católica-conservadora
(BARROS, 1986), pautadas nos modelos alemão, napoleônico e coimbrão. Enquanto os
interesses do “tipo católico-conservador” giram em torna da religião, representando a posição
anti-ilustrada; os interesses do liberal e do cientificista, este fundado na valorização da
ciência, e aquele no humanismo científico, se voltam para a autonomia do indivíduo e
laicização da vida moral, representando o “tipo ilustrado”.

Para o liberal, a liberdade de ensino não é uma acomodação, uma
transigência ou uma palavra de sentido equívoco: ela é um princípio básico,
estrutural, de sua concepção do mundo. Para o positivista, ela é um elemento
da ‘transição orgânica’ (...), um direito transitório, no qual se quer pensar no
estado positivo. Para o católico, ela é coisa inteiramente diversa (...), dir-seia, quase que é o direito e o dever que todos têm de abraçar a religião
católica (...) A liberdade de ensino não pode ser confundida com a liberdade
de ensinar o erro – ou seja, de ensinar doutrinas opostas à Igreja Católica ou
por ela condenadas (ibid., p. 228-9).

Contrariamente ao ideal jurídico-político dos liberais, o movimento intelectual
católico-conservador defendia a religião como central nas relações, no campo jurídico, sendo
contrário à liberdade de expressão e de imprensa, à liberdade de culto, ao sufrágio universal, à
oficialização de registro civil, à secularização dos cemitérios, à emancipação da mulher e,
ainda, indiferente à abolição da escravatura, pelo fato de representarem ameaças à fé católica.
No campo da educação, temendo a propagação dos ideais iluministas, os católicosconservadores eram contrários à instrução obrigatória, à oferta do ensino das ciências da
natureza e ao desligamento do ensino de teologia e filosofia dos cursos; defendiam que as
escolas superiores e isoladas fossem controladas pelo Estado, de modo a impedir a
propagação das "doutrinas subversivas" (BARROS, 1986, p. 51-3).
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Quanto ao pensamento liberal brasileiro, Barros (op.cit.) destaca duas visões distintas,
a liberal clássica, baseada no direito natural, que defende a liberdade humana, de que emana a
crença na ética de validez universal; e a liberal cientificista que, com base na ciência e no
valor do conhecimento científico, vislumbra o progresso, novas forma de viver e de organizar
a sociedade segundo a lei e a ética. Para o liberal clássico, a mudança da forma de governo
por si só resolveria os problemas básicos da sociedade; para o cientificista, a mudança de
governo seria, antes, a expressão necessária de uma modificação social mais profunda.
No campo educacional, o pensamento liberal clássico se faz e se completa ao lado do
liberalismo cientificista defendendo duas teses. Uma, a obrigatoriedade do ensino elementar;
outra, a liberdade de ensino em todos os graus. A defesa pela liberdade de ensino traz em seu
bojo o incentivo, não apenas à proliferação de instituições de ensino tanto na esfera pública,
quanto na esfera privada, mas também à disputa de ideias entre si, um passo decisivo na
direção da ilustração e do progresso do país.
Embora com diferentes visões, liberais clássicos e liberais cientificistas formulam, de
modo geral, as mesmas reivindicações, divergindo, entretanto, quanto ao papel que o Estado
deve cumprir em matéria de educação. De um lado, protestando contra a intervenção estatal
na educação, “os mais extremados sonham até com a abstenção do Estado, pelo menos em
matéria de ensino superior, o que se tornaria possível em virtude da floração dos
estabelecimentos erguidos pela iniciativa particular, com o seu nível garantido pela
concorrência” (ibid., p. 103). De outro, encontram-se aqueles que pretendem o Estado neutro
e encarregado de oferecer o máximo de recursos à educação.
Grosso modo, a visão que o liberal brasileiro possui sobre o papel que o Estado deve
cumprir no trato com a educação se coaduna com a do liberal europeu: “o Estado educando
não significa o Estado impondo uma doutrina, mas criando condições para que todos se
instruam e que idéias se oponham livremente. Liberdade de ensino não significa abstenção do
Estado; exige, pelo contrário, a sua presença, em permanente desvelo” (ibid., p. 104).
O positivismo entra no contexto histórico brasileiro na segunda metade do século XIX,
marcado por ideais republicanos, pelo liberalismo político, pela luta para abolir a escravidão,
pelo ecletismo e pela ascensão de uma burguesia urbana, que será decisiva na transição do
Império para a República.
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Ao reduzir tudo ao racional, o positivismo cria um cientificismo que explica o
progresso como resultado da evolução linear da humanidade em direção ao desenvolvimento
das ciências. Dessa maneira, o determinismo presente no mundo natural é o mesmo que rege o
desenvolvimento da humanidade, sendo todas as ações humanas justificadas pelo ideal do
progresso e pelo poder da técnica. A instrução, em decorrência dessa visão racionalista,
estrutura-se na crença da manutenção e reprodução da sociedade, concebendo o aluno como
quem recebe, processa e reproduz informações.
Desse modo, entendia-se que era necessário promover transformações em todas as
dimensões da sociedade ‒ econômica, política, social, jurídica, cultural e educacional. Para
tanto, os cientificistas postulavam o regime republicano-democrático, o sufrágio universal, as
liberdades de consciência e espiritual, o trabalho livre, a abolição da escravatura, a imigração,
a emancipação da mulher, entre outros (BARROS, 1986, p. 97-8).
Para Rodriguez (2007), a interpretação mais ampla do positivismo no Brasil, não se
restringe à simples versão pedagógico-científica, denominada de positivismo ilustrado, ela
abrange aspectos místicos da Religião da Humanidade, sustentados pela Igreja Positivista,
bem como a interpretação político-autocrática do comtismo, presente na “ditadura castilhista”,
do estado do Rio Grande do Sul, que se converteu no arquétipo autoritário da República
proclamada por meio do golpe militar de 15 de novembro de 1889.
As ideias positivistas reconheciam a importância da educação para o progresso da
nação, defendendo a liberdade de ensino em contraposição aos católicos. Sob este aspecto, o
cientificismo é um aliado do liberalismo clássico na tarefa civilizadora da ilustração brasileira.
O que os separa é a questão da obrigatoriedade da instrução elementar: enquanto o liberalismo
defende a universalidade deste nível de ensino como mediação para renovação do país,
acrescida de uma consciência popular esclarecida, o positivismo ao entender as desigualdades
sociais como naturais, admite que instruir a classe desfavorecida economicamente tem pouca
valia pelo fato de a referida classe estar destinada à própria sorte 217 (BARROS, 1986, p. 1901).

217

Vale ressaltar que n’As cartas, documento revelador do pensamento pedagógico de Ribeiro Sanches,
positivista português de meados do século XVIII, encontra-se a mesma concepção de educação para o “povo”.
“Entende Sanches que o povo não deve estudar”, tendo em vista o possível desinteresse dos filhos em dar
continuidade ao ofício dos pais, depois de terem aprendido a ler e a escrever. Neste sentido, “seria louvada a lei
que não houvesse escolas nas Aldeias” (SANCHES, 1992 apud CARVALHO, 2008, p. 440-1).
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De modo geral, os positivistas reclamam a liberdade de ensino, relegando ao Estado,
no máximo, manter provisoriamente e não em caráter obrigatório, o ensino elementar,
deixando à livre concorrência das doutrinas todas as demais tarefas. A liberdade de ensino,
dessa forma, é concebida como condição sine qua non do êxito da missão educadora (ibid., p.
192-4).
Em síntese, em um contexto em que se reserva ao ensino superior um papel
fundamental no plano de renovação do país, ao mesmo tempo em que se reconhece que ele
não está em condições de assenhorear-se de suas atribuições, a correlação de forças em torno
da criação da universidade tem como ponto nodal a liberdade de ensino. Para o liberal,
clássico ou cientificista, a liberdade de ensino é concebida como direito, quase ilimitado, de
transmissão de pensamento e de opiniões; para os positivistas, ela é necessária, como um
direito transitório, à implantação da filosofia regeneradora que leva ao estado positivo e
definitivo; para o católico, ela exprime uma lição evangélica consagrada pela política
ultramontana dos católicos franceses, que não se confunde com a liberdade de ensinar outra
fé, ou doutrina, ou ideologia, que não a católica.
Desse modo, quando se discutia a criação da universidade, se remetia ao modelo
napoleônico, gerando, assim, um conflito entre aqueles que defendiam a manutenção das
faculdades isoladas como emblema do ensino livre, e defensores da criação da universidade
como campo que concentra diversas escolas superiores. Para os defensores do ensino livre, a
universidade criada sob a égide do Estado representaria a supressão da liberdade de ensino.
Se, por um lado, o modelo napoleônico passou a ser visto como maior obstáculo à
criação da universidade, de outro, o modelo humboldtiano, defensor da autonomia no que
concerne à produção de conhecimento e à liberdade de ensinar e aprender, também enfrentou
opositores. Desse modo, cresce e se fortalece a defesa da liberdade de ensino voltada para o
debate em torno da centralização e descentralização que se colide e imbrica com as diversas
concepções de universidade.
Barros (1986) aponta para o fato de não existir incompatibilidade alguma entre a
criação da universidade e a liberdade de ensino se, no lugar do modelo francês, fosse
implantado o modelo alemão, no qual a superioridade da ciência e a excelência de seu ensino
universitário estão
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na conciliação da liberdade de ensino com a intervenção do Estado,
habilmente arranjada (...) De fato, o regime alemão garante plena liberdade
doutrinária e seu segredo está em trazer o princípio da livre concorrência, a
oferta e a procura reguladas apenas pela competência demonstrada na
obtenção do título de privat-docenten, para o seio mesmo da universidade
(BARROS, 1986, p. 79-80).

Mas, há outro aspecto que contribui para que a universidade malogre em benefício do
ensino livre: a proposta de criação da universidade com base no modelo português e a falta de
recursos financeiros das províncias para manter as faculdades isoladas. A Universidade Pedro
Segundo, além de consagrar o caráter centralizador do modelo coimbrão, previa a extinção
das faculdades provinciais, em favor do centro universitário a ser criado na Corte, sendo vista,
desse modo, como opositora à ideia da liberdade de ensino.
Mesmo quando não se propugna a extinção das faculdades nas províncias, propõe-se
sua subordinação ao centro da Corte, ao qual ficaria submetida, também, a instrução primária
e secundária dos municípios, aos moldes da universidade napoleônica.

A esta altura, na década de 1840, como de resto na década seguinte, não se
ampliou o campo de interesse do nosso pensamento pedagógico e os
modelos coimbrão e francês absorvem todas as atenções. Poder-se-ia dizer
mesmo que, ao falar em universidade, tem-se diante dos olhos o modelo
administrativo napoleônico e a inspiração pedagógica do coimbrão. Se os
centralizadores não chegam explicitamente a pensar na universidade
napoleônica, os descentralizadores não poderiam esquecer o seu exemplo, ao
propugnar decididamente contra a criação do organismo (...) Mais tarde,
durante o período da ‘ilustração brasileira’, continuará a sê-lo, mas agora
absorvido na tese mais genérica do ensino livre (BARROS, 1986, p. 241-2).

O início da Primeira República (1889–1930) é marcado pela consolidação da
influência positivista na política educacional, contando com a atuação de Benjamin Constant,
Epitácio Pessoa e Rivadávia Corrêa 218 . O país possui uma nova ordem jurídica que contempla
o liberalismo, o federalismo, a divisão de poderes, os direitos civis plenos, a ampliação dos
direitos políticos e do laicismo, nada havendo, nela, que explicite os direitos sociais.
218

Rivadávia Corrêa, Ministro do Interior no Governo Hermes da Fonseca, redigiu e assinou os termos da Lei
Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República. A Lei Orgânica promulgada pelo Decreto no
8.659, de 5 de abril de 1911, confere aos “institutos de ensino”, criados pela União e vinculados ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, autonomia didática, administrativa e financeira às escolas superiores, cria,
também, o Conselho Superior de Ensino como órgão fiscalizador no lugar do Estado, entre outras providência
Cf.
BRASIL/SENADO
FEDERAL,
1911.
Disponível
em:
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=58698. Acesso em dezembro de 2009.
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Neste sentido, a Constituição se laiciza, separando Igreja e Estado e contemplando a
liberdade de culto; reconhece o casamento civil, a secularização dos cemitérios e, finalmente,
determina a laicidade nos estabelecimentos de ensino mantidos pelos poderes públicos. Essas
definições provocam o acirramento de debates em torno do público e leigo, e do privado e
livre (CURY, 2001, p. 74-5).
Estas modalidades de interface com a educação permitem afirmar, com Cury (2001),
que a tônica individualista, com base no Estado mínimo e laissez faire, associada à forte
defesa do federalismo e da autonomia dos Estados, fez com que os direitos sociais, em geral, e
a educação, em particular, sofressem os efeitos de um liberalismo elitista, excludente e pouco
democrático.
Neste contexto, em que a educação é vista como demanda individual, surgem as
escolas superiores livres, sem vínculo com o Estado, sob a iniciativa de interesses privados,
cujo crescimento facilitou o acesso ao ensino superior, engendrando não apenas o
imediatismo na busca de diplomas, mas também a exigência em torno da qualidade do ensino
para a formação de quadros coerentes com as determinações técnico-econômicas do contexto,
bem como ideológicas da classe dominante.
Foi, também, neste período que se criaram as primeiras instituições de ensino superior
denominadas de universidade, sendo a Universidade de Manaus (1909–1926), Universidade
de São Paulo (1911–1917) e a Universidade do Paraná (1912–1915), “universidades
passageiras” 219 , enquanto a do Rio de Janeiro e a de Minas Gerais, criadas em 1920 e em
1927, respectivamente, foram bem sucedidas (CUNHA, 1980, p. 133-193).
Embora a criação da universidade sob o controle da União tenha sido combatida pelos
positivistas, a política de desoficialização do ensino acabou por gerar as condições favoráveis
para o surgimento das universidades de Manaus, São Paulo e Paraná, que apesar de terem
surgido contrariando a orientação do poder federal, sob a iniciativa independente e privada,
acabaram por compelir o governo federal a assumir e controlar a iniciativa de fundar a

219

Ao contrário das outras universidades que, mesmo depois de dissolvidas, seus cursos continuaram
funcionando em estabelecimentos isolados, a universidade de São Paulo não teve uma só escola superior que
servisse de núcleo para uma futura universidade (CUNHA, 1980, p. 184).
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universidade (ibid., 189). Coube a Carlos Máxiliano reoficializar o ensino, em 1915, criando
as condições institucionais para a criação da universidade estatal 220 .
De Benjamin Constant 221 a Rivadávia Corrêa, passando por Epitácio Pessoa 222 e Júlio
de Castilho 223 , as reformas educacionais da primeira República foram marcadas pela
consolidação do ensino livre confundida com a desoficialização da educação. O ideal da
liberdade de ensino bem como sua desoficialização são um triunfo liberal que se serve do
positivismo como instrumento para consagrá-la (BARROS, 1986, p. 409).
A reforma de 1911, que de certo modo encerra um ciclo, caracteriza-se pelo
liberalismo e favorecimento explícito à iniciativa privada, estabelecendo a desoficialização do
ensino, ao mesmo tempo em que desresponsabiliza o Estado com a criação do Conselho
Superior de Ensino, com caráter fiscalizador. Além desse aspecto, a autonomia financeira diz
respeito não apenas à administração de patrimônio, mas também às possibilidades de doações
que as instituições poderiam receber sem autorização do governo. É a interdependência entre
público e privado que será consolidada na década de 1930.
O ciclo seguinte, inserido no processo de urbanização, de crescente industrialização e
de demanda por trabalhadores preparados para ocupar os novos postos de trabalho, será
marcado pela consciência de que a formação profissional, tanto de nível médio, quanto de
nível superior de ensino, não poderia resultar de processos aleatórios. Busca-se a integração
nacional possibilitada pela educação como mediadora entre Estado e Nação, uma oposição ao
Estado mínimo da Carta liberal de 1891.

À União caberia centralizar a instrução pública mediante a ‘escola única 224 ’.
Dela — dever do Estado e direito do cidadão — emergia a coesão nacional,
o caráter nacional, patrocinados pela orientação também nacional fornecida
220

O Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, determinava que o governo federal reunisse, se oportuno, em
universidade, no Rio de Janeiro, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e uma das escolas de direito. A
universidade, tendo recebido um edifício público e sendo isenta da taxa de fiscalização, iniciou suas atividades
em 1920.
221
Benjamin Constant, Ministro da Secretaria da Instrução Pública, positivista opositor ao “privilégio dos
diplomas”, permitiu a criação e expansão de instituições “livres”, “não dependentes do Estado”, sob a iniciativa
privada.
222
Epitácio Pessoa liderou a reforma de 1901 que aprova o código dos Institutos Oficiais do Ensino Superior,
além de incentivar a expansão de instituições privadas e a figura do professor particular, responsável por
ministrar cursos livres no interior das instituições sob o controle da União.
223

Júlio de Castilhos, republicano riograndense e positivista, liderou a defesa do princípio da liberdade de
profissões aliada à extinção do ensino superior oficial (BARROS, 1986, p. 408).
224
O paradigma de “escola única” era o da Alemanha dividida em classes (CURY, 2001), portanto, não se
tratava da escola única pensada por Gramsci.
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pela União. Em termos simples: a unidade nacional é resultante de uma
unidade pedagógica coordenada pela União (CURY, 2001, p. 101).

Entretanto, nele permanecerá o “padrão brasileiro de escola superior”, constituído de
escolas e faculdades isoladas, tidas como de “elites culturais”, de ensino magistral e
unifuncional (FERNANDES, 1963; 1975; 2004). Uma escola de transmissão dogmática de
conhecimentos nas áreas do saber técnico-profissional e descompromissada com a
investigação científica e

produção de conhecimento novo, voltada econômica, social e

culturalmente aos interesses de estratos dominantes de uma sociedade cindida em classes.
Haja vista a Universidade do Rio de Janeiro, criada por meio do Decreto no 14.343, de
7 de setembro de 1920, sob inspiração do modelo napoleônico, agrupando instituições de
ensino superior de caráter profissionalizante, como a Faculdade de Medicina, oriunda dos
cursos da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Hospital Militar do Rio de Janeiro,
fundado, por carta régia, em 1808; a Escola Politécnica, fundada em 1874 a partir dos cursos
da Academia Real Militar, existente desde 1810; e a Faculdade de Direito, criada como
resultado da fusão, em 1920, da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais com a
Faculdade Livre de Direito, ambas fundadas em 1891.
Para Fernandes (1975), a Universidade do Rio de Janeiro não passava de um
composto de faculdades isoladas, mantendo a mesma finalidade de outrora, qual seja, formar
burocratas, homens de negócios ou profissionais liberais. Tratava-se de uma universidade
conglomerada. Para Florestan Fernandes, somente uma universidade integrada e
multifuncional reuniria as condições de livrar a sociedade brasileira das amarras da
heteronomia econômica, educacional e cultural. Somente uma universidade, que colocasse em
primeiro plano os objetivos nacionais ‒ entendidos como uma estratégia para promover a
revolução nacional, ainda que dentro dos limites da ordem capitalista ‒, teria o ímpeto de
modernizar e planejar o ensino e a expansão da pesquisa científica e tecnológica com o fito de
alcançar, a longo prazo, um determinado grau cultural e de entendimento no meio
universitário, que viesse, por sua vez, possibilitar a produção autônoma do conhecimento
científico-tecnológico e a soberania política (FERNANDES, 1975, p. 88-9).
Segundo Cunha (1980), é Fernando de Azevedo 225 quem enceta, na década de 1920,
severas críticas ao modelo napoleônico implantado na Universidade do Rio de Janeiro. Na
225

Fernando de Azevedo, educador e ensaísta do Jornal O Estado de São Paulo, destaca-se por ter participado da
reforma do ensino no antigo Distrito Federal (1927-1930); do Manifesto dos pioneiros da educação nova (1932);
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realidade, Fernando de Azevedo planejava criar, no estado de São Paulo, uma universidade,
projeto para o qual chegou a empreender uma pesquisa, em 1926, sobre o que seria a missão e
o modelo pretendido de instituição, Dos resultados da referida pesquisa, realizada a pedido de
Júlio de Mesquita Filho 226 , diretor do Jornal O Estado de São Paulo bem como da
sistematização de debates ocorridos em conferências e congresso realizados em anos
posteriores, pode-se apreender a concepção de universidade pretendida naquele contexto. Para
tanto, valemo-nos do estudo de Cunha (1980).
A criação da universidade no estado de São Paulo deveria ser orientada pelo “espírito
universitário moderno”, integrando um sistema composto de faculdades profissionais de
medicina, engenharia e direito; institutos de especialização em farmácia e odontologia; e,
institutos de altos estudos reunidos em torno das faculdades de filosofia e letras, de ciências
naturais e matemáticas, de educação, de ciências econômicas e de ciências sociais, com a
finalidade de preparar trabalhadores intelectuais para o exercício de altas atividades culturais
nos vários domínios que constituem o objeto de seu ensino; forjar uma mentalidade de caráter
nacional; formar elites intelectuais para a pesquisa científica e o cultivo da cultura
desinteressada 227 .
Destacam-se, também, os pontos defendidos no Congresso do Ensino Superior,
realizado em agosto de 1927, na cidade do Rio de Janeiro, que em sua sessão Estudo da
organização universitária do ensino superior no Brasil, preconizava a criação de
universidades públicas e livres reguladas pelo Estado; a autonomia jurídica e didática das
e do processo de fundação da Universidade de São Paulo (1934). Tendo participado do Movimento da Escola
Nova, o pensamento educacional de Fernando de Azevedo foi influenciado, não apenas, pelo movimento
europeu, mas também pelas ideias pedagógicas norte-americanas. “Lecionou a disciplina de Sociologia
Educacional no Instituto de Educação e na Faculdade de Filosofia de São Paulo entre 1938 e 1941. No ano
seguinte, voltou à vida pública, respondendo pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ainda em
1942, dirigiu o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, também em São Paulo. Fundou em 1951, e dirigiu
por mais de 15 anos, na Companhia Editora Nacional, a Biblioteca Pedagógica Brasileira. No conjunto de suas
obras destacam-se Da educação física (1920), Novos caminhos e novos fins (1934), Sociologia educacional
(1940) e A cultura brasileira (1943)” (FGV, 2001).
226

Durante a década de 1920, Júlio de Mesquita fez parte do projeto de construção de hegemonia da burguesia
industrial, tendo participado, após a Revolução de 1930, da criação do Instituto de Organização Racional do
Trabalho (IDORT), um aparelho que exerceu influência decisiva na formulação das políticas governamentais,
em geral, e das políticas educacionais, em particular, até fins do Estado Novo. Mais tarde, será um dos
promotores da fundação da Escola de Sociologia e Política (1933) e da Universidade de São Paulo (1934). Cf.
Saviani (2008).
227
Segundo Fernandes (1963) a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo
foi “a primeira instituição a afastar-se, decididamente, do antigo padrão brasileiro de escola superior”, posto que
seu “verdadeiro padrão de trabalho universitário” preenchia duas funções distintas e igualmente integradas com a
associação íntima do ensino à pesquisa, isto é, a FFCL ofertava “a formação de especialistas em diferentes
campos de atividades intelectuais (função didática propriamente dita) e o desenvolvimento dos ramos do saber
nela ensinados (função criadora da pesquisa científica, literária, pedagógica ou filosófica” (op.cit., p. 218).
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instituições que seriam constituídas de, pelo menos, duas faculdades destinadas à formação
profissional, uma faculdade de letras e outra de ciências e altos estudos. As ofertas de ensino
destas últimas seriam gratuitas, enquanto as duas primeiras seriam pagas.
Neste mesmo ano de 1927 foi realizada, em Curitiba, a I Conferência Nacional de
Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação (ABE) 228 , que sob o tema As
Universidades e a Pesquisa Científica objetivava transformar a universidade em locus
privilegiado de produção e disseminação de cultura e de ciência.
No ano seguinte, a II Conferência Nacional de Educação, também, promovida pela
ABE, serviu de catalisadora das críticas às universidades existentes, quando foram levantadas
questões como a autonomia universitária que se pretendia integral, garantida pela renda de um
patrimônio inalienável, intransferível e irrevogável, doados pelos governos federais e
estaduais ou pela iniciativa privada; e a defesa da diversidade de instituições, organizadas
segundo as peculiaridades de cada região, bem como seus cursos e pesquisas voltados para as
necessidades da esfera social.
Em síntese, a década de 1920 é marcada pela predominância do pensamento
liberal-elitista; pelo dilema entre a adoção do modelo humboldtiano e modelo norteamericano que vinha se manifestando na recém-criada Escola de Enfermagem com apoio da
Fundação Ford; e, ainda, pela rejeição à criação da universidade como mera aglutinadora de
unidades isoladas de formação profissional. Em outras palavras, não existe consenso no que
diz respeito ao papel e às funções da universidade. De um lado, encontram-se os que
defendem como funções básicas da universidade desenvolver pesquisa científica e formar
profissionais; de outro, os que sustentam, como essencial, a formação profissional.
No que concerne ao modelo a ser adotado no Brasil, identificam-se duas posições:
uma defendendo a padronização da instituição universitária; e outra que vislumbra na
multiplicidade de instituições de ensino superior um melhor atendimento das especificidades
regionais. Entretanto, há consenso no que diz respeito à autonomia administrativa, didática e
financeira diante do Estado; à articulação dos diferentes cursos e cooperação entre professores
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A ABE, fundada em 1924, na cidade do Rio de Janeiro, reúne intelectuais interessados no debate de assuntos
relacionados à educação e cultura, tendo conduzido, na década de 1920, sob o ideário escolanovista, várias
reformas no ensino, sob a influência do pensamento educacional norte-americano. Cunha (1980) destaca a
criação da Escola de Enfermagem como manifestação desse fenômeno no Rio de Janeiro, com apoio da
Fundação Ford e a contratação de onze professores norte-americanos.
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e alunos e, ainda, à renovação da cultura brasileira por meio da pesquisa científica, do
incentivo às obras culturais e da extensão universitária.

4.3.2. UNIVERSIDADE PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NACIONAL: A
ERA VARGAS

O legado do Estado do período da Primeira República (1889—1930) ao Estado
Nacional 229 -Desenvolvimentista 230 é o de organizar a sociedade “pelo alto” tanto forjando o
processo de industrialização, quanto promovendo mudanças sociais que acompanham a
constituição do capitalismo. A Revolução de 1930, resultado do embate entre aqueles que se
identificavam com a modernidade (liberais desenvolvimentistas e autoritários, vencedores) e
aqueles que se identificavam com o progresso (liberais da velha ordem agrário-exportadora),
foi a de uma hegemonia em torno da qual era preciso construir uma ordem que partisse “de
cima”, portanto de um Estado forte e centralizador. Não resta dúvida de que, tanto para uma
fração quanto para outra da burguesia liberal, essa ordem deveria ser construída a partir do
papel que o Estado deveria assumir, cabendo ao bloco no poder criar instituições e
mecanismos em geral para o funcionamento da ordem burguesa.
No plano político, o pressuposto é que somente um Estado forte e intervencionista
estaria apto a assumir as tarefas que se impunham para a industrialização. Os autoritários
entendiam que a construção da modernidade “a partir de cima” requeria o papel
regulamentador e disciplinador do Estado em relação aos mecanismos de mercado, além de
sua intervenção como produtor, o que não os impedia de preservar a iniciativa privada e de
buscar a consolidação do capital (ibid., p. 48).
Florestan Fernandes sintetiza a especificidade das transformações ocorridas no Brasil
nesse processo, “que não é da essência do capitalismo em geral, mas sim, típico do
capitalismo dependente”: “um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais,
229

O nacionalismo, fruto do Estado desenvolvimentista no Brasil, identifica-se com o liberalismo autoritário por
estar relacionado à construção da idéia de nação que surge com a Revolução de 1930 em confronto com as ideias
liberais laissez faire (BARRETO, 2000, p. 39).
230
O Estado autoritário onipresente das décadas de 1930 e 1940 já é “desenvolvimentista”, embora esse epíteto
seja a ele associado em geral na literatura a partir dos anos de 1950, quando se acelera expressivamente a
industrialização (BARRETO, 2000, p. 38). Nesse estudo, identificamos o Estado Nacional-Desenvolvimentista
como provedor da industrialização no Brasil no período de 1930—1979.
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psicoculturais e políticas” que só se realizam com o desenvolvimento do capitalismo, bem
como por mediação da “recomposição das estruturas de poder, pela qual se configurariam,
historicamente, o poder burguês e a dominação burguesa” (FERNANDES, 2008, p. 238-9).
No plano educacional, nos marcos do ideário reformista, que tomava corpo desde as
décadas de 1910 e 1920, as possibilidades de intervenção do processo educativo eram
superestimadas a tal ponto que nele pareciam estar contidas as soluções dos problemas
socioeconômicos e políticos do Brasil. Este espírito salvacionista, adaptado às condições
postas pelo governo Vargas, enfatiza a importância da formação de “elites” e a capacitação
para o trabalho, acrescida da consciência cada vez mais explícita da função da escola no trato
da questão social.
Neste contexto, os ganhos obtidos por meio da ação dos defensores da escola nova 231 ,
nos idos de 1920, são perdidos em grande parte na gestão do Governo de Getúlio Vargas, que
contava com o apoio de Francisco Campos 232 e Gustavo Capanema 233 .
Os princípios que norteariam o paradigma pedagógico, na Era Vargas, deveriam trazer
em seus cânones a trilogia fascista — religião, pátria e família — e a reificação do conceito de
ordem em contraponto à ideia de desordem 234 . À pedagogia imputava-se o valor de ciência,
força motriz poderosa da ordem e, ou, da desordem na sociedade civil. Neste sentido, a noção
de equilíbrio social passava como sendo do domínio e controle da esfera educacional pelo
Estado. Cabia a este desempenhar seu papel intervencionista nas instituições escolares, para
231

Na década de 1920, os escolanovistas brasileiros, sob forte influência do pensamento europeu e dos Estados
Unidos, não só trabalham por mudanças radicais nas políticas educacionais brasileiras, como, também, nas
práticas pedagógicas. Deste modo, lutam pela educação sem distinção de gênero, pela escola pública, obrigatória
e laica. Os mais arrojados chegam a planejar a escola única e universal, isto dentro do ideário liberal de
democracia e individualismo.
232
Francisco Campos, Deputado Federal por Minas Gerais em 1926, depois Ministro da Educação e Saúde no
Governo Provisório em 1931.
233
Gustavo Capanema, sucessor de Francisco Campos no Ministério da Educação e Saúde Pública, foi partidário
decidido do movimento revolucionário que depôs o presidente Washington Luís e conduziu Vargas ao poder em
novembro de 1930. Em fevereiro de 1931, junto com Francisco Campos e Amaro Lanari, liderou a formação da
Legião de Outubro, organização política criada em Minas Gerais com a finalidade de oferecer apoio ao regime
surgido da Revolução de 1930. A Legião de Outubro, que teve breve existência, apresentava traços
programáticos e organizativos semelhantes aos movimentos fascistas (CPDOC, FGV, In: História da Era
Vargas). Após o fim do Estado Novo, Gustavo Capanema filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD) —
agremiação aglutinadora de setores políticos identificados com a ditadura varguista — elegeu-se Deputado
Federal constituinte por Minas Gerais, em 1945. Obteve sucessivos mandatos parlamentares, afastando-se entre
1959 e 1961para ocupar o posto de Ministro do Tribunal de Contas da União. Retomou, em seguida, seu
mandato de deputado. Em 1964, apoiou o golpe que depôs o presidente João Goulart, e, logo depois, com a
instituição do bipartidarismo, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de apoio ao regime
militar. Permaneceu na Câmara dos Deputados até 1970, e, sempre por Minas Gerais, obteve mandato no Senado
Federal, onde permaneceu até 1979, encerrando então sua carreira política. (SILVEIRA, 2005).
234

A “desordem” foi criada com o movimento dos escolanovistas e mantida pelo Manifesto dos Pioneiros.
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que fosse realizado um trabalho de renovação dentro das realidades reveladas pelo Estado.
(ALMEIDA, 1998).
Para Francisco Campos, a doutrina católica não é apenas uma doutrina religiosa, mas
uma doutrina de Estado. Contando com o apoio de Gustavo Capanema, Campos busca fazer
valer seu ponto de vista e derrotar as reivindicações dos escolanovistas da década anterior,
agora Pioneiros da Educação 235 , aproximando-se da Igreja Católica que não é apenas aliado
político, mas também aparelho de hegemonia de Estado (SILVEIRA, 2005, p. 4).
No esquema político autoritário que se implantou no Brasil a partir da Revolução de
1930 e culminou em 1937, o ensino religioso é, ao mesmo tempo, instrumento de formação
moral da juventude, mecanismo de cooptação da Igreja Católica e arma poderosa na luta
contra o liberalismo e no processo de inculcação dos valores que constituíam a base
ideológica do pensamento político (HORTA, 2001).
No Brasil dos anos de Capanema, o conflito entre Igreja e educação laica, agora
reivindicada pelo Manifesto dos Pioneiros, permanece. Para a Igreja Católica da época, a
terminologia sociológica do Manifesto, — que definia a educação como ciência e propunha
uma "escola socializada", pragmática e vinculada à vida do trabalho, pública, leiga, universal
e co-educacional 236 , substituta da estrutura tradicional de classes por uma sociedade
meritocrática — soava como puro bolchevismo. A co-educação, reunindo meninos e meninas
e ameaçando o papel tradicional da mulher na família, era inaceitável. Assim sendo, Anísio
Teixeira 237 representa o maior perigo entre todos os intelectuais que assinaram o Manifesto
dos Pioneiros (SILVEIRA, 2005, p. 5)
Neste conflito, Capanema pendia para o lado da Igreja conservadora, seja por
convicção, seja por fidelidade ao pacto já estabelecido, como citado anteriormente, entre
235

Agrupados sob a genérica denominação de reformadores ou pioneiros, apesar da heterogeneidade de
pensamentos, esse grupo se opunha ao movimento da Igreja Católica, e não hesitava em atribuir à educação um
importante papel na constituição de nacionalidade tendo em vista as novas relações sociais que se objetivavam
no país. Para estes intelectuais (políticos e educadores), o emergente processo de industrialização demandava
políticas educacionais que assegurassem uma educação moderna capaz de incorporar os novos modos de
produção e que fosse eficaz na formação do perfil de cidadania adequado a esse processo.

236

Educação de currículo único para ambos os sexos, em uma mesma escola, turma ou horário.
Escolanovista, viajou em 1925 para Espanha, Bélgica, Itália e França em 1927 para os Estados Unidos para
observar os sistemas de ensino daqueles países. Em 1928, retorna aos E.U.A. para fazer o curso de pósgraduação Master of Arts. Em 1935, então Secretário de Educação do Distrito Federal, Anísio Teixeira cria a
Universidade do Distrito Federal dotada de uma Faculdade de Educação que incorporava o Instituto de
Educação.
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Igreja e Estado Novo, inspirado por Francisco Campos, que teve como apogeu a inauguração
da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e na área da educação, a introdução do ensino
religioso nas escolas públicas, rompendo com décadas de separação entre Igreja e Estado
(ibid.).
Em síntese, no contexto sociopolítico e econômico da Era Vargas, a tensão no campo
educacional ocorre entre duas forças, ambas impulsionadas pelos processos de modernização,
industrialização e urbanização. De um lado, o movimento liberal-elitista-renovador, em curso
desde os anos de 1920; e, de outro, o pensamento nacional-autoritário, reunindo católicosconservadores.
A política liberal não resultou de um programa definido nem teve desdobramento
homogêneo; passou de um liberalismo elitista, a partir de 1932, para um liberalismo
igualitarista, identificado com as classes média e trabalhadora 238 particularmente nos estados
de São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o nacional-autoritarismo prevalecia na esfera do
poder central (CUNHA, 1980, p. 203-7).
Na criação do Sistema Nacional de Ensino acontecida nos anos de 1930, a reforma do
ensino 239 , conhecida como Reforma Francisco Campos, foi a primeira a estruturar o ensino
em todo território nacional e contava com uma série de iniciativas centralizadoras, incluindo a
inspeção federal. Este fato histórico demonstra o caráter “modernizador—conservador” do
Estado em franca oposição ao Estado liberal da Primeira República. As reformas realizadas a
partir do poder central se limitavam ao Distrito Federal, tido como referência para os estados,
que não eram obrigados a implantá-las.
238

Saviani (2008) chama a atenção para o fato de que, à época da promulgação do Decreto no 19.941, de 30 de
abril de 1931, que introduziu pela primeira vez na República, o ensino religioso nas escolas oficiais, não se
manifestara, ainda, o conflito entre católicos e escolanovistas. “Eles participavam, lado a lado, na Associação
Brasileira de Educação (ABE). O conflito emergiu no apagar das luzes de 1931, na IV Conferência Nacional de
Educação, vindo a consumar-se a ruptura com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em
1932. Em conseqüência, os educadores católicos retiram-se da ABE e fundaram, em 1933, a Confederação
Católica Brasileira de Educação” (op. cit, p. 196-7).
239
A Reforma Francisco Campos, apesar de não alcançar a totalidade dos ramos do ensino, ofereceu uma
estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. Uma série de decretos efetivou essa Reforma,
foram eles: Decreto no 19.850, de 11 de abril, de 1931, criando o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos
Estaduais de Educação (que começarão a funcionar em 1934); Decreto no 19.851, de 11 de abril, de 1931, que
instituiu o Estatuto das Universidades Brasileiras dispondo sobre a organização do ensino superior no Brasil,
adotou o regime universitário; Decreto no 19.852, de 11 de abril, de 1931, dispondo sobre a organização da
Universidade do Rio de Janeiro; Decreto no 19.890, de 18 de abril, de 1931, dispondo sobre a organização do
ensino secundário; Decreto no 19.941, de 30 de abril de 1931, instituindo o ensino religioso como disciplina
facultativa nas escolas públicas do país; Decreto no 20.158, de 30 de julho, de 1931, organizando o ensino
comercial e regulamentando a profissão de contador; Decreto no 21.241, de 14 de abril, de 1932, que consolidou
as disposições sobre o ensino secundário.
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A reforma do ensino superior, articulada à reforma do ensino secundário, por meio do
Estatuto das Universidades Brasileiras, estabelecia os padrões de organização e
funcionamento do ensino superior em todo o país, trazendo uma preocupação marcante com o
desenvolvimento da “ciência pura e da cultura desinteressada” para além do exclusivo
propósito do ensino. A universidade teria, então, duplo objetivo: de “equiparar tecnicamente
as elites profissionais do país e de proporcionar ambiente propício às vocações especulativas e
desinteressadas, cujo destino, imprescindível à formação da cultura nacional, é o da
investigação e da ciência pura” (CAMPOS, 1931, p. 4 apud FÁVERO, s/d).
A interdependência entre o público e privado, consolidada na Era Vargas, oferece
garantias ao bloco no poder no sentido de proteger os interesses da iniciativa privada não
apenas na preservação de setores tradicionais diante de mudanças do mercado interno ou
externo, mas também, se preciso fosse, promovendo a modernização de setores industriais e
de serviços.
Neste sentido, o Decreto no 19.851, de 11 de abril de 1931, instituidor do referido
Estatuto, dispõe que “o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferência, ao sistema
universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados”, sendo as universidades
regidas pelo Estatuto e os institutos isolados, de capital privado, por seus regimentos.
Grosso modo, a proposta de universidade no governo Vargas busca acomodar a
correlação de forças no que diz respeito à autonomia administrativa e didática; guarda
coerência com o modelo humboldtiano ao institucionalizar a pesquisa científica, que
articulada ao ensino e desenvolvida sob o regime de colaboração entre professores e
estudantes, atenderá às necessidades do país; enfatiza a ciência e a cultura como forças
unificadoras de que o Estado necessita para legitimar o projeto de nacionalidade.
O Título I, o dos Fins do Ensino Universitário, bem sintetiza a concepção de
universidade que o governo federal se propunha a concretizar:
O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral,
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem
preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do
indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a
grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade (BRASIL/SF.
o
Decreto n 19. 851, 1931, Título I, Art. 1º).
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Se no Art. 1o, a universidade é submetida ao ideal de formação, no Art. 2o, a
universidade é subordinada aos interesses, político e econômico, de longo prazo do bloco no
poder.
A organização das universidades brasileiras atenderá primordialmente, ao
critério dos reclamos e necessidades do País e, assim, será orientada pelos
fatores nacionais de ordem psíquica, social e econômica e por quaisquer
outras circunstâncias que possam interferir na realização dos atos desígnios
o
universitários (op.cit., Art. 2 ).

A concepção de universidade do início da Era Vargas é ambígua e contraditória, na
medida em que, concebe a universidade, de um lado, como meio de educação, seguindo a
tradição alemã, tida como uma comunidade científica, centro irradiador da alta cultura; de
outro, como um molde intelectual e utilitário, organizada em torno de um sistema centralizado
e controlado pelo Estado, sendo suas finalidades, por conseguinte, voltadas aos interesses
imediatos da classe dominante no poder político. As universidades dos estados de São Paulo e
do Rio de Janeiro bem expressam, nos anos de sua criação, esta ambiguidade e contradição. A
primeira será organizada segundo o modelo humbolditiano e a segunda adquirirá as feições do
modelo napoleônico.
Quando o Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado, em 1930, havia apenas
duas universidades no Brasil, a do Rio de Janeiro e a de Minas Gerais. No ano de 1933 foi
criada a Escola Livre de Sociologia e Política, anexada mais tarde à Universidade de São
Paulo (USP), criada em 1934; no ano seguinte, a Universidade do Distrito Federal, localizada
no Rio de Janeiro, é instituída com “a função de fixar o padrão do ensino superior em todo o
país” e de ser uma “instituição de significação nacional, e não local” e, no ano de 1940, o
Conselho Nacional de Educação (CNE) autorizou o funcionamento de faculdades católicas
que serão transformadas, em 1946, na primeira Pontifícia Universidade Católica (PUC) do
país 240 .

240

A maior parte do trabalho no Ministério Capanema (1934–1945), na área da educação, acontece nos níveis
médio e superior. Em 1942, são reformados alguns ramos do ensino de nível médio. Estas Reformas —
chamadas Leis Orgânicas do Ensino —, compostas por vários Decretos-leis, contemplaram os três ramos da
economia, regulamentando o ensino técnico-profissional industrial, comercial e agrícola. Nesta fase do
Ministério Capanema, são, também, contemplados os ensinos primário e normal, que, até então, eram de
incumbência dos estados da federação. No entanto, este conjunto de Leis Orgânicas e sua legislação
complementar não propiciaram ao sistema educacional a unidade assegurada por diretrizes gerais comuns a
todos os níveis de ensino. No ensino superior, a principal atividade do Ministério parece se concentrar nas
negociações e projetos para a construção dos prédios da cidade universitária do Rio de Janeiro, e na elaboração

306

Embora a Universidade do Distrito Federal tenha sido criada como um padrão de
ensino nacional, do qual se beneficiaram estudantes de toda a parte do país, foi a USP, com
sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), que se tornou o modelo de uma
“‘escola de e para a elite’ 241 . Até no decreto de sua criação transparece explicitamente esse
desígnio, que a converteria em instituição destinada a servir aos interesses e aos valores
sociais de camadas então dominantes na estrutura do poder” (FERNANDES, 1963, p. 242).
Resultado de embates entre as classes dominantes paulistas e o governo federal, o
projeto USP está intimamente vinculado ao grupo que, na década de 1920, esteve à frente do
jornal O Estado de S. Paulo, tendo como idealizadores, Armando de Salles Oliveira,
Fernando de Azevedo e Júlio de Mesquita Filho, sendo os dois últimos signatários d’O
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932).
Sendo “a educação nova uma reação categórica, intencional e sistemática contra a
velha estrutura do serviço educacional”, ela pretende modificar “sua finalidade para além dos
limites das classes”, assumindo uma feição mais humana e humanizadora, no sentido de
substituir a “‘a hierarquia democrática’ pela ‘hierarquia das capacidades’, recrutadas em todos
os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação”. Deste modo, a
universidade assume papel preponderante no plano de reforma social, instrumentalizada pela
reforma educacional, cabendo a ela, “ao lado das escolas destinadas ao preparo para as
profissões chamadas "liberais"”, “introduzir, no sistema, as escolas de cultura especializada,
para as profissões industriais e mercantis, propulsoras de nossa riqueza econômica e
industrial” (AZEVEDO et al, 1932).
Entretanto, para os Pioneiros, uma educação universitária não pode se restringir à
formação de profissões liberais, como a engenharia, a medicina e o direito: há que se criar “ao
minuciosa dos currículos dos diferentes cursos e carreiras a serem proporcionados pela Universidade do Brasil
— imposta como modelo e forma para as demais instituições de ensino superior.
241
A reforma da Universidade do Rio de Janeiro, acontecida no ano de 1931, previa a criação de uma Faculdade
de Educação, Ciências e Letras, que, antes mesmo de ser implantada, teve sua estrutura modificada. Antes,
porém, da reestruturação desta Faculdade, a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, foi reorganizada
por Anísio Teixeira, e transformada em Universidade do Distrito Federal, no ano de 1935, em contraponto liberal
à política autoritária do governo federal, sendo mais tarde, em 1939, extinta e seus cursos incorporados à recémcriada Universidade do Brasil, como uma resposta do governo federal à política liberal. A reforma de 1937
dividiu a Faculdade de Educação, Ciências e Letras em duas outras, quais sejam, a Faculdade Nacional de
Educação e a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras. Esta última, diferentemente da FFCL da USP,
será dotada de caráter profissionalizante, preparando pessoal para o magistério do ensino secundário e normal.
Desse modo, o modelo de universidade implantado no estado do Rio de Janeiro será outro que o d estado de São
Paulo.
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lado das faculdades profissionais existentes, reorganizadas em novas bases, (...), faculdades de
ciências sociais e econômicas; de ciências matemáticas, físicas e naturais, e de filosofia e
letras, de modo a atender à variedade de tipos mentais e das necessidades sociais”. A
“moderna universidade” deve não apenas ofertar cursos de formação profissional, mas
também formar pesquisadores, em todos os ramos do conhecimento humano, de modo a
“desempenhar a tríplice função que lhe cabe de elaboradora ou criadora de ciência
(investigação), docente ou transmissora de conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora
ou popularizadora, pelas instituições de extensão universitária, das ciências e das artes”
(AZEVEDO et al, 1932).
À universidade, vista não só como um meio de amortecer os antagonismos sociais,
mas também como um conjunto de instituições de alta cultura, prepostas ao estudo científico
dos grandes problemas nacionais, caberia “criar e difundir ideais políticos, sociais, morais e
estéticos” de modo a forjar um “espírito comum, nas aspirações, nos ideais e nas lutas”
democratizantes do país e de realização dos ideais liberais, em geral, e restaurar o prestígio
político do estado de São Paulo, em particular.
Tanto para os intelectuais que assinavam o Manifesto, quanto para os que estiveram à
frente do projeto de criação da USP, a educação era o problema crucial da sociedade
brasileira, causado, segundo este ponto de vista, pela carência de universidades. Neste sentido,
a universidade estando no ápice de todas as instituições educativas, estaria destinada, na
sociedade moderna,

a desenvolver um papel cada vez mais importante na formação das elites de
pensadores, sábios, cientistas, técnicos, e educadores, de que elas precisam
para o estudo e solução de suas questões científicas, morais, intelectuais,
políticas e econômicas. Se o problema fundamental das democracias é a
educação das massas populares, os melhores e os mais capazes, por seleção,
devem formar o vértice de uma pirâmide de base imensa (ibid.).

A criação da USP – primeira universidade a ser criada no período da Segunda
República – por si só não foi suficiente, sendo, portanto, necessário dotá-la da FFCL como
núcleo agregador e articulador da instituição. Na realidade, a FFCL “nasceu e cresceu como
instituição universitária congestionada. Foi-lhe imposto o modelo de uma universidade em
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miniatura, do qual ela jamais conseguiu se libertar posteriormente (...) poder-se-ia pensar na
aberração de uma universidade dentro da outra” (FERNANDES, 1963, p. 241).
A FFCL era responsável pela formação básica e humanística de todos os alunos
matriculados na universidade; neste sentido, a referida unidade formava uma concepção de
mundo coerente com o lastro cultural básico a ser oferecido às futuras elites pensantes, lhes
proporcionando uma linguagem comum em termos de ciência e de valores a serem
propagados. Do mesmo modo ocorria a formação daqueles que iriam atuar nos primeiros
segmentos da educação básica, atingindo, assim, por extensão toda a sociedade (ORSO, 2007,
p. 58).
Para Cunha (1980), a diferença relevante entre o modelo adotado para a universidade
de São Paulo e modelo legitimado na Universidade do Brasil, do Rio de Janeiro, está na
ideologia dominante nos objetivos pretendidos.

No modelo paulista, a ideologia liberal elitista, legitimando um regime
político liberal-democrático, viabilizado pela formação de elites dela
imbuídas; no modelo federal, a ideologia autoritária legitimando um regime
político autoritário, organizado por elites nela formadas e difusoras dessa
mesma ideologia por toda a ‘coletividade (CUNHA, 1980, p. 268).

Entretanto, há que se destacar que, na prática, o modelo federal assumiu características
próprias, cujo diferenciador está na unidade integradora da universidade – a Faculdade de
Educação, Ciências e Letras – que, no caso do Rio de Janeiro e diferentemente de São Paulo,
não chegou a entrar em atividade.
Com o golpe de 1937, que instituiu o Estado Novo, a reforma reorganizadora da
Universidade do Brasil dividiu a referida Faculdade em duas: a Faculdade Nacional de
Educação e a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras que, ao lado de quinze
escolas superiores, qualificadas como nacionais, dezesseis institutos, um hospital e duas
instituições de ensino secundário, exerciam suas atividades isoladamente umas das outras.
Desse modo, ambas as Faculdades, como as demais instituições, caracterizaram-se como
escolas de ensino profissionalizante.
Encontramos, pois, outro diferenciador entre os modelos paulistano e federal.
Enquanto a USP se aproxima do modelo humboldtiano, enfatizando a importância da
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associabilidade entre ensino, pesquisa e formação, bem como a formação básica, geral e
humanística, a Universidade do Brasil volta-se para a formação especializada e
profissionalizante, por meio de institutos e escolas superiores isoladas, aproximando-se, desse
modo, do modelo napoleônico. Se na USP, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras exerce
sua atividade como uma “universidade em miniatura” (FERNANDES, 1963) e órgão central
da universidade como um todo, a Universidade do Brasil tem sua autonomia reduzida, na
medida em que é mantida e dirigida, diretamente, pelo Estado 242 .
É claro que, apesar das diferenças entre o modelo paulista e o modelo federal, existe,
em ambos, a preocupação com a formação de uma consciência nacional de modo a colocar a
escola em posição neutra, “livre das ideologias”, e sob os ditames da pátria e da “segurança
nacional”. Entretanto, no modelo federal esta preocupação conduziu a uma visão mais
pragmática de universidade, voltada para os problemas econômicos, políticos e sociais
emergentes, em uma vertente autoritária e centralizadora pelo aparelho estatal.

4.3.3. UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO: DOS GOVERNOS
POPULISTAS AO GOVERNO CIVIL-MILITAR

Ao final da Segunda Guerra Mundial, os conflitos político-ideológicos são redefinidos
em escala mundial. Os acordos de Teerã (1943), Yalta e Postdan (1945), reunindo dirigentes
dos Países Aliados, dividem as áreas de influência entre Rússia e Estados Unidos,
reordenando o mapa político-geográfico da Europa.
Neste contexto, Getúlio Vargas, tendo acordado, em 1941, com os Estados Unidos em
unir-se aos Aliados, recebe do governo americano pressões para redemocratizar o país. São
fundados vários partidos políticos, ganham fôlego as manifestações estudantis, lideradas pela
União Nacional dos Estudantes (UNE), as sindicalistas e, também, a de caráter popular.

242

O embate político que envolve as universidades, entre interesses da nação e interesses particulares, religiosos,
profissionais e corporativos tem como emblema a extinção da Universidade do Distrito Federal, criada por
Anísio Teixeira, em meados da década de 1930. Essa tragédia repetir-se-á, mais tarde, na década de 1960, em
plena ditadura civil-militar, quando a Universidade de Brasília, criada por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, sofre
a intervenção do governo e, também na USP, de cuja interposição autoritária cassa, em 1968, o reitor, Hélio
Lourenço, e os Professores Florestan Fernandes e Mário Schenberg.
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Com a deposição de Vargas, em outubro de 1945, e findo o Estado Novo, são
realizadas as eleições presidenciais, sendo Eurico Gaspar Dutra, do PSD, eleito Presidente da
República para o período de (1946–1950). O debate constituinte é atravessado pela luta social,
em curso, sendo que na área da educação os debates ocorrem tensionados entre público e
privado, centralização e descentralização, Estado e Igreja, tendo à frente pioneiros da
educação e católicos. A Constituição de 1946 defende a liberdade de ensino, assegura a
educação como direito de todos os brasileiros, e obriga os poderes públicos a garantir, na
forma da lei, a educação em todos os níveis de ensino, juntamente com a iniciativa privada.
Em 1946, o então Ministro da Educação, Clemente Mariani, nomeia uma comissão,
presidida por Lourenço Filho, para estudar e propor a reforma geral da educação nacional. A
proposta será encaminhada ao Congresso Nacional em 1948, contando com extenso debate e
luta ideológica sobre os rumos da educação brasileira até o ano de 1961. Já no primeiro
momento estão postos alguns elementos da controvérsia em torno da democratização da
educação que se pautava, naquele momento, pela ampliação de acesso, mas também pelo
atendimento à produção que, se transformando, requeria, cada vez mais, contingente maior de
mão-de-obra qualificada.
Em resposta às pressões vindas da sociedade civil, algumas iniciativas governamentais
começam, timidamente, a responder a essas ideias de ampliação do acesso à educação
oferecida às elites, que será consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1961 (SILVEIRA, 2007; 2010, p. 128-9; CIAVATTA, SILVEIRA, 2011).
A LDB/61 trouxe uma alteração significativa na política de acesso ao ensino superior:
a completa equivalência dos cursos técnicos ao ensino secundário, permitindo o ingresso de
alunos oriundos dos cursos técnicos em quaisquer cursos superiores. Parte dessa conquista já
havia acontecido em dois momentos na década anterior.
O primeiro, em 1953, quando a Lei no 1.821, de 12 de março, estabeleceu que os
“cursos relacionados” — cursos técnicos industriais — possibilitassem o ingresso de alunos
concluintes das escolas técnicas em cursos superiores de Engenharia, Química Industrial,
Arquitetura, Matemática, Física, Química e Desenho. Para tal, o candidato deveria demonstrar
ter cursado as disciplinas de cultura geral na formação técnica ou, então, buscar sua
certificação por meio de exames aplicados por estabelecimentos de ensino secundário. O
segundo, ocorreu em 1959, quando o presidente Juscelino Kubitschek reformou o ensino
industrial em todo o país, por meio da Lei no 3.552, regulamentada pelo Decreto no 47.038/59.
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Essa lei representa um avanço em relação às reivindicações da classe trabalhadora no país,
uma vez que as escolas de ensino industrial, vinculadas ao MEC, passam a ser então
reconhecidas como instituições que devem oferecer base de cultura geral articulada à base de
cultura técnica, de modo a que seus alunos possam não só ter uma profissão, mas também
condições para prestar exames vestibulares e prosseguir seus estudos no ensino superior.
Neste contexto, do governo Juscelino Kubitschek (1956–1961), “a perspectiva política
geral é mudar, dentro da ordem, para garantir a ordem”, de modo a inserir o país na ordem
internacional, sem, no entanto, diluir a identidade nacional nesta inserção (CARDOSO, 1978,
p. 258). No plano educativo, as políticas públicas, que já vinham sendo orientadas por
recomendações dos organismos supranacionais, tendo como paradigma principal os Estados
Unidos, promovem a expansão de escolas e universidades como resposta às pressões, de um
lado, do capital, e de outro, da classe trabalhadora 243 .
Para Florestan Fernandes (1975), o crescimento da demanda pelo ensino superior pôs
em evidência a incapacidade de o “velho padrão de escola superior” evoluir no sentido do
“ensino pluridimensionado”, de concepção científica, democrática e utilitária de educação
escolarizada. O congestionamento quantitativo e estrutural funcional acabou por evidenciar a
rigidez da instituição e sua inexequibilidade no contexto histórico-social, cedendo espaço para
a “universidade conglomerada” como resultado de uma sociedade que se adaptou, estrutural e
historicamente, à situação de dependência econômica, social, política, cultural e educacional,
imposta de fora para dentro, tanto em seu crescimento institucional, quanto na expansão do
número de cursos e matrículas, sociedade esta que não havia promovido, ainda, a revolução
nacional, no sentido de promover o desenvolvimento autônomo (FERNANDES, 1975, p.
105).
Na realidade, as reformas educacionais são vistas como coetâneas às modificações
ocorridas no processo de industrialização. Este coloca as necessidades e aquelas vão sendo
modificadas para atendê-lo. Todos os níveis de ensino devem sofrer alterações de modo a
atender às necessidades do desenvolvimento, levando em consideração o tipo de “clientela” a
ser atendida em cada um dos níveis da educação escolar.

243

Desde a segunda metade da década de 1940, o governo estadunidense e fundações privadas norte-americanas,
a exemplo da Fundação Ford e Fundação Rockfeller, têm tido papel incisivo no processo de “modernização” da
educação brasileira, mediados por acordos, tratados, convênios e doações.
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O ciclo industrial, em que o país vai ingressando decisivamente, cria
aspectos novos à vida brasileira. E o desenvolvimento de nossa produção
reclama número maior de agrônomos, de veterinários, de químicos, de
engenheiros de todas as especialidades. É necessário incrementar a
preparação de técnicos (JK- Mensagem apud CARDOSO, 1978, p. 221).

Com estas palavras, JK quer dizer que o desenvolvimento, em geral, e a
industrialização, em particular, engendram a demanda de mão-de-obra especializada, a que
escolas técnicas, em geral, e a universidade voltada para o desenvolvimento econômico, em
particular, devem dar respostas, formando os quadros necessários à resolução de problemas
específicos do processo de industrialização do país.
Neste período de governo, destaca-se o trabalho da Comissão Supervisora do Plano
dos Institutos (COSUPI), constituída para reformular o ensino de engenharia, por meio da
Portaria no 102, de 28 de janeiro de 1958, sendo, mais tarde, incumbida de implantar e
desenvolver um programa de educação tecnológica, a partir da instalação de institutos de
tecnologia e de ciências básicas, para aumentar a eficiência do ensino nas escolas de nível
superior, tendo em vista as necessidades da era tecnológica que se aproximava 244 .
A Universidade da era tecnológica não pode ser uma reunião de escolas
profissionais; precisa ser constituída de organismos de dois tipos: a)
Institutos, em cada um dos quais será feito o estudo, o ensino e a pesquisa
em dado ramo dos conhecimentos humanos; b) Escolas ou Faculdades, em
cada uma das quais serão ministrados os conhecimentos e as práticas
necessárias ao exercício de determinada profissão e ao processo das técnicas
ligadas a essa atividade (COSUPI apud BRASIL/EAPES, 1969).

O programa de reestruturação das Universidades sugerido pela COSUPI visava criar
um novo modelo de universidade, calcado na ciência e tecnologia, segundo as diretrizes que
orientaram a implantação do Centro Técnico de Aeronáutica e do Instituto Técnico de
Aeronáutica de São José dos Campos 245 , sendo, portanto, uma concepção de universidade que
separa as instituições de ensino das instituições de pesquisa. Convém assinalar que a
vinculação da pesquisa aos Institutos, proposta no programa da COSUPI, foi posteriormente
consagrada na LDB/61. “Além dos estabelecimentos de ensino superior, integram-se na
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Cabe lembrar que, a UNESCO do início dos anos de 1960 propunha a educação para a vida em uma era
tecnológica.
245
Para maiores sobre o processo de implantação do CTA e do ITA, ver Cunha (1983).
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universidade, institutos de pesquisas e centros de aplicação e treinamento profissional”
(BRASIL/LDB, art. 79, § 2o, 1961).
No governo Janio Quadros (1961) não será diferente. Ao conjugar crescimento
econômico, liberação econômica e liderança no mundo subdesenvolvido como elementos da
intensificação do dinamismo da economia brasileira, o intérprete da vontade do povo 246
assume a questão da tolerância internacional como estratégica para o desenvolvimento
nacional 247 , tendo a educação como elemento-chave de reestruturação da sociedade, coesão e
fortalecimento nacional.
Um dos aspectos desta visão janista é o vínculo entre educação e as necessidades
econômicas com vistas à elevação da produtividade, enfatizando a formação e a cultura como
forças unificadoras de que o Estado necessita para legitimar o projeto de nacionalidade. Neste
sentido, o mercado de trabalho, definido em torno do projeto de industrialização, determina a
política de expansão educacional.
Dois são os elementos fundamentais da proposta educacional janista: a
elevação cultural geral e a incorporação de bases sociais mais amplas. O
primeiro contém dois planos: um deles é o da formação e está diretamente
vinculado à mudança de mentalidade e de atitude e à constituição do Povo.
O outro é o da informação, devendo dedicar atenção especial às
necessidades de incorporação à vida produtiva, considerando, assim, as
demandas do mercado de trabalho (...) Pretende estimular o ensino técnicoprofissional em todos os níveis, inclusive o superior – mantendo-o como
nível superior – do que o projeto de Universidade do Trabalho parece ser o
melhor exemplo (CARDOSO, 1978, p. 341-2).

Propostas distintas de criação da Universidade do Trabalho, ainda que não chegassem
a institucionalizar-se, foram, entre 1930 e 1955, em número de seis (PRONKO, 1999, p. 85),
no entanto, entram em pauta ao longo da década de 1960, tornando-se alvo de debate e
manobras educacionais a partir do governo João Goulart (1961–1964) 248 . A proposta de
246

Janio Quadros – Diretrizes de Governo, discurso pronunciado em 18 de setembro de 1960. Citado de
CARDOSO, 1978, p. 287.
247
Para Janio Quadros, o fortalecimento das relações exteriores não deveria se prender, apenas, ao alinhamento
direto com os Estados Unidos, mas, sim, com diversos blocos de países, independentemente de suas posições
ideológicas. Neste sentido, a inserção do Brasil na política comercial internacional seria fator de fortalecimento e
desenvolvimento nacional. Cf. Cardoso (1978).
248
Segundo Pronko (1999), o desenvolvimento das forças produtivas da primeira metade do século XX passa a
requerer, em nível internacional, a formação técnico-profissional de modo a atender o impulso da
industrialização, bem como incorporar maior parcela da classe trabalhadora ao trabalho industrial, que não tinha
acesso ao sistema educativo tradicional. Neste sentido, foram projetadas universidades que “supunham não só
uma reorientação curricular (passagem dos estudos humanísticos aos técnico-tecnológicos) e em termos de
destinatários da universidade existente (da formação da elite dirigente à incorporação dos trabalhadores), mas
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criação da referida Universidade apontava para a diferenciação entre cursos no ensino
superior. Um estaria voltado para as questões práticas e imediatas do setor produtivo e, outro,
de “caráter científico” e formação sólida, estaria voltado para a criatividade, projetos e
pesquisa. Entrementes, seriam encontrados, não apenas o germe da transformação de escolas
técnicas da Rede Federal de Ensino Industrial em Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET), no final da década de 1970 e, de um deles, em Universidade Tecnológica no início
dos anos 2000, mas também a gênese da concepção de educação tecnológica no Brasil.
Isto é, ao longo do governo militar se desenvolverá a concepção de que escolas
técnicas e CEFETs se constituem em instituições de ensino diferenciadas e, portanto,
separadas do segmento de educação que leva às universidades. Nesse sentido, vai se gestando
a proposta de criar uma rede de educação profissional, separada e paralela da rede ‘regular’ de
ensino, concepção que ganha corpo no governo FHC e se fortalece no governo Lula da
Silva 249 .
O que se propunha, já no período João Goulart, era a expansão de cursos de curta
duração no nível superior de ensino, a exemplo dos que já existiam em Volta Redonda e São
Bernardo do Campo, mantidos, respectivamente, pela Escola Fluminense de Engenharia e
pela Faculdade de Engenharia Industrial, devendo as instituições ministradoras dos cursos
funcionar em estreita articulação com empresas do ramo, que, participando da organização
dos currículos, ofereceriam pessoal docente especializado e estágio aos alunos (SILVEIRA,
2007; 2010).
Neste período populista 250 assistiu-se à ampliação do número de universidades, à
fundação das primeiras cidades universitárias inspiradas nos campi de universidades
norte-americanas 251 e à criação de cursos de curta duração, a exemplo dos cursos de

também a definição de um novo modelo de universidade com características específicas, no contexto do
estabelecimento de uma ‘nova sociedade’ surgida como reação à queda do liberalismo, que se aprofundou na
década de 1930 e que, na América Latina, estendeu-se até meados dos anos 50 (PRONKO, 1999, p. 85). Foram
elas: na Bélgica, Université du Travail (1902), no Brasil, Universidade do Trabalho (1934-1954), no Uruguai,
Universidad del Trabajo (1942), na Argentina, Universidad Obrera Nacional (1948), na Espanha, Universidad
Laboral (1952), além de iniciativas semelhantes encontradas também no Chile, na Colômbia e na Venezuela,
dentre as quais acrescentamos a Universidade Técnica de Lisboa, criada em 1930.
249

Cf. Silveira (2007; 2010).
Entendemos o populismo, com Boito Jr. (2005), como um fenômeno de classe e historicamente datado, cuja
ideologia engendra, entre os setores populares, determinada identidade mais com o aparelho de Estado burguês
do que com a pessoa do líder, sendo, portanto e também, um estatismo de conteúdo reformista, ainda que de um
reformismo superficial.
251
“A cidade universitária Armando Salles de Oliveira, da Universidade de São Paulo, foi, certamente, o caso
mais pujante de enquadramento de uma universidade arcaica nos moldes urbanísticos do capitalismo avançado
250
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tecnólogos no Centro Estadual de Educação Técnica do Estado de São Paulo e no Centro de
Educação Técnica da Amazônia, hoje Centros de Educação Tecnológica. No contexto da
reforma da educação do final dos anos de 1990, a política educacional do governo FHC
supervaloriza esses cursos de curta duração, mudando sua nomenclatura para Cursos
Superiores de Tecnologia e promovendo sua expansão, tanto na rede privada, quanto na rede
pública de ensino (ibid. ibid.).
Segundo Cunha (1983), o período dos governos populistas chega ao fim com trinta e
nove universidades, contando com a Universidade de Brasília, que embora tenha sido criada
com uma proposta diferenciada, acabou se amoldando à realidade, o que desvela “que uma
sociedade não se liberta facilmente de seu passado” (FERNANDES, 1975, p. 57).
O modelo nacional-desenvolvimentista, iniciado nos anos 1930 e findo no governo
civil-militar, é marcado por continuidade e ruptura. Para além de desenvolvimentistas, os
militares são nacionalistas 252 e, por conseguinte, passaram a adotar o modelo de Vargas para a
industrialização. A intervenção estatal do governo civil-militar na industrialização foi o
modelo do Estado Novo aplicado, mais uma vez, a partir do Golpe Militar de 1964. Nesse
contexto, o capitalismo ganhou fôlego em um país cujo governo se alinhava ao imperialismo
norte-americano, o qual buscava “proteger” diversos países das influências do socialismo e de
mudanças que afetassem os interesses das classes dominantes.
Assim, o governo civil-militar, por mediação do “pacto de dominação burguesa”
(FERNANDES, 2008), em torno da “modernização conservadora” (MOORE, Jr., 2010),
destruiu quaisquer obstáculos que pudessem, no âmbito da sociedade civil, dificultar, seja o

(...) O plano arquitetônico previa fragmentar em prédios afastados e ‘isolados’ a própria faculdade de Filosofia,
justamente, aquela que deveria ser o coração da universidade” (CUNHA, 1983, p. 100-1).
252
No Brasil, o nacionalismo nasce em seu caráter como contraditório. Se, por um lado, o nacionalismo só pode
existir a partir da formação do Estado-Nação, no qual sua força política remonta à Revolução Burguesa,
defensora de uma comunidade política igualitária, universalizante, no qual liberdade, igualdade se encontram
com democracia; de outro, após a consolidação dos estados nacionais, surgem disputas entre eles que,
entrelaçadas com os processos de reorganização geopolítica mundial e de formação do capital monopolista,
fazem com que o apelo à idéia de nação passe a significar a submissão aos desígnios do Estado, dissociando-a do
princípio democrático. No Brasil, em particular, o nacionalismo será confundido com um estatismo autoritário e
excludente, relegando a classe trabalhadora não só à exploração, como, também, ao absenteísmo político. Cf.
Fernandes (1995, p.134).
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processo de adaptação econômica e política que se impunha ao país, seja o de assunção do
sub-imperialismo por mediação do projeto de Brasil potência253 .
Sufoca-se a movimentação política; contém-se a crise econômica; incentiva-se a
exportação de produtos agrícolas, minerais e manufaturados; racionaliza-se o sistema
tributário e fiscal; estratificam-se as classes sociais e frações de classes por meio da contenção
salarial em todos os setores da produção; estimula-se a modernização das estruturas urbanas;
consolida-se o caminho para entrada de capital e tecnologia estrangeiros; cria-se a indústria
petroquímica; ocupa-se a Amazônia, dinamizando sua economia; defende-se e estimula-se a
indústria do café solúvel; formula-se uma política de exportação de armamentos e de energia
nuclear; moderniza-se as estruturas universitárias.
“No plano histórico, passava-se de uma ditadura de classe burguesa dissimulada e
paternalista para uma ditadura de classe aberta e rígida”, por meio de uma “contra-revolução
preventiva” caracterizada por sua defesa “à quente da ordem”, que partia do aparelho estatal,
propiciando, assim, a consolidação do Estado autocrático burguês (FERNANDES, 2008,
passim).
No plano educacional, o governo civil-militar, aproveitando-se das contradições dos
mandatos populistas, promove a adaptação da educação, em geral, e do ensino, pesquisa e
extensão universitários, em particular, às estratégias de consolidação e projeção da “potência
brasileira” no plano internacional. Isto é, as políticas educativas, de cunho tecnocrático 254 ,
passam a responder às dinâmicas da relação imperialismo norte-americano e subimperialismo
brasileiro, em conformidade com o discutido no segundo capítulo.
As reformas educacionais incorporam alguns elementos de debates da década anterior,
contudo fortemente balizadas por recomendações oriundas de agências internacionais, tais
como, os acordos entre o MEC e a United States Agency for International Development
(USAID) 255 , o Relatório Atcon 256 e o Relatório Meira Mattos do MEC/Brasil, cuja finalidade
253

Desvelamos no capítulo II que, o fenômeno do subimperialismo se manifesta pela primeira vez, no Brasil, no
período histórico do governo civil-militar, voltando a se manifestar, mais tarde, no governo Lula da Silva
254
Entendemos, com Ianni (1996, p. 315), que a noção de tecnocracia envolve, fundamentalmente, o conjunto de
intelectuais (economistas, engenheiros, agrônomos, geólogos, urbanistas arquitetos, educadores, projetista, etc.)
que exercem as principais atividades no processo de elaboração, execução e controle das políticas públicas,
dando-lhes um caráter eminentemente técnico.
255
Em 19 de dezembro de 1950 foi assinado o Acordo Geral entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos
“para estabelecer o intercâmbio de conhecimentos técnicos e a cooperação em atividades correlatas” com vistas a
contribuir para o desenvolvimento econômico e para elevação da capacidade produtiva do Brasil. A partir deste
Acordo Geral foram assinados outros acordos: em maio de 1953, o Acordo sobre Serviços Técnicos Especiais
complementa o primeiro; em junho de 1965 é assinado o acordo entre a USAID, o MEC e o representante do
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era incorporar compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Carta Punta Del Leste, em
1961, e no Plano Decenal da Aliança para o Progresso; Conselho Interamericano Econômico
e Social (CIES); Secretaria da Organização dos Estados Americanos para Assuntos Culturais,
Científicos e de Informação (OEA); Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 257 , criado pela CNI; e o
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), criado em 1961 por um grupo de
empresários, que funcionou até 1971, como partido ideológico do empresariado, exercendo
papel fundamental no golpe de 1964 e nas ações governamentais de âmbito político e
econômico.
Visto que a ideologia do nacional-desenvolvimentismo respondesse às dinâmicas do
processo de internacionalização da economia, o que resultou na consolidação de um modelo
de desenvolvimento associado e dependente ao capital internacional (IANNI, 1982; 1988;
1996; MARINI, 1993; 1997; 2000), nem as frações de classe no bloco de poder, nem os
intelectuais orgânicos da burguesia e, tampouco, os intelectuais tradicionais estiveram alheios
aos debates que, no plano internacional, se travavam em torno de temas como o da educação
para o desenvolvimento econômico e o da modernização da universidade.
No Brasil, desde a década de 1950 que a relação entre educação e desenvolvimento
vem se manifestando não somente nos debates, mas também em documentos emanados pelo
poder público, por entidades de classe do patronato e, ou, intelectuais orgânicos do capital
(CARDOSO, 1978; CIAVATTA, 2009; FÁVERO, 2001; FRIGOTTO, 2001; RODRIGUES,
1998), tornando-se preparadora de recursos humanos especializados para atividades no âmbito
da industrialização, da modernização da agropecuária e, ainda, da ampliação e modernização
dos serviços de infraestrutura.

Brasil para Cooperação Técnica (Ponto IV), no qual a agência norte-americana se comprometia a enviar técnicos
ao Brasil, para, junto aos brasileiros, reestruturarem o sistema nacional de ensino superior. A partir da assinatura
deste último Acordo, foram baixadas portarias, elaborados pareceres e assinados novos acordos que
complementavam os anteriores, até a nomeação da terceira e última comissão brasileira que integrou a Equipe de
Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior (EAPES), cujas recomendações foram assumidas pelo governo
federal.
256
Como mencionamos, anteriormente, o referido Relatório, elaborado por Rudolph P. Atcon, consultor da
UNESCO e da USAID, foi publicado originalmente no ano de 1961 e encontra-se disponível em
http://pt.scribd.com/doc/36270991/Rudolph-Atcon-La-Universidad-a-v-libro. Acesso em fevereiro de 2010
257
Segundo Frigotto (2003) e Rodrigues (1998; 2007), o IEL é encarregado de analisar as tendências e as
necessidades do setor industrial no plano da educação e formação técnico-profissional. Criado em 1969,
funciona como mediador entre setor produtivo e instituições de ensino públicas e privadas, no sentido de
sensibilizá-las sobre as necessidades da indústria nacional. No ano de 1992, o IEL elaborou o projeto Pedagogia
da qualidade, com o apoio da CNI, SENAI e SESI; coordenou o Encontro Nacional Indústria-Universidade para
discutir a Pedagogia da qualidade; realizou mais 16 encontros estaduais sobre educação para a qualidade e 15
cursos sobre qualidade total.
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No que concerne à modernização da universidade, vimos na seção anterior que esse
debate não ocorre única e exclusivamente em um país, mas em grande parte da Europa
Ocidental, capitaneado pelo Relatório Robbins, aprovado pelo governo britânico, no ano de
1963. E, na América Latina, o Relatório Atcon ‒ La Universidad Latino Americana Clave
para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en
América Latin, de 1961, bem como a mesa redonda Higher Education and Latin American
Development, realizada em Assunção, no Paraguai, em 1965, promovida pelo BID, exercem
influência marcante na reforma universitária do Brasil, Chile e Honduras.
Dessa forma, ao terem início os trabalhos da Reforma Universitária e do Ensino de 1o
e 2o Graus no Brasil, contava-se com um conjunto de subsídios, desde os estudos produzidos
no plano internacional, passando pelo conjunto de formulações da ainda genesíaca política
científica e tecnológica, até os Acordos MEC‒USAID, o Relatório Meira Mattos, e outros
estudos em âmbito nacional. Assim, a inspiração de cunho liberal que caracterizava a Lei
no 4.024/61 cedeu lugar a uma tendência tecnicista de caráter liberal-autoritário-centralizador,
não só na Reforma Universitária ‒ Lei no 5.540, de 28 de novembro de 1968 ‒, como também
na Reforma de Ensino de 1o e 2 o Graus ‒ Lei no 5.692/71.
Segundo o Relatório Atcon 258 , anteriormente mencionado, as universidades da região
latino-americana, já no início da década de 1960, inspiradas, na grande maioria, no modelo
napoleônico, encontravam-se estruturalmente arcaicas, diante do “impulso da independência
econômica, da industrialização e da crescente demanda de consumo”. Desse modo, a
modificações estruturais da universidade requeriam, no plano sociopolítico, “a transição do
ensino de elite para o ensino de massas”; no plano tecnológico, “a transformação de
instituições meramente acadêmicas em institutos de ciência pura e aplicada”; e, no plano
econômico, “a transformação de torres de marfim em instituições a serviço da comunidade”
(ATCON, 1961, p. 22. Tradução livre nossa). Ressalte-se que essas recomendações não se
desvinculam da concepção que atribui ao ensino superior papel estratégico no
desenvolvimento dos sistemas nacionais de C&T e no processo de formação de recursos
humanos altamente qualificados.

258

O consultor Rudolph Atcon, grego de nascimento, naturalizado cidadão norte-americano e de formação
intelectual alemã, chegou à América Latina e Caribe em fins da década de 1950. No Brasil, assessorou Anísio
Teixeira no processo de implantação da CAPES, trabalhando como subdiretor do Programa Universitário entre
1953 e 1956. Além do Brasil, Atcon atuou na reforma universitária do Chile, Colômbia, Venezuela, Honduras e,
ainda, do Caribe (FÁVERO, 1991, p. 20).

319

Portanto, segundo a concepção veiculada pelo Relatório Atcon, o desenvolvimento
econômico da região só seria possível a partir do planejamento integrado e coordenado da
economia e da educação, do que a política científica e tecnológica, ainda que não explicitada,
dele faz parte. Desse modo, a universidade, atuando do topo da sociedade, promoveria uma
reforma socioeconômica, possibilitando, assim, a região latino-americana cumprir seu papel
na economia mundial, formando recursos humanos qualificados, segundo a divisão
internacional do trabalho.
¿Para qué sirve planear “económicamente” una fundición de estaño en un
sitio cuando consideraciones políticas, no económicas pero sí altamente
negativas, exigen su construcción en otra parte? ¿Para qué sirve planear
“económicamente” la construcción de una fábrica de cemento aquí o de uma
fábrica de zapatos allá sin tener en cuenta la fuerza laboral, los ingenieros o
los administradores que eventualmente han de atenderlas y mantenerlas?
¿Para qué sirve una curva de utilidades marginales, un cálculo de los gastos
generales o de la amortización cuando el factor humano, mal preparado,
puede echar – y echará – a perder en cosa de meses, no de años, los planes
económicos mejor establecidos? ¿Hasta dónde puede progresar realmente un
continente cuando el criterio económico se preocupa principalmente de la
importación de máquinas, de expertos y de técnicos sin que haya un plan
educativo concomitante para producir o perfeccionar los recursos locales?
Los mejores planes son inútiles sin contar com la gente. Y el desarrollo de
este continente depende, primero que todo, del desarrollo de su propia gente.
Es el factor humano, el factor humano local y no el importado, el que a la
larga deberá no sólo mantener las máquinas y las ideas importadas, sino
también, imaginativamente, innovar, inventar y descubrir otras nuevas,
concebidas específicamente para la satisfacción de las necesidades y de las
condiciones locales. Entonces, y sólo entonces, un pueblo, una sociedad, una
nación llega a ser realmente libre, realmente independiente. La exportación
de inventos nuevos sólo puede presentarse después de que esta etapa haya
sido alcanzada y consolidada. Sin embargo, hasta ahora este factor,
innegablemente crucial, ha sido omitido íntegramente de nuestra planeación
para el desarrollo socioeconômico (ATCON, 1961, p. 11).

Sempre criticando o financiamento da educação por parte do Estado e, ainda,
propugnando o aumento do número de instituições privadas de ensino superior em detrimento
das públicas, Atcon (op.cit), que tem no Brasil “o maior pecador” no que diz respeito à
administração, à organização didático-pedagógica e ao financiamento, sustenta ser a
“autonomia” uma panaceia capaz de promover não apenas a independência universitária, mas
também a independência do continente. Para tanto,
Autonomía significa la no intervención del Estado en la administración
financiera, académica y científica de la universidad. Significa la libertad de
seleccionar, contratar o remover personal, estructurar la administración y
organización de la institución, crear y eliminar cursos, enseñar e investigar
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sin interferencias indebidas, pagar sueldos que la universidad y no el
funcionalismo público determinen; significa todo lo que se considera útil
hacer dentro de sus objetivos y de las limitaciones que imponen sus recursos
financieros (ATCON, 1961, p.50-51).

Em um contexto em que, a assinatura e entrada em vigor do Tratado de Roma,
constituindo o Mercado Comum Europeu, repercutem na América Latina; o Brasil articula o
lançamento da Operação Pan-Americana de cooperação e segurança hemisférica; e, ainda, o
Tratado de Montevidéu cria a Associação Latino-America de Livre Comércio, com o objetivo
de constituir um mercado comum regional, Atcon (op. cit.) afirma que o êxito das tarefas
socioeconômicas, regional e nacionais, estaria na “integração da educação”, por mediação de
“uma CEPAL educacional” vinculada à CEPAL econômica, de modo a impulsionar maior
“eficiência” e maior “produtividade” na educação, em geral, e no ensino superior, em
particular. Uma futurologia que se materializará, na década de 1990, no âmbito do
MERCOSUL.

Si realmente deseamos hacer algo constructivo, algo que decida entre el
fracaso y el éxito, tenemos que establecer em seguida un plan educativo
integrado para todo el continente. A su vez, debemos coordinarlo con los
programas ya existentes en los campos económico y social a fin de
garantizar um progreso efectivo (...) Para lograr un enfoque coordinado de la
planeación educativa en América Latina se requiere por lo menos algo
equivalente a la creación de uma ECLA educativa,vinculada por arriba a la
ECLA económica y basada, en general, en las recomendaciones del
Seminario de Washington en 1958 (ATCON, 1961, p. 112).

No que diz respeito ao financiamento da educação superior, Atcon (op. cit.) é
categórico: a universidade deveria produzir um custo que lhe permitisse o máximo de
rendimento, com a menor inversão das disponibilidades financeiras dentro do orçamento
anual, o que implica na obrigação de procurar novas fontes de financiamento para suas
atividades de ensino, pesquisa e expansão (ibid., p. 48).

Hace años que el Capes recomendó tal cosa para el Brasil; luego, el año
pasado, el asunto se consideró nuevamente en un estudio efectuado por la
Escuela de Sociología Política de São Paulo, y ahora se ha puesto a prueba
en la recién creada Universidad de Brasilia. Con tal procedimiento la
universidad debería ser: a) Independiente legalmente y privada; b)
Financiada por donativos anuales del Estado, más o menos como se hace en
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Gran Bretaña; c) Libre de controles e interferências estatales. d)
Completamente disociada de las regulaciones del servicio civil; e)
Políticamente neutral (ATCON, 1961, p. 113).

Assim, coerentemente com a proposta do Relatório Robbins, elaborado e discutido na
Europa, na América Latina, a missão da universidade modernizada deve encontrar as formas e
desenvolver as estruturas adequadas para cumprir seu objetivo de:

a) La educación general en nivel no graduado y especializado, destinada a la
satisfacción de las necesidades de gran parte de la población; b) La
preparación de profesionales en número adecuado para las necesidades
correspondientes de la sociedad; c) El entrenamiento especializado en
técnicas y tecnologías para el desarrollo industrial de la sociedad; d) La
investigación científica como medio indispensable de una buena enseñanza y
como guía para el descubrimiento de nuevas verdades al servicio de la
sociedad; e) El desarrollo de cursos de especialización en nivel de posgrado;
f) La ampliación de toda especie de actividades de extensión cultural y
científica (ibid., p. 47).

Entre outros aspectos do minucioso Relatório Atcon cabe destacar, ainda, a
instrumentalização da universidade face à reforma política de modo a aproximá-la do setor
empresarial.
a) Establecer y promover una genuina política universitaria en el consejo de
la universidad; b) Preparar y aprobar una lista de prioridades máximas
relativas al desarrollo de la universidad, y luego llevar acabo cada etapa con
una verdadera continuidad en el esfuerzo; c) Ampliar los contactos y las
vinculaciones con la comunidad, la industria, el comercio y la agronomía,
circundantes; d) Consolidar la posición de la universidad dentro del
panorama de la economía en crecimiento de la nación, al convertirse en un
instrumento de desarrollo útil, consciente y activo; e) Autorizar nuevas
construcciones sólo después de que la actividad que se va a beneficiar con
ellas haya sido puesta a prueba en un edificio viejo, a fin de definir y de
establecer empíricamente las relaciones interfuncionales entre los
miembros de su personal; f) Establecer un plan general de desarrollo (ibid.,
p.113).

Segundo Fávero (1991), esta recomendação materializou-se na criação do CRUB, em
abril de 1966, reconhecido, mais tarde, pelo Decreto no 70.904/1972, como entidade de
utilidade pública, que passa a assumir, entre outras funções, a coordenação e execução de
acordos no ensino superior, chegando a mediar o contrato entre MEC e a Universidade de
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Houston para oferecer assistência técnica às universidades brasileiras no processo de
implantação da reforma universitária do governo civil-militar (FÁVERO, 1991, p. 34). Não
será apenas no CRUB que as recomendações do Relatório Atcon virão a se manifestar.
Com efeito, a concepção de universidade proclamada pelo referido Relatório Atcon
bem se aproxima do preconizado pelo Relatório Robbins. Na realidade, propõe-se o modelo
anglo-saxão modernizado: democrática e de massa e, portanto, marcada pela diferença
institucional e de diversificação de cursos; flexível e pragmática de modo a privilegiar o
custo/benefício do sistema; aberta ao pluralismo de ideias e ao exterior; portadora de espírito
empresarial e, portanto, competitiva, favorecedora da mobilidade e das inovações e,
sobretudo, próxima da indústria; conceito de autonomia que pretende independência
financeira e administrativa em relação ao Estado bem como a diversificação de fontes de
recursos. Todas essas recomendações, como veremos em seguida, serão incorporadas, seja
nos instrumentos legais, seja no Relatório da EAPES (Relatório MEC-USAID).
Embora tenha sido implantada sob a égide do AI-5 259 , de 1968, a reforma
universitária, promovida pelo governo civil-militar, foi iniciada com a outorga do Decreto-Lei
no 53, de 18 de novembro de 1966, e, ainda, do Decreto-Lei no 252, de 28 de fevereiro de
1967, que, possivelmente, respondessem ao trabalho da Equipe do Planejamento do Ensino
Superior (EPES) 260 em fase de desenvolvimento.
O Decreto-Lei no 53/66, tendo o princípio da integração como diretriz fundamental das
normas nele instituídas, ao fixar princípios e normas de organização das universidades
federais, distingue pesquisa básica da pesquisa aplicada, retomando a concepção de
Universidade do Trabalho, defendida no governo Janio, que já se encontra em
desenvolvimento, sob a designação de tecnológica. Com efeito, a discussão em torno da
diferença institucional e de diversificação de cursos no ensino superior tem sua gênese no
início da década de 1960, quando o CFE organizou, provisoriamente, os currículos mínimos
de cursos de engenharia, sem fixar sua duração, se de cinco anos ou não, nem definir o perfil
institucional para a oferta dos cursos.
“O ensino de formação profissional e a pesquisa aplicada serão feitos em unidades
próprias, sendo uma para cada área ou conjunto de áreas profissionais afins dentre as que se
259

O relatório Meira Mattos veio propor medidas relacionadas ao movimento estudantil e a “crise de autoridade
no sistema educacional”, cujas recomendações culminaram no AI-5. Para maiores detalhes ver Cunha (1988) e
Fávero (1991).
260
Em junho de 1967 foi nomeada a Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior (EAPES) para
dar continuidade aos trabalhos, em substituição a EPES.
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incluam no plano da Universidade” (Art. 2o, item III). O Decreto dispõe ainda que “o ensino e
a pesquisa desenvolver-se-ão mediante a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos
envolvidos em cada curso ou projeto de pesquisa” e que as atividades interescolares serão
supervisionadas por órgãos centrais constituídos de modo a que neles estejam representados
os vários setores de estudos básicos e aplicados.
Como os termos do Decreto-Lei no 53/66 não foram suficientemente precisos para que
as universidades pudessem operacionalizar a pretendida integração, o Decreto-Lei no 252/67
no seu art. 2o define o departamento como uma subunidade e “fração da estrutura universitária
para todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica e de distribuição de
pessoal” (§ 1o do art. 2o). Em consonância com o Relatório Atcon, a reunião de disciplinas
afins, congregando professores e pesquisadores para objetivos comuns de ensino e pesquisa,
em torno de uma unidade departamental busca a eficácia e aumento da produtividade na
elaboração dos planos de trabalho, encargos de ensino e pesquisa, segundo as especializações.
Os termos dos referidos decretos foram desenvolvidos pela EAPES e prescritos na Lei
no 5.540/68. Orientada pelos movimentos pró-modernização universitária, em nível
internacional e nacional, a Equipe aponta para a necessidade de a reforma do ensino vir
acompanhada de uma ampla reforma da sociedade, em uma direção política que busca
articular coerção e consenso.

A verdade é que existe enorme descontentamento com os sistemas
existentes, e por isso se critica tudo, o ensino, os professores, os reitores, a
cátedra vitalícia, a desvinculação entre a Universidade e a sociedade. Quase
toda a gente se mostra disposta a declarar que o ensino no Brasil, e até no
mundo, é obsoleto, anacrônico, ultrapassado, alienado, medieval. E a
conclusão é que se impõe uma reforma radical e urgente do ensino. Todas
essas críticas valem como meias verdades. Porque a solução não está apenas
na reforma do ensino, mas numa reforma mais ampla da sociedade toda, dos
jornais, do rádio, da televisão, dos métodos de trabalho, do funcionalismo
todo, civil e militar, enfim, de nossas concepções de vida, da própria
atmosfera filosófica da cultura ocidental. A luta contra os defeitos do sistema
brasileiro de educação deverá ser uma luta em que esteja empenhado não
apenas o Governo, mas a família brasileira, e sobretudo professores e alunos
(BRASIL/MEC/EAPES, 1969, p.32).

Baseada no pensamento de economistas burgueses, como o clássico Adam Smith e o
neoclássico Alfred Marshal, a EAPES afirma categoricamente ser a educação, não apenas,
uma responsabilidade social, mas também um fator de desenvolvimento econômico, parte do
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capital fixo, ao lado da maquinaria, de edifícios, e da terra melhorada por drenagem e
fertilizantes. Desse modo, a educação é tornada investimento nacional (BRASIL/MEC/EAPES,
1969, p. 22).

Como a educação, na visão da Equipe, é requisito do desenvolvimento econômico,
sendo dele coetânea e a ele ajustável, há uma convergência substantiva e inegável entre
desenvolvimento econômico e desenvolvimento cultural. Torna-se necessário, desse modo,
modificar a visão da sociedade, em geral, e do “capital humano”, em particular, sobre a
formação de mão-de-obra para o desenvolvimento econômico e científico-tecnológico.
Assim sendo, a EAPES, tomando a universidade norte-americana como modelo,
examina os problemas do ensino superior, no Brasil, estabelecendo uma relação entre
educação e desenvolvimento econômico. Para a Equipe os gastos com a educação
representam um investimento lucrativo na formação do capital humano, contudo, haveria que
se entender que o governo federal dispõe de parcos recursos para priorizar a educação em seus
investimentos, tornando-se necessário, por conseguinte, conclamar a sociedade civil
organizada em torno do setor privado, para resolver o problema do financiamento da
educação:
A importância de determinado grau de ensino não se mede pela verba
orçamentária. Educação nacional é um movimento de responsabilidade
coletiva e solidária, conforme o têm proclamado inúmeros educadores
brasileiros, como Anísio Teixeira e Carlos Pasquale. Tanto em suas raízes
mais profundas quanto em suas especializações mais altas, a educação é o
reflexo das forças íntimas que animam a sociedade. Não é o resultado apenas
de esforços, mais ou menos espasmódicos, da classe política. A educação é
talvez a expressão mais característica da vida de uma sociedade. E mesmo
sem a escola pública, já houve áreas no Brasil em que não se encontrava um
único analfabeto (BRASIL/MEC/EAPES, 1969, p. 26).

Segundo a Equipe, outro problema do ensino superior no Brasil estaria no fato de se
caracterizar “historicamente pelo traço da culturalização e não da tecnificação das profissões”,
desse modo o “caráter verdadeiramente universitário, orientado para o binômio ciência e
tecnologia” estaria sendo postergado. Sob esta alegação, a EAPES propugna “uma estrutura
universitária plástica”, de fácil adaptação às necessidades do mercado.
Cabe, portanto, à universidade voltada para o desenvolvimento propiciar condições
para o afloramento das diversas aptidões humanas, de modo a atender à diversidade de níveis
vocacionais, ofertando “um ensino relativamente simples e prático para a obtenção de graus

325

correspondentes ao B.A. e B.S. americanos, e outro, rigoroso e exigente, para a obtenção de
graus correspondentes ao M.A., M.S. e Ph.D.” (BRASIL/MEC/EAPES, 1969, p. 29; ATCON,
1961, p. 114), em estreita sintonia com o “mercado de trabalho profissional” – definido em

torno do projeto de modernização, desenvolvimento econômico e segurança nacional –,
sobretudo para a “organização das carreiras e dos respectivos currículos”, cujos cursos
poderão ser criados ou extintos “conforme previsões das necessidades

do mercado,

conhecidas através de um bom serviço de pesquisa de mercado profissional”
(BRASIL/MEC/EAPES, 1969, p.71) 261 .
Na realidade, o modelo de funcionamento e estrutura do ensino superior proposto pela
EAPES, no ano de 1969, em franca oposição aos supostos cursos de longa duração e
obsoletismo do conhecimento, é o que veio a ser materializado, trinta anos depois, no
processo de Bolonha, no decurso do processo de implantação da reforma neoliberal de
universidade da União Europeia ‒ a estrutura do 3+2+3 (licenciatura, mestrado e doutorado)
‒, não implantando nos países do MERCOSUL, em geral, e do Brasil, em particular.
Na nova estrutura universitária, a cátedra, despojada do privilégio da vitaliciedade de
seus titulares, deixa de ser a unidade básica do ensino e da pesquisa, cedendo lugar para o
departamento, unidade colegiada de ensino e pesquisa, no qual se integram as diversas
categorias da carreira docente, hierarquicamente estabelecidas. No que se refere ao ensino, a
adoção do sistema semestral nos currículos, por créditos, visa a sua eficácia, posto que deva
voltar-se para as necessidades imediatas do mercado.
Em um contexto em que, no plano internacional, o “argumento da Hélice Tripla” vem
se desenvolvendo, tornando-se peça-chave na elaboração, implantação e implementação dos
sistemas nacionais de política científica e tecnológica; e, no plano nacional, a questão da
ciência e tecnologia torna-se objeto de política governamental, sendo explicitada no Plano
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A educação superior nos Estados Unidos – undergraduated – tem seus cursos distribuídos em áreas
acadêmicas, caracterizados segundo sua duração: cursos superiores de curta duração (Associated Degrees) e
Licenciaturas (Bachelors Degrees). Os diplomas conferidos aos concluintes dos cursos da área das ciências
humanas e sociais são os de Bachelors Arts (B.A.) e os concluintes da área das ciências exatas recebem o
Bachelors Science (B.S.). Seguindo o mesmo critério de divisão por área do conhecimento, os cursos de
mestrado conferem os títulos de Master of Arts (M.A.) aos mestres formados na área das ciências humanas e
sociais; e de Master of Science (M.S.) na área das ciências exatas. Há, ainda, o Master of Fine Arts (MFA), que
engloba os cursos de Fotografia e Teatro, e o Master in Business Administration (MBA), mestrado profissional,
com duração de, apenas, dois anos. Outros mestrados como o de jornalismo possuem, apenas, um ano de
duração. Quanto aos cursos de doutorado, existem os profissionais que conferem o título de Professional
Doctore, que ao contrário do doutorado acadêmico – research doctore (Ph.D.) –, não exige geração de
conhecimento novo por meio de pesquisa, tendo como exigência, apenas, o desempenho do doutorando em
disciplinas e estágio.
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Estratégico de Desenvolvimento que deu origem ao FNDCT 262 , evocam-se o ensino superior,
em geral, e a pós-graduação, em particular, a exercer papel estratégico no sistema de C&T e
no processo de formação de recursos humanos altamente qualificados, em regime de
colaboração solidária entre Estado, empresa privada, e universidade.

Há que elaborar-se um programa de pós-graduação voltado para a solução de
alguns dos mais graves problemas que dificultam o progresso brasileiro: a
carência de pessoal docente de nível superior, o imperativo da abertura de
novas fronteiras no domínio da pesquisa científica e de formação de
pesquisadores de alto nível, a exigência de manter a investigação científica
do país em nível compatível com os padrões científicos internacionais e,
finalmente, a necessidade de um trabalho de «reciclagem» para atualização
de conhecimentos e técnicas dos profissionais graduados em escolas
superiores. Urge assim promover uma política nacional de amplo incentivo à
pesquisa científica nos diversos domínios do saber, a qual possa contar com
o apoio solidário do trinômio Estado-Universidade-Empresa, de modo que
atenda aos imperativos da segurança, da ciência e da produtividade”
(BRASIL/MEC/EAPES, 1969, p.175).

No que concerne à extensão universitária, inaugura-se a ideia de que ela se constitui
como atividade inerente à universidade, voltada para a prestação de serviços em aparente
perspectiva assistencialista, sendo, na essência, objeto de contenção da entrada da classe
trabalhadora no ensino superior. Neste sentido, a extensão universitária deve atender a parcela
da sociedade que, não tendo acesso ao ensino superior, se beneficiará de cursos de curta
duração

na

modalidade

de

aperfeiçoamento,

adaptação

ou

de

atualização

(BRASIL/MEC/EAPES, 1969, p. 117).
O princípio da autonomia é visto “como força criadora da ciência, da técnica e dos
valores mais altos da cultura universal”, que afirmada na individualidade institucional,
“assegura a liberdade na busca permanente de soluções pedagógicas sempre mais
aperfeiçoadas”. Soluções estas, entendidas como, dadas pela empresa privada e pelo mercado.
Desse modo, a autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, mais do que um
simples status jurídico, deve ser o resultado de uma conquista da comunidade universitária,
em geral, no movimento de aproximação com o setor empresarial.
262

No capitulo III, evidenciamos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi criado,
no ano de 1969, com a finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos desenvolvimento científico e
tecnológico, contando com o apoio do BID.
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No que se refere à expansão da oferta de vagas, a EAPES, coerente com o Relatório
Atcon, faz uma clara menção à participação do ensino privado no processo de expansão dos
cursos de nível de superior, com a criação de universidades na esfera privada, prestando-lhes
auxílio a fim de assegurar vagas para alunos de baixa renda, bem como a oferta de bolsas de
estudo.

Quanto às Universidades particulares, deve ser estimulada sua fundação,
prestando-lhes os governos auxílios, a fim de assegurar nela vagas para os
alunos pobres. Mas só em casos extremos, verdadeiramente excepcionais,
deverá o Governo encampá-las ou federalizá-las, assumindo destarte a
totalidade de seus encargos financeiros. Os recursos governamentais
disponíveis devem ser empregados, sobretudo, no alargamento das
Universidades oficiais existentes, pelo menos por enquanto. Em vez de
fundar novas escolas ou encampar as particulares, deve o Governo aumentar
a lotação de suas escolas superiores tradicionais (BRASIL/MEC/EAPES,
1969, p.63).

Com efeito, “entre 1965 e 1980, as matrículas do setor privado saltaram de 142 mil
para 885 mil alunos, passando de 44% do total das matrículas para 64% nesse período
(MARTINS, 2009, p. 23), dados que revelam abertamente o incentivo à criação das
“universidades de ensino” na esfera privada, cujo incremento será verificado nos vinte anos
de mandatos neoliberais, de Collor de Mello à Lula da Silva. Segundo o Censo do INEP de
2009, publicado no ano de 2010, as instituições privadas são predominantes na educação
superior, chegando a 89,4% das IES. Além disso, dos jovens matriculados no ensino superior,
na faixa etária de 18 a 24 anos de idade, cerca de 3,8 milhões, ou seja, 74,9% dos estudantes
estão inscritos nas instituições da rede privada de ensino. As demais matrículas estão
computadas nas IES federais, estaduais e municipais, correspondendo a 12,7%, 9,7% e 2,8%
do total, respectivamente.
A reforma universitária promovida no governo civil-militar, sob orientação da USAID,
semelhantemente à reforma Veiga Simão, em Portugal, elaborada sob a assistência da OCDE,
assimila traços da concepção de universidade como centro do progresso e do desenvolvimento
econômico do país, integrando o ideal liberal de educação para as massas, na oferta de cursos
para formação técnica dos quadros superiores do país, preparo de profissionais liberais e
especialistas altamente qualificados nos diferentes campos do conhecimento, bem como a
formação de quadros intermediários exigidos pelo desenvolvimento econômico; o ideal
científico baseado na produção de conhecimento novo e inovador, por meio da pesquisa
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básica e da pesquisa aplicada, respectivamente; e o papel de prestadora de serviços por meio
de atividades de extensão e de execução de projetos solicitados por empresas estatais ou
privadas.
Em síntese, a moderna universidade brasileira, segundo Sucupira (1972), estaria
conseguindo integrar, em uma mesma instituição, a concepção idealista e a concepção
puramente funcional de universidade: “a Reforma Universitária brasileira, de 1968, adotou,
como princípio, a universidade em termos de universidade polivalente, e a escola isolada
como exceção” (SUCUPIRA, 1972, p. 30-1).
Esta universidade de tipo polivalente, na qual a racionalidade instrumental 263 se
sobrepõe à racionalidade crítica e criadora, possui traços marcantes, tais como o vínculo entre
educação e desenvolvimento econômico, entre educação e mercado de trabalho; estímulo à
parceria entre universidade e empresa privada, tendo o Estado como regulador e avaliador dos
contratos e prestações de serviços; instituição do sistema departamental e o cultivo ao
conhecimento em razão de ulteriores aplicações nas áreas técnico-profissionais; diferenciação
institucional e de oferta de cursos; expansão do ensino superior por meio da ampliação do
número de vagas nas universidades públicas sem a criação de novos campi universitários
públicos; incentivo à proliferação de instituições privadas; extensão universitária como
prestadora de serviço.
Finda a ditadura civil-militar, ao se anunciar o segundo lustro dos anos 1980,
deparamo-nos com uma sociedade bem modificada. O Brasil é o “ornitorrinco”: altamente
urbanizado; pouca força de trabalho e população no campo; forte agrobusiness; setor
industrial taylorista‒fordista completo, avançando para a revolução molecular-digital, de
acumulação flexível; estrutura de serviços diversificada, mesclando o moderno e o arcaico;
sistema financeiro atrofiado em decorrência da elevada dívida interna e financeirização da
economia; e, ainda, produção do conhecimento, técnica e ciência ocorre de modo subordinado
e dependente, isto é, o Brasil segue copiando, importando e adaptando tecnologia
(OLIVEIRA, 2003, p. 132-4).
O III PND (1979—1985) editado no governo Figueiredo, descontinuado pela política
de estabilização econômica, encerra um ciclo de trinta anos de planejamento econômico 264
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A universidade é vista, tão somente, como fator de desenvolvimento e de mudança dos padrões de
dependência nos limites do capital (FERNANDES, 1975).
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O primeiro ensaio de planejamento econômico no Brasil ocorreu no governo Eurico Dutra, em 1947, com o
Plano SALTE, priorizando as áreas da saúde, alimentação, transporte e energia.
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para o desenvolvimento, aqui identificado com o investimento maciço no processo de
industrialização do país.
Durante o período de governo iniciado com José Sarney, passando por Collor de Mello
até Itamar Franco, as atenções dos governos estiveram voltadas para os ajustes interno e
externo, visando à redução do déficit público com o objetivo de obter o equilíbrio no balanço
de pagamento da dívida, o que resultou no refluxo da industrialização, na queda de salários da
classe trabalhadora, no aumento do índice de desemprego e outros impactos na área social.
Entrementes, são colocados em prática vários planos, a exemplo do Plano Cruzado, Plano
Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II.
Nesse contexto, o que fica claro é que o projeto do nacional-desenvolvimentismo, em
prática desde os anos de 1930, foi aos poucos sendo substituído por um consenso em torno da
orientação neoliberal, em direção à primazia do mercado. O Estado, antes tido como solução
para as falhas do mercado passa a ser visto como problema. As mazelas do regime militar
acarretam debates que giram em torno de seu tamanho excessivo, oneroso e ineficiente. O
liberalismo, que na Primeira República fora identificado com o atraso, agora sob nova
roupagem é identificado com a modernidade.
A partir da Nova República, no plano educacional, a UNESCO e o BM entram em
cena, e a temática da reforma e autonomia universitárias, da alocação de recursos em função
de avaliação de desempenho, passa a fazer parte do debate de forças sociais em disputa,
movimentando-se em quadro tenso e contraditório, que expressa formas distintas de conceber
o Estado, a sociedade e o papel da universidade.
De um lado, autonomia significa liberdade em franca oposição à intervenção da
ditadura militar sobre a universidade, tanto aquela relacionada à repressão a liberdade de
pensar e ao controle da pesquisa, quanto ao controle da organização e a dinâmica internas da
universidade pública, ao financiamento e sua ingerência nas articulações com a sociedade. De
outro, autonomia significa privatizar a universidade pública, por meio da diversificação de sua
fonte de financiamento; denota que a universidade, além de gerir seu orçamento, pode
contratar e demitir pessoal; aponta para o fim da universidade pública e gratuita, bem como
para o descompromisso com os planos de cargo e salários de pessoal docente e técnicos
administrativos; e, ainda, para a aproximação da universidade pública aos interesses do
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mundo empresarial, orientada por uma perspectiva pragmática da produção científica e
tecnológica (FÁVERO, 1998; NEVES, 2004).
Incluem-se neste debate a criação, por meio do Decreto no 91.972, de 1985, da
Comissão de Alto Nível para Estudar a Reformulação da Educação Superior; do Grupo
Executivo para a Reformulação da Educação Superior (GERES), instituído pela Portaria
no 100, de 1986, como desdobramento do Relatório Final elaborado pela Comissão de Alto
Nível; e, ainda, os embates da Constituinte de 1987-1988.
As diretrizes do Relatório Final elaborado pela Comissão de Alto Nível foram
incorporadas pelo GERES, (CUNHA, 1997), que veio, por sua vez, elaborar o anteprojeto de
lei que dispunha “sobre a natureza jurídica, a organização e o funcionamento dos
estabelecimentos federais de ensino superior, e altera disposições do Decreto-Lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967 e dá outras providências” (BRASIL/MEC/GERES, 1986).
A Exposição de Motivos do referido anteprojeto tem como base os seguintes pontos:
incorporar autarquias e fundações às universidades sob novo regime jurídico, de modo à
universidade obter flexibilidade orçamentária e salarial; racionalizar o controle governamental
sobre a universidade, que deixaria de incidir sobre os meios, passando a controlar, apenas, os
resultados; diferenciar “universidades de ensino” das “”universidades de pesquisa”; valorizar
os níveis mais elevados da carreira docente; incluir a participação de docentes, discentes e
técnicos administrativos na elaboração de listas (tríplices e não sêxtuplas) para os cargos de
reitor e diretor de instituições com status de instituição superior a exemplo dos CEFETs.
O GERES “deixa clara a sua posição contrária a que o conceito de universidade
implique a universalidade dos campos do conhecimento e a determinação de estrutura e forma
de organização da instituição”, propugnando a formação do sistema de ensino superior
constituído a partir de diferentes instituições (universidades, instituições isoladas e CEFETs),
seja na natureza jurídica, seja na oferta de cursos. Buscando dar estrutura e organicidade ao
proposto sistema de ensino superior, o GERES recomenda que a “caracterização da
universidade deve ser buscada no conceito de autonomia”, entendida como a capacidade que a
universidade possui para decidir sobre o que e como ensinar, como se organizar e como
buscar os meios de que necessita para isso (BRASIL/MEC/GERES, 1986, p. 7). Em face
desse entendimento de autonomia, surge a necessidade de acompanhar e regular a eficácia do
sistema por meio de instrumento padronizado capaz de medir e quantificar o desempenho das
instituições de ensino superior.
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Em síntese, a concepção de universidade manifesta pelo GERES traz em seu bojo a
marca do modelo anglo-saxão modernizado, contemplando a diferenciação de instituições no
nível superior de ensino: uma, a “universidade de ensino” onde a pesquisa científica não é
uma atividade-fim, cedendo espaço para o método científico incorporado à prática didática do
cotidiano; e, outra, a “universidade do conhecimento”, considerada moderna e ancorada no
desempenho acadêmico e científico, sinalizando para a privatização da produção de
conhecimento na universidade, submetendo a pesquisa e a extensão ao controle do agente
externo e financiador. Essa diversificação de instituições, como evidenciado na seção anterior,
responde ao capital na formação do trabalhador coletivo.
No que mais nos interessa, diante da resistência do movimento docente, o PL foi
retirado pelo Presidente da República, José Sarney, do Congresso Nacional. No entanto, o que
era apenas projeto no mandato de Sarney passa à política de Estado nos seus governos
sucessores (CUNHA, 1997, p. 27). A concepção que orienta as propostas de reforma da
educação superior nos anos de 1980 será consolidada nos governos neoliberais,
particularmente nos mandatos FHC (1995-2002) e Lula da Silva (2003-2010).

4.3.4. “UNIVERSIDADE POLIVALENTE” OU “UNIVERSIDADE NOVA”?: A
EDUCAÇÃO SUPERIOR NOS GOVERNOS NEOLIBERAIS

Passados os momentos de redemocratização do final dos anos de 1980, os governos da
América Latina, em busca de estabilidade política e consolidação econômica, acolhem o
neoliberalismo com expectativas.

A adaptação dos países latino-americanos às novas

exigências da internacionalização da economia e de seu correlato, a internacionalização da
tecnologia, manifesta-se na regionalização dos processos integracionistas de blocos de países ,
por meio de projetos de zonas de livre comércio bi, tri ou multilaterais.
Surgido do Programa de Integração Econômica, de 1986, entre Brasil e Argentina e
caracterizado pela livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o MERCOSUL,
embora ainda se desenvolva e se fortaleça regional e internacionalmente, é a forma mais
acabada do processo de regionalização inscrito no modelo neoliberal, de ajuste econômico e
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de modernização tecnológica, adotado a partir da subida ao poder de Menen na Argentina e
Collor de Mello no Brasil.
Na América Latina, em geral, e nos países membros do MERCOSUL, em particular,
convergem elementos conjunturais e estruturais que perpetuam a desigualdade econômica,
social, política, cultural: privatizações, planos de ajuste, entrega dos recursos naturais às
multinacionais, abertura comercial indiscriminada, endividamento externo, concentração da
propriedade da terra, desindustrialização, desnacionalização de empresas estatais e privadas,
desmantelamento das leis de proteção social e de serviços públicos, flexibilização do trabalho,
desemprego, miséria, pobreza, fome, etc. Assim, difunde-se o ideário de globalização, Estado
mínimo e agências reguladoras, liberdade de mercado e direito do consumidor,
empregabilidade e flexibilização, habilidades, competências e multifuncionalidade do
trabalho, sociedade pós-industrial ou pós-fordista, sociedade da informação, sociedade do
conhecimento, reestruturação produtiva, qualidade total, bioengenharia, etc., cuja finalidade é
justificar reformas no aparelho de Estado e na relação capital—trabalho.
Inseridos neste quadro, os organismos internacionais intensificam indicações sobre o
cumprimento de metas por parte dos Estados-Nações, sobretudo no campo educacional. Deste
modo, como evidenciado no capítulo anterior, alguns organismos, como o Banco Mundial
BID, CEPAL, MERCOSUL, OCDE, OEA, PNUD, PREALC, UNESCO, assumem o papel de
tutores da educação, mediados, principalmente, por frações burguesas no bloco de poder,
reforçando a relação entre imperialismo e dependência.
No Brasil, em particular, a utopia da modernização integrada à mundialização do
capital

(CHESNAIS,

1996)

criou

as

bases

materiais

e

ideológicas

do

novo

desenvolvimentismo e da política externa brasileira. O processo de reestruturação produtiva
do capital, iniciado no governo Collor de Mello/Itamar Franco (1990–1992/1992-1994) e
aprofundado no período Fernando Henrique Cardoso (1995–2002), provocou significativas
alterações no capitalismo brasileiro, engendrando um conjunto de transformações no plano da
organização social e técnica da produção, bem como os processos de desnacionalização e
desindustrialização, e, ainda, a readaptação do país na divisão internacional do trabalho,
influenciando sobremodo a reforma do ensino médio e técnico, em geral, e a reforma
curricular da educação profissional, científica e tecnológica de nível técnico, em particular
(SILVEIRA, 2007; 2010) e, ainda, os rumos da educação superior. Estes fenômenos, ainda,
visíveis no governo Lula da Silva (2003-2010), se manifestam em uma fase do capitalismo
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em que o conhecimento científico-tecnológico e inovador adquirem dimensão política de
gerador de riqueza e de soberania nacional, voltados para o desenvolvimento econômico,
modernização do setor produtivo empresarial e competitividade no mercado mundial e
regional.
A “reforma universitária”, em curso, teve seus trabalhos iniciados no primeiro ano do
governo Collor de Mello (1990-1992), com a publicação do Programa Setorial de Ação do
Governo Collor na área de Educação - 1991/1995, de cujos ministros da pasta da educação,
Carlos Chiarelli e José Goldenberg, a concepção de autonomia, gestão e financiamento
universitários, além de afinar-se com a do BM, incorpora as propostas do GERES (CUNHA,
1997, p. 28).
Sustentado no tripé modernidade, abertura comercial e competitividade o governo
Collor lança, no ano de 1991, o “Projetão”, de longo prazo da burguesia, intitulado Brasil: um
projeto de reconstrução nacional, incorporando as premissas do Programa Setorial de
Educação. Identificando a modernidade com a criação de uma nova cultura e nova ética de
convivência, o governo Collor, tal como seu sucessor Fernando Henrique Cardoso, não
dissocia a reforma do Estado das reformas do trabalho, da saúde, da educação e da
infraestrutura e, ainda, de amplo programa de desregulamentação, desindustrialização e
desnacionalização.
Neste sentido, o conhecimento torna-se veículo para aumentar a produtividade e a
acumulação do capital, isto é, promove-se a interdependência entre o projeto de
modernização, a capacitação tecnológica e os rumos do sistema educacional, preocupação
marcante dos governos neoliberais, sobretudo no que tange às políticas de formação de
recursos humanos qualificados com vistas à consolidação do sistema nacional de ciência e
tecnologia ou à subsunção da política educativa à política de C,T&I.

Portanto, ao lado do esforço de desmonte do aparato de proteção
generalizada de mercados e de concessão indiscriminada de reduções fiscais
e subsídios, coloca-se a enorme tarefa de construir uma política que associe a
exposição planejada da economia brasileira à concorrência internacional a
um conjunto articulado de instrumentos que tenha por objetivo a capacitação
científica e tecnológica da sociedade brasileira e, em particular, de suas
empresas. Em primeiro lugar, há o desafio de se constituir uma capacidade
de inovação pelo sistema produtivo. A importação de tecnologia exigida para
o desempenho competitivo de diversos setores da economia não elimina a
necessidade de construir uma base de pesquisa e desenvolvimento nas
empresas (...) Em segundo lugar, a capacitação para a geração de inovações
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deverá estar associada a um amplo e articulado esforço de difusão, com o
duplo objetivo de elevar o padrão tecnológico médio da estrutura produtiva,
reduzindo os seus níveis de heterogeneidade inter e intrasetorial, e de
constituir uma fonte adicional de estímulo à própria capacidade de inovação.
O terceiro desafio fundamental refere-se à capacidade de associar às
inovações de ordem técnica outras de natureza gerencial. Esse aspecto tem
alcançado relevância crescente no processo de reestruturação da base
técnico-produtiva em nível mundial. Para dar alguns exemplos mais
significativos dessas inovações gerenciais, poderiam ser citados: a) a
integração no interior da empresa, das áreas de pesquisa e desenvolvimento,
produção, desenho e marketing, capaz de lhe propiciar maior flexibilidade e
capacidade de adaptação; b) a adoção de políticas empresariais de
valorização do trabalho, que ampliem a qualificação da mão-de-obra e
tornem possível o aproveitamento de seu potencial inovador; c) o
estabelecimento de fortes nexos com os usuários para a potencialização da
ocupação de mercados e produção de especialidades; d) a criação de elos
externos com universidades e centros de pesquisa, destinados a atender as
especificidades e demandas orientadas pelo processo de produção
(BRASIL/SENADO FEDERAL, 2008, p.62-4) 265 .

Com este arcabouço de argumentos, o desenvolvimento científico e tecnológico do
país passa a desempenhar um papel central no novo padrão de desenvolvimento econômico,
quando se restabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
aprova-se o Plano Nacional de Informática e Automação, cria-se o Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade e, mais tarde, no governo Itamar Franco (1992-1994), o Programa
de Apoio Científico e Tecnológico da Indústria, com o fito da modernização tecnológica e
inserção competitiva do Brasil na economia mundial.
Coerente com a orientação de Atcon (1961) de que o projeto de reforma
socioeconômica deve integrar a reforma educativa em busca de maior produtividade e
eficácia, o “Projetão” inclui um projeto de reforma educacional com vistas à formação do
“rejuvenescido capital humano, com um rosto, agora, mais social” (FRIGOTTO, 2003). No
que diz respeito ao ensino superior, ainda que suas diretrizes não tenham sido materializadas
nas instituições de ensino superior logo no governo Collor, seu conjunto de indicações será
levado a cabo nos mandatos de FHC e Lula da Silva. Destacamos algumas delas:

a) implantação da autonomia universitária por meio de um processo de
desregulamentação, iniciando com a revisão da legislação atual, e
265

No ano de 2008, Fernando Collor de Mello, em discurso no Plenário do Senado Federal, reapresentou o
“Projetão”, buscando não apenas demonstrar sua suposta relevância, mas também, atualizar o debate em sobre os
rumos da política macroeconômica do país.
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culminando na elaboração de leis complementares que darão ênfase aos
procedimentos de avaliação, supervisão e gestão administrativo-financeira,
patrimonial e didático-científica; b) obtenção de maior eficácia no ensino
superior universitário federal, por meio de um profundo ajustamento
curricular e da conseqüente adequação das carreiras profissionalizantes aos
padrões emergentes de produção e utilização de ciência e tecnologia;
aperfeiçoamento dos sistemas de formação e titulação de docentes e dos
processos de formação técnica avançada e de treinamento de pesquisadores;
c) obtenção de maior eficiência na gestão das universidades federais,
instituindo um novo sistema de alocação de recursos financeiros articulados
à avaliação de desempenho para incentivar ganhos de produtividade e de
qualidade no ensino, assim como integração da pesquisa e extensão;
implantação de projetos de desenvolvimento institucional e capacitação
gerencial nas universidades; estímulo às universidades para buscarem
recursos extra-orçamentários para complementar seus orçamentos de
pesquisa, sobretudo junto às empresas (BRASIL/SENADO FEDERAL,
2008, p.78-9).

Depois do impeachment de Collor, a política educativa para o ensino superior,
conduzida pelo governo Itamar Franco, prossegue na construção das bases a partir das quais
veio se sustentar o processo de privatização do ensino superior. Além da extinção do CFE,
que cede espaço para o CNE, registram-se os obstáculos oferecidos ao trâmite do projeto
original de LDB, particularmente no que diz respeito ao substitutivo do senador Darcy
Ribeiro (PDT-RJ), que apresenta texto próprio no Senado, desconsiderando as negociações
inconclusas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional 266 ; a mudança nos
mecanismos de acesso aos cursos de graduação; a tentativa de impor a PEC-56/91, que
dispunha sobre a autonomia universitária, incorporando as diretrizes do projeto de lei
elaborado pelo GERES e do “Projetão” de Collor de Mello; e, ainda, coerente com Protocolo
de Intenções firmado no âmbito do Setor Educacional do MERCOSUL 267 , “a avaliação

266

Os principais momentos na tramitação do projeto de LBD foram: i) 1988 – o primeiro projeto, constituído
pelo texto integral de Demerval Saviani com o Título IX ampliado de sete para 19 artigos, foi apresentado à
Câmara Federal pelo deputado Octávio Elísio (PMDB-MG); ii) dezembro de 1988 – o texto é relatado pelo
deputado Jorge Hage (PSDB-BA, depois PDT), com algumas emendas; iii) 1992 – o senador Darcy Ribeiro
(PDT-RJ) apresenta texto próprio no Senado, desconsiderando as negociações inconclusas na Câmara dos
Deputados; iv) 1993 – o projeto da Câmara é enviado ao senado; v) 1994 – a eleição de FHC traz nova
composição de forças ao Congresso; vi) 1995 – Darcy Ribeiro apresenta novo substitutivo resultante dos acordos
que vinha realizando com o governo FHC; vii) 1996 – é aprovada a Lei no 9.394, em 20 de dezembro,
apresentada como uma lei moderna que teria por norte o século XXI, em franca oposição ao suposto arcaísmo do
projeto inicial. Cf. Saviani (2003).

267

Logo após a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que cria o MERCOSUL, foi implantado, no
mesmo ano, o Setor Educacional do MERCOSUL (SEM). Com base nos princípios e objetivos do Tratado
originário do bloco, os Ministros da pasta da Educação da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o
Protocolo de Intenções no dia 13 de dezembro de 1991, em Brasília, com vistas à integração e regionalização da
educação em todos os níveis de ensino, particularmente a educação superior. Veremos, em seguida, que a
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institucional das universidades torna-se objeto de um programa intensivo do Ministério da
Educação” (CUNHA, 1997, p. 31), quando se cria a Comissão Nacional de Avaliação.

A Comissão chegou a elaborar uma proposta nacional de avaliação, em
outubro de 1993, contendo recomendações para o que viria a constituir o
PAIUB. As recomendações eram no sentido do desenvolvimento da autoavaliação das universidades, mas sem abrir mão da avaliação externa, de
modo a se ter um contraponto para eventuais fatores corporativos; que
priorizassem o ensino de graduação, em que os problemas eram mais
gritantes; que procurassem aliar procedimentos qualitativos com
quantitativos, inclusive mediante a utilização de índices como a proposta
exemplificava, apresentando conceitos que propiciassem comparações
futuras. O PAIUB recebeu recursos que financiaram, parcialmente, projetos
de auto-avaliação de setenta universidades brasileiras, com os mais distintos
formatos (CUNHA, 1997, p. 31-2).

Desse modo, a contrarreforma universitária vai sendo executada a retalho, em um
quadro tenso, contraditório e de disputas de projeto de sociedade, com traços marcantes de
continuidade sobre quatro aspectos, quais sejam, autonomia, avaliação, financiamento e
diferenciação institucional.
Assumida a Presidência da República, embora propague a ideologia da inserção
soberana do Brasil na economia mundial, FHC vislumbra a ação de sua teoria da dependência
na sociedade brasileira: países de economia periféricas associadas e dependentes de
economias centrais podem desfrutar o desenvolvimento econômico, social e político
vinculado, no entanto, ao sistema econômico e aos blocos políticos internacionais
(CARDOSO; FALETTO, 2004).
Com base no tripé da plataforma de política neoliberal — constituído pelo
aprofundamento da abertura comercial, pela privatização de empresas e de serviços públicos,
e, ainda, pela desregulamentação das relações de trabalho —, o capital, mediado pelo governo
FHC, efetiva alterações significativas na educação, já apontadas como necessárias no governo
Collor de Mello, referentes às políticas públicas educacionais, ao funcionamento dos sistemas
de ensino, suas concepções, currículos dos cursos, etc. Por sua vez, o trabalho responde,
predominantemente, às pressões das mudanças econômicas e tecnológicas com elevação e

política de ensino superior do MERCOSUL tem na avaliação o vetor para a regionalização do ensino superior e
reforma dos sistemas nacionais de educação superior.
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persistência das taxas de desemprego, proliferação de oportunidades ocupacionais com
condições de trabalho de pior qualidade, cristalização dos baixos rendimentos das massas.
Ressalte-se que o reordenamento da sociedade civil teve como eixo central a
governabilidade, assentada na articulação entre esfera estatal e esfera privada, por meio da
qual ocorre a explosão de aparelhos privados de hegemonia, a exemplo das ONGs, vistas
como mediação entre a classe trabalhadora e o bloco no poder, além das fundações
empresarias como interlocutoras do empresariado junto ao aparelho estatal 268 . Ao mesmo
tempo, promove-se a desqualificação do serviço público, de modo a desmoralizar seus
servidores públicos e seus respectivos sindicatos combativos.
Em seus dois mandatos (1995—2002), FHC contou apenas com um ministro na pasta
da educação, Paulo Renato de Souza, economista, ex-secretário de educação do estado de São
Paulo, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, com passagem pelo BID. A proposta
de governo, Mãos à obra, Brasil, para o primeiro mandato foi elaborada por uma equipe
coordenada pelo economista Paulo Renato Souza, cujo destaque foi o papel econômico da
educação atrelado ao novo modelo de desenvolvimento de inserção subordinada e dependente
na economia mundial, cujo tripé de sustentação reside nas políticas industrial e de comércio
exterior, política de C&T e política externa, sem desconsiderar, sob hipótese alguma, as
orientações dos organismos supranacionais.
A política industrial e de comercio exterior tem como fundamentos o aprofundamento
da abertura comercial, o estímulo à qualidade empresarial e aumento da produtividade
acompanhados da experiência de integração regional, particularmente no MERCOSUL
(CARDOSO, 1994, p. 32), enquanto a política científica e tecnológica, vista como decisiva no
processo de crescimento econômico, bem como na inserção competitiva do país no mercado
internacional, torna-se responsável por induzir a formação de recursos humanos com
reconhecida competência científica, de modo a garantir a qualidade da educação básica e da
educação profissional tecnológica.

Essa indução atuaria no sistema educacional pelo topo, isso é, pela
universidade, entendendo-se que a competência científica e tecnológica é
fundamental para garantir a qualidade do ensino básico, secundário e
técnico, assim como aumentar a qualificação geral da população. Para se
conseguir isso, a proposta afirmava a necessidade de se estabelecer uma
"verdadeira parceria" entre setor privado e governo, entre universidade e
268

Para maiores detalhes ver Lima e Martins (2005); Martins (2005) e Neves (2005).
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indústria, tanto na gestão quanto no financiamento do sistema brasileiro de
desenvolvimento científico e tecnológico (CUNHA, 1997, p. 33; 2003).

Além deste aspecto, coerente com o compromisso assumido no âmbito do

MERCOSUL que atribui à educação “papel estratégico no processo de integração, para atingir
o desenvolvimento econômico, social, científico-tecnológico e cultural, da região”, inicia-se,
no nível da graduação, o processo de reconhecimento e credenciamento de cursos com base
na avaliação de pares, com a participação de especialistas dos países membros do bloco,
obedecendo a padrões de avaliação fixados segundo critérios de qualidade e produtividade.
No nível da pós-graduação, a orientação é tornar “os mestrados mais eficientes e voltados
para o mercado de trabalho, reduzindo a duração e melhorando a qualidade dos doutorados e
estimulando a criação de cursos intensivos e de especialização de diferentes formatos”
(CARDOSO, 1994, p. 36). Com efeito, essa política científica e tecnológica se articula à
política externa, que busca ampliar a participação do Brasil nas negociações sobre o sistema
econômico multilateral no âmbito da OMC, na cooperação com a OCDE e a UNESCO, além
de fortalecer os laços e fontes de financiamento com o FMI, BID e BM.
Ao ser promulgada a “LDB minimalista” (SAVIANI, 2003, p. 200) que conta com
uma série de instrumentos legais para se fazer valer, tornando-se a mais profícua legislação269
em toda a história da educação brasileira, o governo FHC reúne, além das propostas da Mãos
à obra, Brasil, as apresentadas pelo Diretor Geral da UNESCO, Federico Mayor, por ocasião
do colóquio internacional E o desenvolvimento, realizada em Paris, no ano 1994, incorporadas
ao Relatório Educação - um tesouro a descobrir, coordenado por Jacques Delors, publicado
no ano de 1996, bem como a publicação do BM, Ensino superior: as lições da experiência
(1994).
Com este arcabouço de instrumentos, o MEC passa a atuar na “expansão do sistema de
ensino superior público através da otimização dos recursos disponíveis, [diversificação das
fontes de financiamento] e da diversificação do atendimento, valorizando alternativas
institucionais aos modelos existentes”. (Planejamento Político – Estratégico 1995/1998; MEC,
1995 p. 26), ao mesmo tempo em que constrói o consenso em torno da flexibilização do
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, redefinindo o papel do
Estado na educação superior.
269

Os documentos da Câmara de Educação Básica e do Ensino Superior, do Conselho Nacional de Educação
deliberaram sobre os vários níveis e modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio, educação profissional, ensino superior, formação de professores, educação a distância.
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Na realidade, o governo FHC institucionaliza, na forma da lei, o sistema binário de
educação superior, cuja concepção bem se aproxima daquela desenvolvida historicamente em
Portugal, ao dotar a educação profissional tecnológica de nível superior, ofertada pelo
CEFETs, de identidade diferenciada da do sistema de ensino universitário; ao integrar o
ensino profissionalizante de nível médio com a educação profissional de nível superior; ao
acentuar a finalidade educativa na formação especializada em consideração às tendências do
mercado de trabalho e do desenvolvimento econômico; ao direcionar a atuação para pesquisas
aplicadas na área tecnológica e prestação de serviços; ao responsabilizar a rede de instituições
de educação profissional e tecnológica pela formação de professores de seu próprio corpo
docente; e, ainda, ao dotar as instituições da rede federal de educação profissional e
tecnológica de estrutura organizacional adequada a essas peculiaridades e objetivos.
Note-se que, desde sua origem o ensino superior ofertado por instituições da hoje rede
federal de educação profissional, científica e tecnológica está associado ao ensino de curta
duração, de natureza e aplicação essencialmente prática, voltado para a pesquisa aplicada,
oferta de formação profissional nas vertentes tecnológica e de gestão tendo em conta as
necessidades e problemas concretos do arranjo produtivo.
Aqui cabe um parêntese. Há que se destacar o processo de luta, por parte do corpo
docente destas instituições: ao mesmo tempo em que busca responder às dinâmicas do Estado,
envida esforços pelo reconhecimento social da oferta de seus cursos, em franca oposição à
diversificação de valores institucionais engendrada pelo caráter diferenciado que a política
educacional lhe confere. Neste sentido, podemos citar o CEFET-RJ, que dotado de caráter
diferenciado das “universidades tradicionais”, segundo a Lei de no 6545/1978, pode ser
considerado uma instituição dotada de universidades em miniaturas (uma universidade de
ensino e outra universidade de pesquisa). O CEFET-RJ, hoje de inserção regional mediante
atuação em sistema multicampi, além de cursos técnicos de nível médio, oferece cursos de
graduação (três cursos superiores de tecnologia, oito bacharelados e uma licenciatura), cursos
de pós-graduação stricto sensu (quatro mestrados acadêmicos) e cinco cursos de pósgraduação lato sensu.
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Desconsiderando discussões, estudos e pesquisas realizados no movimento em torno
da elaboração das novas diretrizes e bases da educação nacional 270 que propiciaram, ao longo
de anos, a consolidação de uma proposta consistente de educação, particularmente de ensino
técnico-profissional e ensino superior, o governo FHC coloca em prática várias medidas, das
quais destacamos: i) encaminha ao Congresso Nacional a PEC no 370/1996, que altera a
natureza jurídica das instituições federais de ensino superior, de autarquia ou fundação, para
entidades autônomas de regime especial, dotando-lhes de autonomia didática, financeira e
administrativa; cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior, a ser
constituído com recursos federais distribuídos às instituições federais de ensino superior
segundo critérios quantitativos em torno das condições de oferta de cursos, do corpo docente e
discente; ii) institui o Exame Nacional de Cursos (ENC) 271 , por meio da Lei no 9131/1995,
aplicado ao formandos e de caráter obrigatório; o Exame, conhecido como Provão, veio
instrumentalizar a política de expansão do ensino superior pela via privada; iii) exara o
Decreto no 2.208/1997 272 , que dispõe sobre a educação profissional 273 e a organização e

270

Parte do projeto neoliberal de educação não foi institucionalizado no governo FHC em razão da resistência de
organizações da sociedade civil, a exemplo dos sindicatos dos docentes e de técnico-administrativos, partidos
políticos e entidades de classe, sendo, entretanto, implementado no Governo Lula da Silva.
271

O Provão foi substituído no governo Lula da Silva, em 2004 pelo Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE).
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Revogado pelo Decreto no 5.154, de julho de 2004. Alvo de contenda sobre suas possibilidades, limites e
efetividade prática, o referido decreto retoma o debate sobre a formação politécnica, bem como sobre a ação
política dos sujeitos envolvidos na formação profissional de nível médio. Seu processo de construção, analisado
com rigor por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), ocorreu durante, aproximadamente, dezoito meses, no governo
Lula da Silva, em meio a um embate de forças com disputas teóricas e políticas, que, de um lado, traz forças
conservadoras e, de outro, tem como pressuposto a educação básica de nível médio, como direito social
universal, condição para uma formação profissional que caminhe na direção de mudanças da base técnica da
produção, e de um trabalhador capaz de dirigir, ou, senão, de supervisionar quem o dirige. Ressalte-se,
entretanto, que não houve direção política, por parte do governo federal, na tarefa de tornar o ensino médio
integrado realidade no chão da escola, deixando a iniciativa de sua oferta para as escolas. Esta ação, que não
deixa de ser política, deve-se ao fato de, na realidade concreta, o referido decreto acomodar a correlação de
forças em torno dos rumos da educação brasileira, em geral, e da formação profissional, em particular. Além do
que, vale registrar que a dualidade estrutural da educação expressa na forma da lei, no Governo Cardoso, que
obrigava a separação do ensino médio e do ensino técnico, torna-se mais visível, no Governo Lula da Silva,
apesar da promulgação do Decreto no 5.154/04 e de sua posterior incorporação à LDB, efetivada pela
Lei no 11. 741 de 2008. Se por um lado, o fenômeno do dualismo educacional é dissimulado pela atual
legislação; de outro, torna-se aparente com a transformação administrativa da SEMTEC em duas secretarias:
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e Secretaria de Educação Básica (SEB).
273
Desvelamos em Silveira (2007; 2010) que, a expressão Educação Profissional ganha fluência na política
educacional do ministério de Paulo Renato, visto que até então o termo corrente entre educadores era formação
técnico-profissional. O primeiro projeto de LDB, apresentado na Câmara Federal, em 1988, no Capítulo III,
dispunha Da Educação Escolar de 2o grau, expressando como objetivo geral da educação de 2o grau a
formação politécnica. Após sofrer várias alterações, o substitutivo de Jorge Hage incorpora ao texto um capítulo
específico, o Da formação técnico-profissional; capítulo este que tem sua nomenclatura modificada no
substitutivo de Darcy Ribeiro (95/96) para Educação Profissional, sendo, então, transformada em uma
modalidade de educação, distinta e separada do então ensino regular, a Educação Básica.
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funcionamento da Rede Federal de Educação Tecnológica, consolidando o consenso de que a
Rede se constitui de instituições de ensino especializado, voltado para os três setores da
economia, com status de nível superior, no entanto, diferenciada, separada e paralela ao
segmento de educação básica de nível médio e de nível superior universitário274 ; iv) institui as
normas de credenciamento e de recredenciamento das instituições de ensino superior por meio
do Decreto no 2.207/1997, revogado e atualizado historicamente por sucessivos decretos que,
além da autorização para funcionamento e o reconhecimento de cursos, passam a legislar
sobre a organização do ensino superior, avaliação de cursos e de instituições: Decreto no
2.306/1997, revogado pelo Decreto no 3.860/2001, que por sua vez é revogado pelo Decreto
no 5.773/2006, revogador, também, do Decreto no 5.225/2004, sendo estes dois últimos
publicados pelo Governo Lula da Silva; v) reforma curricular em consonância com a
reestruturação produtiva da mundialização do capital, cuja acumulação flexível exige que o
trabalhador seja polivalente (multifuncional), de modo a desempenhar múltiplas tarefas,
realizadas em grupos (times), sob o regime de cooperação, com conhecimentos e habilidades
complementares que se unem para executar o trabalho complexo.
Neste contexto, dos mandatos de FHC, em que se procede à reforma trabalhista com a
finalidade de flexibilizar e tornar o trabalho precário ao mesmo tempo em que o capital
resgata a subjetividade do trabalhador, “valorizando” sua iniciativa e criatividade, capacidade
de inovação, compromisso com a empresa, o Parecer no 776/97, do CNE, propugna, de um
lado, a ineficácia dos “currículos mínimos", caracterizados pela “excessiva rigidez que
advém, em grande parte, da fixação detalhada de mínimos curriculares (...) excesso de
disciplinas obrigatórias e desnecessária prorrogação do curso de graduação”; de outro, orienta
a modularização curricular de modo a contemplar a formação por campo do saber, redução do
tempo de formação, avaliação por competências, com vistas à preparar “o futuro graduado
para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e
das condições de exercício profissional”.
Ressalte-se que, antes mesmo da publicação do Parecer no 776/97, que “orienta para as
diretrizes curriculares dos cursos de graduação”, em geral, o debate em torno da “formação do
274

Fica claro, na justificativa governamental de reforma da educação profissional, o pragmatismo, a
aproximação com os interesses imediatos do mercado, além da exaltação, por um lado, da hierarquização de
instituições e saberes (teórico-científico e aplicado-tecnológico) e, de outro, da proposta histórica de a rede de
educação profissional se constitua separada e paralela à rede “regular” de ensino. Depois do ocorrido processo de
cefetização de todas as escolas técnicas efetivado pela Lei no 8.948/94, essa rede sofreu algumas modificações
em sua denominação, composição e quadros, trazidas pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008, que institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
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engenheiro empreendedor e inovador” (SILVEIRA, 2005) vinha sendo capitaneado pelo
MCT, coerente com a política científica e tecnológica, em curso, que redefine o papel do
conhecimento no novo quadro de desenvolvimento econômico e social do país e no âmbito do
MERCOSUL.
Trata-se da subsunção da política educativa à política de C&T, particularmente na área
das engenharias, por mediação do PRODENGE lançado em setembro de 1995 275 . O referido
Programa, executado em parceria com a CAPES, o CNPq, a SeSu/MEC e financiado pelo
BID, envolve universidades, centros e institutos de pesquisa na elaboração e execução de
projetos em pesquisa básica e pesquisa aplicada de interesse empresarial. Isto é, o projeto de
pesquisa, desenvolvido em parceria com a universidade, deve originar um produto inovador, a
exemplo de um barco, um robô, um pequeno veículo, uma máquina, um software, ou, então,
desenvolver ou aprimorar um processo (LONGO, 2005, p. 424).
Tida como elemento-chave no processo de modernização e inovação tecnológica
empresarial, a reformulação da “educação em engenharia” (CNI, 2006) reponde de modo
mediato e imediato aos processos de internacionalização da economia e de tecnologia, sendo,
portanto, um mecanismo que visa compatibilizar o título de engenheiro com o sistema de
certificação e acreditação no âmbito do MERCOSUL.
Cabe, ainda, destacar que embora o PRODENGE tivesse sua duração atrelada ao
período de governo FHC, em abril de 2004, no governo Lula da Silva, o Programa é
recuperado com a denominação de PROMOVE, sob a supervisão da ABENGE e da CNI 276 ,
com vistas a modernizar a Educação em Engenharia, idealizada a partir da oferta de cursos
flexíveis e adaptáveis ao mercado e, ainda, promover a inovação tecnológica empresaria de
modo a contribuir para implementação da política industrial, tecnológica e de comércio
exterior do país (BRASIL/MCT, 2007; PARISE, 2005).
A partir de 2003, já no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a política externa
reforça o caminho da integração e do fortalecimento político e econômico da América do Sul
e da intensificação de laços políticos, comerciais e tecnológicos com a África e a Ásia,
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Para maiores detalhes ver Longo (2005); Parise (2005); Silveira (2005).
Tal como apontado por Frigotto (2003) e Rodrigues (1998; 2007), os interesses da burguesia industrial com
relação à educação, em geral, e à educação superior, em particular, aglutinam-se na CNI, desde os anos de 1960.
Mais recentemente, nos governo FHC e particularmente nos mandatos de Lula da Silva, a CNI vem participando
ativamente na reforma da educação superior, tendo publicado, a convite de Tarso Genro, então Ministro da
Educação, Contribuição da Indústria à Reforma da Educação Superior, de 2004, e Inova Engenharia: propostas
de modernização da Educação em Engenharia no Brasil, de 2006.
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procurando integrar estes continentes à globalização neoliberal 277 (relações Sul-Sul),
elevando o Brasil a uma nova posição de destaque no cenário internacional. Em um
movimento em que busca legitimar sua posição como elemento autônomo e competitivo para
o externo e o interno, o Estado brasileiro, sob o governo Lula da Silva, pratica uma política
subimperialista, particularmente por mediação do MERCOSUL, assumindo papel de destaque
no processo de constituição do mercado comum e acordos de livre comércio, de criação de
moeda comum e integração educacional e cultural 278 .
Na política interna, aposta no desenvolvimentismo aliado à inclusão social 279 com o
objetivo estratégico de livrar das amarras o capitalismo brasileiro, estimulando a produção
voltada para a exportação e mantendo altos o superávit primário e os juros. Emblema de seu
segundo mandato, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) possui cinco vertentes:
investimento em infraestrutura, estímulo ao crédito e financiamento, melhora do ambiente de
investimento, desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e medidas fiscais de longo
prazo.
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Coronil (2005) afirma que “diferentemente de outras estratégias de representação ocidentalistas que ressaltam
a diferença entre o Ocidente e seus outros, a globalização neoliberal evoca a igualdade potencial e a
uniformidade de todas as pessoas e culturas, como uma modalidade, particularmente, perniciosa de dominação
imperial” (op. cit., p. 127).
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Neste aspecto, destacamos a Rodada de Doha das negociações da OMC, realizada na última semana de julho,
do ano de 2007. Como se sabe, esta Rodada tem o objetivo de reduzir as barreiras comerciais dos mercados
agrícolas e industriais, com foco no “livre comércio” para os países em desenvolvimento. A repercussão negativa
destas negociações diz respeito, principalmente, à liberalização do comércio de bens industriais e serviços por
parte dos países do Sul, em troca da abertura de mercados no Norte para exportações agrícolas, o que tem o
significado de cristalizar a relação imperialismo-dependência, na qual os países de capitalismo dependente
continuam na posição de exportadores de commodities agrícolas, com uso intensivo de água e outros recursos
naturais na produção e utilização de insumos químicos, agravando a crise sócio-ambiental, ao passo que os
países de capitalismo central mantêm-se como fornecedores de tecnologia e bens e serviços de alto valor
agregado, bloqueando, por conseguinte, as perspectivas de desenvolvimento científico, tecnológico e industrial,
e, ainda, de formação para o trabalho complexo nos países periféricos. Dos 153 países-membro da OMC, trinta
estiveram presentes na nona reunião multilateral, sendo que, apenas, sete (Estados Unidos, União Europeia,
Brasil, Japão, Austrália, China e Índia) estiveram à frente do processo decisório, contrariando os protestos dos
demais membros presentes. O Presidente da República do Brasil, coerente com sua postura e política frente aos
mercados dos países do Norte, concordou com as derrotadas propostas do secretário-geral da OMC, quais sejam,
reduzir, ainda mais, o teto dos subsídios agrícolas dos Estados Unidos (de US$ 15 bilhões para US$ 14,5
bilhões) e da Comunidade Europeia (de US$ 37,7 bilhões para US$ 24 bilhões); permitir aos Estados Unidos e
Europa que elevem a taxação de qualquer produto, caso as importações crescessem mais de 140%; e, ainda, que
fosse fixada, para os países emergentes, a tarifa máxima de 25% para a importação de produtos industrializados.
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Boito Jr. (2003) defende a tese de que o Governo Lula da Silva desfruta do impacto do neoliberalismo sobre a
população, praticando a política do novo populismo conservador, um tipo de populismo que explora as classes
populares, lançando mão, por um lado, de políticas compensatórias, e, de outro, de discursos ideológicos que
buscam transformar direitos sociais em benevolências do governo. De fato, decorridos mais de cinco anos da
assertiva de Boito Jr., a análise de Paulani (2008) reafirma o caráter populista de Lula da Silva, que em seu
segundo mandato se apoia no PAC e em políticas compensatórias de renda, dando continuidade à ortodoxia
neoliberal na política macroeconômica.
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Concordamos com Iasi (2006) ao afirmar que “os partidos são reflexo e nomenclatura
das classes sociais (...), surgem, desenvolvem-se, decompõem-se, renovam-se conforme os
diversos estratos das classes sociais em luta e sofrem mudanças”280 . Assim sendo, não se deve
apreciar o caráter de classe de um Estado pela origem de classe que ocupa o governo e,
tampouco, o caráter de classe de um partido pela composição social de seus militantes e de
seus dirigentes.
Desde a sua criação até a ascensão ao governo federal com a vitória de Lula da Silva, a
trajetória do Partido dos Trabalhadores passou por mudanças significativas. De partido
classista, anticapitalista, democrático e de meta socialista expressa no Manifesto de
Fundação, passa por diferentes momentos da consciência de classe, até chegar à Carta ao
Povo Brasileiro 281 . Em termos gramscianos, o partido passou de uma hegemonia proletária
para uma hegemonia pequeno-burguesa, cuja base social está na burocracia partidária e
sindical formada no interior do processo de luta da classe trabalhadora.
Mauro Iasi,em As metamorfoses da consciência de classe: o PT entre a negação e
consentimento, desvela que, o partido ao negar o socialismo real e a social-democracia acaba
por se afinar ao pensamento desta. Envolvido no artifício da social-democracia, cujo caráter
peculiar resume-se no fato de enfraquecer o antagonismo entre capital e trabalho,
transformando-o em harmonia (MARX, 1974, p. 45-8), o PT, por meio da referida Carta,
concede vantagens à burguesia, antes mesmo de elevar Lula da Silva ao poder 282 .
Com esta breve digressão sobre a trajetória do PT, diante de fatos históricos e
concretos, pretende-se evidenciar, com Iasi (2006), que não há incoerência entre a política
adotada pelo governo Lula da Silva e as transformações pelas quais passou a consciência de
classe petista. Pelo contrário, de candidato à presidência da República que vendia a imagem
de paz e amor, cujo partido teria amadurecido, ofertando confiança ao capital financeiro, Lula
da Silva, já no poder federal, submete-se à lógica da política econômica iniciada no governo
280

Gramsci, 1977, v.2, 1999 apud Iasi, 2006, p. 550.
Elaborada pelo Instituto da Cidadania, a referida Carta, lançada em 22 de junho de 2002, não faz menção à
organização e às reivindicações da classe trabalhadora, às rupturas com a política econômica do governo FHC e
tampouco à ampliação da democracia política. Pelo contrário, traz em seu bojo os pressupostos da política
neoliberal sobre o tripé modernização, qualidade empresarial e competitividade. Disponível em:
http://www.iisg.nl/collections/carta_ao_povo_brasileiro.pdf .
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Note-se que, durante o processo que torna hegemônico o neoliberalismo, a social-democracia, de revisão em
revisão, vai se amoldando à onda neoliberal, transformando os governos social-democratas em decididos
executores da política neoliberal (ANDERSON, 1995; FIORI, 2007). Em tempos de contrarrevolução e de
aplicação de contrarreformas, neoliberalismo e social-democracia não são forças antagônicas, ao contrário,
formam o par perfeito na manutenção do sistema capitalista.
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de Collor de Mello, seguida por Itamar Franco e aprofundada no período de FHC. Ressalte-se
a aprovação da política econômica desses governos pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Mundial (BM) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
No plano econômico, Lula da Silva endossa o argumento de que não há política
econômica de direita, de esquerda 283 ou de centro, mas sim, há uma política macroeconômica
cientificamente neutra 284 , o que todo governo responsável, qualquer que seja sua filiação
ideológica, deve adotar.
No plano institucional, realiza coalizões, em escala nacional, com partidos tidos como
de esquerda, direita e centro, ficando de fora, apenas, o PSDB, e o DEM 285 , garantindo,
assim, ampla margem de manobra para aprovação de reformas, como a da previdência, a
trabalhista, a fiscal e, ainda, implementa políticas focalizadas de natureza compensatória e
emergencial — Bolsa Família 286 , Primeiro Emprego, cotas para minorias, e, ainda, a
contrarreforma universitária como parte do PDE/PAC —, em detrimento de políticas sociais
de caráter universal e estrutural.
Ao gravitar em torno da unidade política da burguesia, sob o modelo neoliberal, Lula
da Silva mantém a política de desregulamentação do mercado de trabalho e de redução dos
direitos sociais; contribui para a mercantilização de direitos e de serviços como saúde,
educação e previdência; conserva a política de privatização, incentivando as Parcerias
Público-Privado (PPP) para serviços públicos e infraestrutura; e, ainda, sustenta a política
comercial e de desregulamentação financeira, incrementando a lucratividade de bancos
nacionais e estrangeiros 287 .
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Logo no início do primeiro mandato, Lula da Silva eliminou a resistência parlamentar às políticas neoliberais
incorporando à base do governo o PCdoB e o PSB. Atualmente são em número de quinze os partido da base
governista: PT, PMDB, PRB, PCdoB, PSB, PP, PR, PTB, PV, PDT, PSC, PPS, PTdoB, PMN e PHS.
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Concordamos com Paulani (2008) ao afirmar que “a defesa desse modelo, que se mostra de validade universal
por se apresentar como o único verdadeiramente científico, encobre na realidade interesses muito específicos que
estão em linha com a primazia assumida pela valorização financeira diante da valorização produtiva desde o
início dos anos 1980. Esse padrão de acumulação, do ponto de vista de seus resultados sociais, se é ruim para os
países do centro do sistema, para países como o Brasil é simplesmente nefasto” (op.cit., p. 28).
285
Partido Democratas, antigo PFL.
286
O governo Sarney (1986—1989) incrementou o tipo de assistência social efêmera com o auxílio gás, o auxílio
leite, a bolsa escola, a bolsa alimentação, etc.; no período de Fernando Henrique, esse tipo de auxílio foi
multiplicado. Já no mandato de Lula da Silva, ocorreu a unificação daqueles benefícios no Bolsa Família.
287

Segundo Boito Jr. (2006), entre setembro de 2004 e maio de 2005 os bancos emprestaram seis bilhões de
reais a aposentados e pensionistas do INSS a juros que variavam de 1,9% a 3,55% ao mês para uma inflação de
7% ao ano. Graças à legislação criada pelo Governo Lula, o próprio INSS faz o desconto das parcelas do
empréstimo. Para os assalariados da ativa foi criado algo semelhante, com juro no mesmo nível elevado e
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Em seus dois mandatos, o governo Lula da Silva buscou implementar o conceito de
“governabilidade ampliada”, apropriando-se da concepção de Estado ampliado, em Gramsci.
Para garantir a governabilidade, Lula da Silva envolvia, por um lado, o sistema representativo
clássico — constituído por eleitores, partidos e cargos representativos nos poderes executivo e
legislativo, — e, por outro, a sociedade civil organizada, com a finalidade de democratizar a
democracia 288 . Pretendia-se, deste modo, efetivar uma reforma política visando minimizar o
poder do sistema político representativo clássico em benefício da representatividade da
sociedade civil organizada.

Trata-se de uma concepção de governabilidade que dialoga com aquilo que
Gramsci chama de “Estado ampliado” (Estado = sociedade política +
sociedade civil). No primeiro mandato, a governabilidade institucional, no
sentido estrito, ficou sob a incumbência gerencial da Casa Civil (responsável
pela coordenação das relações entre Executivo Federal, Congresso Nacional,
governadores e prefeitos), enquanto a governabilidade social ficou sob a
gerência da Secretaria Geral (...) O objetivo da política, para o PT, não é
promover o bem-estar social, a distribuição da renda e da riqueza? Pois bem,
isso passa pela construção da hegemonia popular, pela participação da
cidadania democrática no controle social do Estado (...) A governabilidade
social é uma estratégia democrática fundamental para, em combinação com
a governabilidade institucional, produzir legitimidade às decisões e políticas
governamentais, desenvolver uma cidadania ativa, viabilizar alocação mais
eqüitativa de recursos públicos e promover o controle social do Estado. A
crise das instituições políticas tradicionais das democracias, como dos
partidos e dos parlamentos, precisa ser enfrentada com propostas criativas.
Sem dúvida, a experiência inovadora do governo Lula de trabalhar com o
conceito de governabilidade democrática ampliada, combinando
governabilidade institucional com governabilidade social é uma grande
invenção e contribuição política do Brasil para a renovação da qualidade da
democracia, que merece ser ampliada aqui e acolá. (IANONI, 2007. Itálicos
nossos).

também com risco zero para o banqueiro – o desconto das prestações devidas é feito na folha de pagamento. Os
dados citados foram divulgados pela Dataprev e pelo Ministério da Previdência Social, desvelando a agiotagem
oficial montada pelo Governo Lula para os banqueiros extorquirem os trabalhadores (op. cit, p. 244).
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O Fórum Nacional de Participação Popular (FNPP), criado em 1990, agrega organizações da sociedade civil
de interesse público e se apresenta como instrumento, não apenas para consolidar e aprofundar a democracia,
mas também para controlar as políticas públicas. Entretanto, será no Fórum Social Mundial do ano de 2003 que a
expressão “democratizar a democracia” se torna consenso como forma de superar a representação política por
meio do voto. Neste contexto, o fortalecimento de formas de democracia participativa reaparece articulado à
concepção de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão, em que o FNPP à frente de ONGs, fóruns, redes,
etc., busca, entre outras ações, “aperfeiçoar mecanismos de democracia participativa em todas as esferas do
governo, como os orçamentos participativos, conferência, conselhos”. Cf. Fórum Nacional de Participação
Popular. Disponível em: http://www.participacaopopular.org.br/objetivos.htm . Acesso em julho de 2008.
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Salientamos que o conceito de sociedade civil, em Gramsci, é uma noção política. A
direção política que o Estado exerce na sociedade não deve ser procurada nas instituições do
aparato governamental, mas sim, nas organizações “privadas” que controlam e dirigem a
sociedade civil. Porquanto, o conceito de sociedade civil tem a finalidade de explicar a força
de dominação burguesa pela justaposição entre sociedade civil e Estado.
Ademais, o conceito de hegemonia, em Gramsci, destina-se, precisamente, a teorizar
sobre as estruturas políticas do poder capitalista, desvelando a força e a complexidade da
dominação da classe burguesa na Europa Ocidental, que impedia de germinar, nas regiões de
capitalismo avançado, a revolução socialista. O sistema hegemônico de poder é definido pelo
grau de consenso recebido das massas populares dominadas e pela consequente redução de
coerção. Para assegurar o consenso, o Estado dispõe de mecanismos de controle constituídos
em uma rede de instituições culturais que inculcam na classe trabalhadora uma subordinação
passiva, empregando um conjunto de ideologias construído historicamente no tecido social e
transmitidas por intelectuais ligados à classe dominante. A dominação burguesa conta,
também, com o apoio de outras classes sociais por ela cooptadas ou a ela aliadas, formando,
assim, um bloco social sob sua hegemonia.
Na prática, a política governamental, sob o mandato de Lula da Silva, organiza o
Estado em sua concepção liberal, cujas funções se limitam à tutela da ordem pública e do
respeito às leis, acrescido de esferas sociais em que as relações são associativas, contratuais e
voluntárias, legitimando, terminantemente, o terceiro setor de que se valeu FHC.
Assim, as legitimadas ONGs e fundações de apoio dão continuidade à prestação de
“serviços públicos não estatais”, enquanto o empresariado desenvolve programas de
“responsabilidade social de empresas” a serem executados em parceria com as referidas
instituições.

Portanto, o bloco no poder passa a dispor de mecanismos de controle e

construção do consenso em uma rede de instituições sociais e culturais que inculcam na classe
trabalhadora uma subordinação passiva, empregando um conjunto de ideologias, construído
historicamente no tecido social, transmitido por intelectuais tradicionais e intelectuais
orgânicos a ele afinados, além de contar, também, com o apoio de frações da classe
trabalhadora, por eles cooptada ou a eles aliada segundo sua consciência de classe, formando,
assim, um bloco social sob sua hegemonia.
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É precisamente esta hegemonia que vem sendo exercida pelo capital, mediado pelo
Estado brasileiro, sobre o trabalho, no mandato de Lula da Silva. Ela modifica apenas a
orientação governamental e mantém a estrutura do Estado.
Com isto o Governo Lula da Silva faz o simulacro da revolução democráticopopular 289 , no que o bloco no poder estaria servindo ao país, por meio de leis, decretos
revogados, decretos sancionados, medidas provisórias, programas e acordos bilaterais
suscitando uma nova ordem redentora.
Concordamos, pois, com Lima (2007) ao afirmar que o Estado brasileiro vem
mantendo uma situação de contrarrevolução. As reivindicações da classe trabalhadora
segregam suas lutas democráticas diante do arranjo político — formado por um time afinado
no poder executivo, uma coalizão na base parlamentar e renovados grupos sociais, inspirados
em ideário, ora reformista, ora contrarreformista, constituídos a partir de distintas bases
socioeconômicas —, que acaba por colocar em prática medidas que não atendem a reais
necessidades da classe trabalhadora.
No plano educacional, o governo Lula da Silva contou com três ministros na pasta da
educação, quais sejam, Cristóvão Buarque (2003-2004), Tarso Genro (2004-2005) e Fernando
Haddad (2005-2010).
Cristóvão Buarque, economista com passagem pelo BID, engenheiro mecânico,
professor universitário, ex-reitor da UnB, ex-governador do Distrito Federal, reconhecido pela
eloquência na defesa de programas assistencialistas e de erradicação do analfabetismo,
apresenta o plano, transformado em projeto, no ano de 2009, (PLS 518/2009), de separar a
educação básica da educação superior, de modo que apenas a primeira se vincule ao MEC,
enquanto a segunda, incluídas todas as secretarias, departamentos, autarquias, fundações
públicas e empresas públicas que nela atuam, se torne responsabilidade do MCT.
O PLS 518/2009, aprovado, neste ano de 2011, pela Comissão de Ciência e Tecnologia
do Senado, busca fortalecer o que temos evidenciado nesta tese, a subsunção da política de
educação, particularmente da educação superior à política de ciência, tecnologia e inovação, o
289

Para Florestan Fernandes, a revolução democrática, também entendida como “revolução dentro ordem” a
“partir dos de baixo”, seria aquela capaz de abrir espaço político a ser ocupado pela quase totalidade dos
trabalhadores, pelos destituídos e marginalizados, com vistas à participação democrática e ampliada da
população e à consolidação de um espaço político de disputa contra forças reacionárias da contra-revolução. A
revolução democrática corresponderia a um movimento de oposição à contra-revolução. (FERNANDES, 1980,
p. 129-30).
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que traz consequências graves para o campo da educação superior no que diz respeito à
autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira da universidade. Portanto, o que
se encontrava por detrás do plano de Cristóvão Buarque, ainda no início do governo Lula da
Silva, era a concepção de universidade pretendida para a sociedade brasileira.
Congratulando-se com seu antecessor ministro da pasta da educação, Paulo Renato de
Souza, e representantes dos organismos supranacionais, particularmente do Banco Mundial,
em particular, Cristóvão Buarque, em seu discurso de posse, revela a determinação do
governo em levar adiante, de maneira mais acabada, o processo de contrarreforma
universitária que vinha sendo executada a retalho por seus antecessores governos.

Vamos enfrentar o desafio de inventar uma nova universidade. Porque não é
só o Brasil, o mundo inteiro anseia por uma universidade nova. As
universidades inventadas há mil anos fizeram as últimas reformas há 30 anos
e ainda não estão sintonizadas, por um lado, com o avanço técnico e do
conhecimento que a globalização provoca numa velocidade alucinante,
deixando as universidades para trás; por outro lado, elas não estão
sintonizadas com a luta contra a exclusão social; que no Brasil nós vamos
eliminar, levando nossas soluções ao mundo inteiro. A universidade tem que
se modificar. Ela tem que descobrir uma forma de avançar mais rápido no
conhecimento. E tem que inventar maneiras de submeter os seus currículos
com toda liberdade, mas com ética. E ética significa não esquecer os pobres
que estão fora dela. Esse é um desafio que eu quero compartir com os
reitores. Esse é um desafio que eu quero compartir com os alunos e
servidores da universidade (BUARQUE, 2003, p. 8-9).

Seu sucessor, Tarso Genro insiste na “modernização radical da universidade”, não sem
passar pela resistência política e pela reafirmação de propostas para a educação, em geral, e
educação superior, em particular, encontradas em vários documentos, dos quais destacamos o
Plano Nacional de Educação (PNE), de 1998, conhecido como PNE da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC) 290 , e a Proposta do ANDES-SN para a Universidade
Brasileira formulada ao longo das décadas de 1980-1990, cuja versão atualizada e revisada
foi publicada no ano de 2003. Trata-se portanto, de
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Plano Nacional de Educação, elaborado coletivamente por educadores, técnicos administrativos da educação,
estudantes, pais de alunos etc., nos I e II Congressos Nacionais de Educação (CONED), consubstanciou-se no
Projeto de Lei no 4.155/98, encabeçado pelo deputado Ivan Valente, subscrito por mais de 70 parlamentares e
líderes dos partidos de oposição da Câmara dos Deputados. Entretanto, a prática adotada no trâmite do projeto de
LDB se repetirá na história do PNE. O governo FHC apresenta projeto alternativo de PNE, sob o no 4173/98, que
foi aprovado no ano de 2001, em consonância com as orientações do capital e suas mediações com organismos
supranacionais. Para maiores detalhes ver Valente; Romano (2002).
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um projeto asperamente combatido por sindicatos, estudantes, reitores,
entidades científicas, fóruns de educadores e partidos, no curso da última
década: a conexão com o mercado e, mais amplamente, a conversão da
educação em um mercado. E, não menos relevante, será mais uma
oportunidade perdida de reforma verdadeira dessas instituições que, ao
longo de sua breve, mas intensa história, ainda não viveram um processo
democrático de reforma, a partir de seus protagonistas, para afirmá-la como
instituição pública, gratuita, autônoma, universal, locus de socialização e de
produção de conhecimento novo (LEHER, 2007).

A análise de Roberto Leher bem desvela o caráter contrarreformista do governo Lula
da Silva, no que se refere à privatização e mercantilização da educação superior no Brasil. O
modelo de universidade, em implementação, revela nitidamente sua inspiração na agenda do
BM, BID, UNESCO, CEPAL, em geral, e do MERCOSUL, em particular, coerente com as
políticas privatistas desenvolvidas pelo MEC nos últimos governos, eis que aponta, entre
outros, para: a promoção da integração subordinada da universidade aos imperativos da
acumulação e reprodução do capital, transformando as IES em organizações sociais
prestadoras de serviços (ensino, pesquisa e extensão) demandados pelo setor produtivo;
vinculação estreita e indissociável entre os planos de desenvolvimento institucional (PDI) e
setor produtivo; padronização curricular, instrumentos de avaliação, financiamento sob a ação
do “marco regulatório” do Estado.
No bojo desse processo encontra-se a instituição do Grupo de Trabalho
Interministerial

(GTI) 291 ,

afinado

aos

instrumentos

legais

que

promovem

a

contrarreforma a retalho, como a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação
Tecnológica), que dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica 292 ; o
SINAES 293 , criado pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, o Programa Universidade para
291

Instituído por decreto no ano de 2003, o GTI, encarregado de analisar a situação da educação superior
brasileira e apresentar um plano de ação visando à reestruturação, desenvolvimento e democratização das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), foi composto por dois representantes de cada um dos seguintes
órgãos: Casa Civil; Secretaria Geral da Presidência da República; Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério da Educação; e Ministério da Ciência e Tecnologia, totalizando 12
membros.
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No capítulo III, desvelamos que a referida Lei de Inovação Tecnológica veio compor o arcabouço do sistema
nacional de ciência, tecnologia e inovação, sendo uma das manifestações da “Hélice Tripla”, de modo a acelerar
a privatização da produção do conhecimento por meio de parcerias entre universidade, instituições privadas de
C&T e setor produtivo.
293
O SINAES, em vigor desde 2004, que possui uma série de instrumentos complementares (auto-avaliação,
avaliação externa, ENADE), vincula-se ao INEP, sendo, entretanto, coordenado pela CONAES. Além das
atribuições do lado brasileiro, a CONAES integra a Rede de Agências Nacionais de Acreditação do
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Todos (ProUni), institucionalizado

pela Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005; e o

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUni), instituído pelo Decreto no 6.096 de 24 de abril de 2007; o Decreto no 7.423, de 31
de dezembro de 2010, que regulamenta as parcerias entre as universidades federais e as
fundações de direito privado, viabilizando a captação de recursos privados para financiar as
atividades de pesquisa científica e tecnológica; o PL no 7200/2006, que estabelece a reforma
universitária por meio de normas gerais da educação superior, regula a educação superior no
sistema federal de ensino, altera as Leis no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, no 9.504, de 30 de setembro de 1997, no 9.532, de 10 de dezembro de
1997 e 9.870, de 23 de novembro de 1999. Ao PL no 7200/2006, em tramitação, estão
apensados três outros projetos de lei, quais sejam, PL no 7322/2006; PL no 7444/2006 e PL no
4055/2008.
O projeto de “modernização radical da universidade”, levado a efeito nos dois
mandatos do governo Lula da Silva, teve como marcos, ainda, no ministério de Tarso Genro,
a implantação do ProUni, via medida provisória, e a elaboração, sob assistência do GTI, do
anteprojeto da Lei da Educação Superior, que veio a ser apresentado à Presidência da
República, no final de julho de 2005, quando Genro passa a pasta ministerial da educação
para Hadddad.
O ProUni, criado com a finalidade de conceder bolsas de estudo integrais e parciais
(25% e 50%) a estudantes de cursos sequenciais de formação específica e de graduação, em
instituições privadas de educação superior, acaba por beneficiar estas instituições que
recebem isenção de tributos até mesmo quando devedoras da União 294 .
No debate inicial ‒ tanto na esfera econômica, em que se discutiu sobre a conversão
dos tributos trabalhistas em bolsas de estudo, quanto no âmbito do Congresso Nacional em
que os parlamentares defendiam a aprovação do Programa em forma de Projeto de Lei e não
como Medida Provisória ‒, as ações em torno da implantação do referido programa corriam o
risco de serem adiadas indefinidamente, até que Wilson Picler, presidente do Grupo

MERCOSUL (RANA), responsável pelo processo de definição das diretrizes do Sistema de Acreditação de
Cursos de Graduação do SEM/Educação Superior.
294

A dívida é parcelada em até dez vezes, com juros da taxa Selic de 12,75% a.a., taxa esta menor que a de um
banco privado.
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UNINTER 295 , toma a frente dos trabalhos, se articulando com vários parlamentares, inclusive
o relator do projeto na Câmara dos Deputados, deputado Irineu Colombo.
Defendendo a “nação brasileira” de seus traidores, opositores do ProUni, quando o
Ministério da Educação já recuava com a controvertida medida provisória, Picler, em nome da
Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER) e da Faculdade de Tecnologia (FATEC
Internacional), instituições do Grupo UNINTER, encaminhou documento ao MEC,
manifestando interesse em participar do ProUni, “independentemente das condições que
viessem a ser estabelecidas em lei, por entender a grandeza social do programa”, declarando
sua anuência antecipada ao ProUni.
O projeto foi reestruturado pelo MEC e nova medida provisória enviada ao Congresso,
ao mesmo tempo em que Tarso Genro, então Ministro de Educação, junto a Wilson Picler,
ampliava as bases de apoio político. Vários eventos foram organizados sob a liderança de
Picler e promovidos pelo Ministério da Educação, com a finalidade de formar o consenso
entre outras instituições de ensino, que acabaram por firmar sua adesão ao Programa,
“reforçando [assim], o aval moral e político para a Medida Provisória”, aprovada pelo
Congresso e convertida em lei, em janeiro de 2005 296 .
Apresentado ao público por meio de propaganda audiovisual, veiculada em duas
emissoras — TVE e Rede Globo —, o ProUni traduz a promessa do governo de incluir mais
de 25 milhões de jovens no nível superior de ensino. Lançada no ar em novembro de 2005, no
contexto de greve e luta pela preservação das universidades federais em todo o Brasil, a
propaganda dissemina que é chegada a hora de pobres, negros e deficientes físicos alcançarem
o direito a educação superior. No mundo televisivo, jovens atores seguiam para os bancos de
instituições de ensino privado, ao som da música que se tornou um hino de resistência e luta
contra o governo de ditadura civil-militar, enquanto na realidade concreta jovens grevistas não
aceitavam a proposta governamental de reforma universitária.
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O Grupo UNINTER é formado por uma holding, reunindo empresas prestadoras de serviços educacionais,
que oferecem cursos de formação continuada, educação básica (ensino fundamental e médio), bacharelado,
cursos superiores de licenciatura e cursos superiores de tecnologia, ambos nas modalidades presencial e a
distância; cursos de pós-graduação e, ainda, curso na área empresarial — “educação (sic!) in company”. Para
maiores detalhes, ver:
http://www.grupouninter.com.br/portal.php . Acesso em julho de 2008.
296
Cf. ProUni, disponível em http://www.prouni.com.br/index.php . Acesso em julho de 2008.
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É perceptível a tendência ao esvaziamento da luta pela qualidade das
universidades públicas quando o governo leva ao ar um comercial
propagandeando um projeto de financiamento de vagas em faculdades
particulares, onde a grande maioria deste segmento em luta é contra essa
Reforma Universitária (...) Demonstrando, com essa atitude, uma
preocupação com o amparo às faculdades particulares ao preencher suas
vagas ociosas, e um desprezo às faculdades públicas (CASTRO, 2007).

Embora não se desconheça o fato de a política governamental vir contribuindo para o
aumento de matrículas tanto no ensino médio e técnico, quanto no ensino superior, suas ações
têm pouco alcance para garantir processos de escolarização com efetiva qualidade e, por
conseguinte, a permanência dos jovens nesses níveis de ensino. A preocupação da política
governamental tem sido com a quantidade, cujo movimento atende, por um lado, as pressões
da classe trabalhadora por acesso ao nível superior de ensino; de outro, insere-se no
internacionalismo do modelo anglo-saxão modernizado de universidade, que propugna a
massificação do ensino superior e sua correspondente diversificação institucional.

A rigor, o ProUni sequer assegura acesso ao nível superior, admitindo outras
modalidades como os indefiníveis “cursos seqüenciais”, um agregado de
disciplinas que pode fundamentar um certificado. Essa modalidade vem
sofrendo um crescimento exponencial nos últimos anos, crescendo cerca de
300% na presente década. O Prouni irá sacralizar o conceito de que pobres
devem ter ensino de pobre. Trata-se de uma ruptura radical com o conceito
republicano de que todos os que possuem um rosto humano devem ser
merecedores de direitos iguais. Naturalizar a idéia de que o ensino dos
pobres é diferenciado para pior é um precedente extremamente grave, pois
ratifica – por meio de uma política de Estado – a desigualdade fundamental
dos segmentos provenientes das classes populares, majoritariamente negros
e descendentes dos povos originários (LEHER, 2004).

Se do ponto de vista do capital, o ProUni tem logrado êxito ao transferir parte do
fundo público 297 para a propriedade privada, na perspectiva do trabalho, está fadado ao
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O fundo público tem sido administrado pelo Estado neoliberal como precondição da acumulação e
reprodução do capital, da formação da taxa de lucro e da reprodução da força de trabalho, por meio das despesas
sociais. O financiamento simultâneo da acumulação do capital envolve os gastos públicos com a produção, desde
subsídios para agricultura, a indústria e comércio, até o financiamento de ciência e tecnologia. O financiamento
da reprodução da força de trabalho abarca gastos sociais com educação, medicina socializada, previdência social,
seguro-desemprego, vale transporte, vale alimentação e habitação, salário família, etc. O fundo público é, ao
mesmo tempo, pressuposto e negação do capital; o fundo público não é nem capital, nem trabalho, é o antivalor,
uma antimercadoria (OLIVEIRA, 1998).
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fracasso: o Programa sequer preenche o número de vagas oferecidas 298 . No processo seletivo
para o segundo semestre de 2008, foram oferecidas 118.871 bolsas, mas apenas 72.248
candidatos foram pré-selecionados. Para obter a bolsa, o candidato aprovado no ENEM deve
comprovar renda familiar per capita menor do que três salários mínimos.
Como a maioria dos cursos é oferecida na modalidade de ensino à distância, o que
requer recursos materiais não só para ter acesso a computador com internet em banda larga,
mas também se deslocar para os “polos presenciais", o governo federal criou, por meio do
MEC, a bolsa permanência no valor de R$ 300 mensais, com vistas atender àquelas
necessidades. Entretanto, contraditoriamente, para fazer jus à bolsa permanência, o aluno
deve estar matriculado, com bolsa integral, em curso que ofereça pelo menos seis horas por
dia de aulas presencias.
Para os formuladores do texto da Reforma Universitária, o Sistema de Educação
Superior Federal necessita de uma Lei Orgânica do Ensino Superior que baseada “em
princípios contemporâneos” elegeria a educação como bem público – um serviço passível de
ser oferecido diretamente pelo Estado ou por instituições privadas.
Esta lei seria capaz de
estabelecer a missão central e estratégica do Sistema Federal, tanto Público
como Privado, no projeto de desenvolvimento cultural, econômico e social
do país, formando profissionais de qualidade, produzindo ciência e
tecnologia, assim como cooperando no entendimento do homem e do meio
em que vive, divulgando conhecimentos culturais, científicos e técnicos e
promovendo a profunda relação com a sociedade, tornando a extensão
universitária caminho de mão dupla, entre as Instituições de Educação
Superior e a sociedade (BRASIL/MEC/RELATÓRIO, 2004, p.1).

Este movimento do poder Executivo é, na realidade, uma das manifestações do papel
do Estado ao representar e organizar o interesse político, de longo prazo, do bloco no poder,
buscando equilibrar os interesses conflituosos das frações de classe, com a finalidade de
manter a aliança de poder, alcançada por meio da fração burguesa hegemônica do bloco no
poder.
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O percentual de bolsas não percebidas em 2008 não difere muito do ano anterior. No primeiro e segundo
semestres do ano de 2007, o percentual de bolsas/vagas ociosas foi, respectivamente, de 33% e 40%, enquanto
que no ano de 2008, foram registrados 29% no primeiro semestre e 39% no segundo (Folha Uol on line, de
30/06/2008. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u417558.shtml, Acesso em
julho de 2008.
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Rodrigues (2007, p. 75-87) desvela que, de um lado, a burguesia industrial ‒
compradora de mercadoria-educação ‒ e o governo entendem a educação superior e o
conhecimento como elementos fundamentais para o processo produtivo e, portanto, para a
inserção do país na economia competitiva, primando, portanto, pela qualidade do ensino
oferecido pela universidade pública; e, de outro, a fração burguesa de serviços da educação ‒
fornecedores da mercadoria-educação ‒, junto ao governo, busca preservar seu interesse na
liberdade de vender sua mercadoria, defendendo a livre iniciativa e a concorrência. Surge,
então, a solução alicerçada na transformação da educação em bem público, de modo a
mercantilizá-la segundo os interesses, ainda que conflituosos, do capital industrial e do capital
mercantil educacional.
Partindo do pressuposto de que a universidade é organizada segundo o ideal de
sociedade que se pretende construir, Tarso Genro, então Ministro da Educação, em
conferência de abertura do Seminário Internacional – Reforma e avaliação da Educação
Superior: tendências na Europa e na América Latina, realizado no ano de 2005, faz ver que o
projeto de reforma deve ser pactuado em um processo político de médio e longo curso, em
que prevaleçam os interesses do Estado em seu caráter neutro. Desse modo, o conteúdo da
reforma não poderia subordinar-se “às visões ‘classistas’, sejam elas quais fossem, pois elas
seriam sempre falsas universalidades”. Em vista disso, no processo político de discussão da
reforma, Genro (2005) deixa claro que, “as atividades de pesquisa, ensino e extensão não
podem ser partidarizadas porque devem ser políticas de Estado” (ibid.).
Note-se o discurso ideológico no sentido de apresentar o Estado como algo autônomo
e independente das classes sociais e, portanto, neutro. Encontra-se por detrás desta aparente
neutralidade um projeto de sociedade que

só poderá existir combinando interdependência e soberania, construção de
novos paradigmas e reordenamento das funções republicanas do Estado. A
universidade é um instrumento constituinte fundamental da melhor
possibilidade. A produção de conhecimentos para a implementação de novas
tecnologias sociais, para a criação de novas tecnologias, para a pesquisa
biogenética, para o desenvolvimento da bioética, para a geopolítica e defesa
é o que pode nos colocar, com soberania e autonomia, no contexto desta
simultaneidade. Esta simultaneidade é um outro nome do novo espaço
mundial no qual o sentido nacional se realiza e comunga (GENRO, 2005).
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O ex-ministro da educação, em um movimento de retomada da teoria da dependência
de Fernando Henrique Cardoso, aponta, não apenas, para a continuidade da inserção
subordinada do Brasil à mundialização do capital, mas também para o processo de
reconfiguração do Estado, de suas funções e da sociedade civil de acordo com o paradigma
consagrado internacionalmente, enfatizando o papel da universidade como mediadora no
processo de fortalecimento do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, que volta
seus esforços para a modernização do aparato tecnológico de que o país tanto necessita para
afirmar-se (inter) dependente.
Ressalte-se a influência dos organismos supranacionais na formulação do projeto de
contrarreforma da universidade brasileira, sustentada sobre a quadratura formada pelo Banco
Mundial, UNESCO, regionalização da educação por mediação do MERCOSUL e sociedade
política do governo Lula da Silva. Por conseguinte, a reforma universitária que se pretende é
aquela coerente com os processos de internacionalização da economia e de seu correlato, a
internacionalização da tecnologia, e com os processos de integração e regionalização de
blocos econômicos, nos quais a produção e o controle do conhecimento são vitais tanto para a
dominação global como para a construção da nação (GENRO, 2005).
O eixo do processo de discussão e construção do anteprojeto de lei da educação
superior se movimentou a partir de dez pontos (MOTA, 2005), sob o mote da expansão da
educação superior, traduzindo, em seu conjunto, a perspectiva do modelo de universidade
pretendido pelo bloco no poder. Desses dez pontos destacamos alguns para análise.
O primeiro diz respeito à transformação na educação superior brasileira com vistas a
“construir um país desenvolvido, democrático, com autonomia de decisão sobre os seus
destinos, cujos cidadãos participem plenamente de um projeto de desenvolvimento
sustentável”, com base no princípio da educação como bem público.
O segundo faz referência ao estabelecimento de uma nova política de valorização das
universidades públicas, com base em “propostas de efetiva autonomia e financiamento”, que,
articuladas à política de investimento em ciência e tecnologia, se tornariam instituições
estratégicas no projeto nacional.
O terceiro remete à definição de marcos regulatórios distintos, público e privado, para
o sistema de ensino superior, que teriam a capacidade, não apenas, de gerar “uma nova cultura
avaliativa”, mas também, de dotar a universidade de “uma consciência pública e de seu
compromisso público com a sociedade brasileira”. Os novos procedimentos de avaliação
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seriam conduzidos por dois vetores. Um, atuaria por meio da proposta da “Universidade
Nova” (ALMEIDA FILHO, 2007) 299 , envolvendo a comunidade universitária não só no
processo seletivo de admissão ao primeiro ciclo da universidade, de modo a ajustar o ENEM à
“nova arquitetura universitária, como também no denominado “processo seletivo específico”
que viria a ser aplicado ao final do primeiro ciclo como requisito de admissão aos ciclos
ulteriores da educação superior.
O outro, já em curso, tem no SINAES um verdadeiro instrumento de coerção, na
medida em que a universidade é submetida aos parâmetros de qualidade, produtividade e
eficácia definidos pelo Estado, de modo a responder às dinâmicas de internacionalização da
economia e tecnologia, em geral, e ao projeto de integração e regionalização do MERCOSUL.

Algumas IES poderão usufruir de prerrogativas administrativas e acadêmicas
atribuída pelo MEC, desde que comprovem alta qualificação para o ensino
ou a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Através
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), assim
como de outros instrumentos de controle público. Tal certificação de
prerrogativas, renovável periodicamente, deve levar em conta a
heterogeneidade e pertinência do Sistema, dentro de suas diversidades
regionais e vocacionais (BRASIL/MEC/DOCUMENTO II, 2004, p. 7).

O quarto ponto refere-se à autonomia da universidade como preceito de liberdade de
ensino, argumento central de justificativa da proliferação de instituições na rede privada de
educação superior. Entretanto, na esfera pública, vincula essa mesma autonomia aos
processos de avaliação, de regulação e de financiamento definidos pelo próprio Estado.
Enquanto, no setor privado, busca-se criar as condições jurídicas e administrativas para “uma
relação autônoma entre mantenedoras e mantidas para que o título Universidade seja
justificado” (ibid., p. 7), no setor público,
A garantia da manutenção [de financiamento] e uma adequada política de
expansão deverão estar associadas a um compromisso-contrapartida de
qualidade, inclusão e aumento da oferta de vagas em Instituições Públicas.
Nestes termos, a meta deve ser a duplicação da oferta de vagas nas IFES,
especialmente nos cursos noturnos, nos próximos quatro anos (ibid., p. 8).
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Adiante, veremos que a Universidade Nova tem como proposta a implantação de ciclos de estudo no ensino
superior.
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No quinto ponto, referente ao papel estratégico da universidade na produção de ciência
e tecnologia, a circularidade do capital se faz presente, visando o investimento no capital
humano para o desenvolvimento econômico. O papel estratégico da universidade estaria em
contribuir na geração de produtos que impulsionassem o país a níveis mais elevados de
competitividade no mercado internacional.
Em outras palavras, compatibilizando o potencial científico com a produção de
mercadorias capazes de competir no mercado interno e externo, o Estado geraria empregos de
toda ordem, melhoraria a qualidade de vida, que, por sua vez, propiciaria maior arrecadação
de impostos, arrecadação esta que possibilitaria aumentar o investimento do Estado em
pesquisa básica e pesquisa aplicada, que voltadas para a produção de mercadorias gerariam
empregos e, por conseguinte, melhoraria a qualidade de vida e assim prosseguiria o círculo
virtuoso.

O papel absolutamente estratégico das universidades fica claro, por exemplo,
nas proposições presentes na Lei de Inovação Tecnológica, recentemente
promulgada pelo Presidente da República. Essa lei demanda uma adequada
compatibilização no que diz respeito à formação de recursos humanos, e a
reforma tem o papel de cumprir essa complementação de visão a partir de
uma instituição educacional (MOTA, 2005, p. 2005).

O sexto ponto diz respeito à nova tipologia da universidade, o que implica em nova
estrutura organizativa, com vistas à funcionalidade e à eficácia, tanto das atividades meio,
quanto das atividades fins. Neste sentido, o Reitor da UFBA, Naomar Almeida Filho, tem
exercido papel crucial na tarefa de anunciador e organizador de uma “nova arquitetura
curricular” no ensino superior e, portanto, da nova tipologia da universidade, tendo
apresentado, sucessivamente, desde o ano de 2004, o “Plano de expansão e reestruturação da
arquitetura curricular na Universidade da Bahia”, no âmbito da ANDIFES e da SESu/MEC,
além de seminários e oficinas, que tem como objetivo divulgar o suposto caráter inovador da
proposta de transformação da arcaica universidade em “Universidade Nova”.
O poder executivo, tendo encampado o Plano, reafirma princípios da “Universidade
Nova” e orienta a elaboração de diretrizes da “reforma da educação superior”, cuja nova
estrutura organizativa deve “refletir adequadamente os avanços epistemológicos, a
interdisciplinaridade, as características do projeto pedagógico dos cursos das instituições, a
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relação entre a missão da Universidade e os projetos locais e nacionais [e regional],
controlados por sistemas avançados de gestão e um novo plano de carreira”
(BRASIL/MEC/DOCUMENTO II, 2004, p. 14).
Sem explicitar por que nem como fazê-lo, a estrutura departamental, criada na reforma
de 1968, deve se reavaliada e substituída, de modo a:

a) propiciar ao ensino uma maior e mais adequada conexão com a produção
e a extensão do conhecimento, resultando em melhor qualidade da
aprendizagem; b) definir melhor aproveitamento dos docentes e técnicoadministrativos, levando-se em conta a transversalidade do conhecimento,
do ensino de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da extensão; c)
obter melhor acompanhamento e supervisão, através da simplificação
burocrático-administrativa, assim como imprimir uma funcionalidade mais
adequada entre as atividades docentes e técnicas; e, d) potencializar o
aproveitamento
de
recursos
financeiros
disponíveis
(BRASIL/MEC/DOCUMENTOII, 2004, p. 14-5).

Não é a esmo que na 3a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,
realizada no ano de 2005, o pensamento empresarial, na voz da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) apresentou uma agenda propositiva que, na essência, busca não apenas
consolidar a aproximação harmoniosa entre setor produtivo e instituições de ensino superior,
notadamente, as da rede pública, mas também, flexibilizar o arcabouço institucional, jurídico
e curricular das IES com a finalidade de redirecionar o fomento à pesquisa aplicada, estimular
a ampliação da oferta de cursos na área tecnológica e, ainda, de valorização mestres e
doutores incentivando-os a empregarem seu trabalho em universidades e empresas
(BRASIL/MCT/CGEE, 2006, p. 40).
No que diz respeito ao REUni, trata-se de um programa de governo, desenvolvido no
âmbito do PDE, voltado para o processo de internacionalização da educação superior, em
curso no Brasil, do qual o Estado brasileiro, por mediação da SESu, INEP e CAPES, têm
exercido papel decisivo junto ao Setor Educacional do MERCOSUL. Eis que o REUni
aponta para, além da massificação do ensino superior e aumento do número de alunos por
turma e por professor; a organização da educação superior em três ciclos de estudos; a
redução de carga horária e padronização dos cursos de graduação; o incentivo à criação de um
sistema de titulação; o incentivo à mobilidade estudantil e docente; articulação entre a
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graduação e pós-graduação, de modo a garantir o acesso de egressos dos cursos de curta
duração aos cursos de pós-graduação stricto sensu.
Implantado no mistério de Fernando Haddad, o REUni é uma das mediações do
governo para materializar o projeto de contrarreforma da “Universidade Nova”, na rede
pública de ensino superior. Segundo o Relatório REUni 2008, publicado em 2009, das 54
universidades da rede federal,

53 aderiram ao programa, ficando de fora, apenas, a

Universidade Federal do ABC (UFABC), por ter sido criada, no ano de 2005, sob o signo das
“inovações pedagógicas preconizadas pelo Reuni” (MEC/SESu/DIFES, 2009).
O projeto “Universidade Nova”, de Naomar de Almeida Filho, Reitor da UFBA, teve
como linhas mestras o pensamento de Anísio Teixeira, o Processo de Bolonha e os colleges
estadunidenses.

A proposta aqui denominada de Universidade Nova implica uma
transformação radical da atual arquitetura acadêmica da universidade pública
brasileira, visando superar os desafios, resultando em um modelo compatível
tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem flexneriana) quanto com o
Modelo Unificado Europeu (processo de Bolonha) (ALMEIDA FILHO,
2007).

Com efeito, Anísio Teixeira tem no modelo norte-americano o paradigma da
“universidade moderna”, uma universidade que, ao se construir a serviço do Estado, voltada
para a solução de problemas, já não se dedica, apenas à “pesquisa pura ou básica, mas sim à
pesquisa dirigida e aplicada para o desenvolvimento, uma universidade de muitas atividades e
dos mais diversos níveis. Para Anísio Teixeira, a idéia de universidade como a concebida por
Abraham Flexner, faz parte do passado e da origem da universidade americana, que centrava
suas atividades na escola de pós-graduação, nas sólidas escolas profissionais e em alguns
institutos de pesquisa, “tudo dentro de um organismo caracterizado pela elevação e precisão
de fim e unidade de espírito e de propósito" (TEIXEIRA, 1964).

Acompanhar essa transformação [pela qual passou a universidade norteamericana] desde 1852 até 1914, depois até 1930 e, com a Segunda Guerra
Mundial, até os dias de hoje, corresponde a assistir à história de uma
instituição que, entre mil resistências, rompe com o seu isolamento e se vai,
aos poucos, misturando com a vida presente até se fazer, talvez, instituição
completamente nova pela sua complexidade, pela sua variedade, pelo seu
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pluralismo, e, por que não dizer, pela sua extrema confusão e divisionismo.
São inúmeras as vozes a chorar pela antiga unidade, pela antiga
homogeneidade, pela antiga qualidade, mas a força do tempo é maior e a
universidade fez-se não a torre de marfim mas talvez a de Babel, com
atividades intelectuais dos mais diversos níveis, com a mais extrema mistura
de cultura teórica e prática e com tamanha população de professores e alunos
que já não é mais uma comunidade mas várias e contraditórias comunidades
(TEIXEIRA, 1964).

Apreciador que foi da sociedade norte-americana, de seus princípios liberais e da
organização administrativo-pedagógica da escola nova e da universidade que lá se
desenvolveu, Anísio Teixeira propôs, no decurso da reforma universitária promovida pelo
MEC-USAID, no governo civil-militar, uma alternativa de reforma que pouco se distancia da
proposta governamental à época, cuja publicação encontra-se em Teixeira (1988, p. 154181) 300 .
O projeto de “Universidade Nova”, ao atualizar o pensamento anisiano, tem como
objetivos principais a criação de três ciclos na educação superior (bacharelado
interdisciplinar, cursos profissionalizantes, pós-graduação), tal qual propunha Anísio Teixeira,
buscando, ao mesmo tempo e contraditoriamente, padronizar e flexibilizar os cursos dos três
ciclos da educação superior, de modo a facilitar o processo de avaliação e acreditação no
âmbito do MERCOSUL, e promover a compatibilização entre os modelos da “universidade
nova” e do Processo de Bolonha, sem, no entanto, dar cabo da diferenciação e diversificação
institucional.
Portanto, a “Universidade Nova” não foge ao escopo do processo de
internacionalização do conhecimento impulsionado por mediação do Estado e de blocos
econômico-regionais, nem do discurso que enfatiza a necessidade de a universidade
acompanhar o avanço técnico que a “globalização” estaria provocando e, tampouco, dos
instrumentos de governo que vem costurando todo processo da contrarreforma da educação
superior, a exemplo da Lei de Inovação Tecnológica, do Decreto no 7.423, de 2010,
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Carmo (2011) defende a tese de que, nos anos de 1930, o pensamento educacional de Anísio Teixeira para o
ensino superior brasileiro representa uma revolução dentro da ordem, na medida em que a reorganização e a
transformação da Universidade do Rio de Janeiro em Universidade do Distrito Federal, no ano de 1935, ocorre
em contraponto liberal à política autoritária do governo federal. Se naquele momento histórico a concepção
burguesa de revolução educacional e de modernização da sociedade, de Anísio Teixeira, representa um avanço,
nos anos de 1960 sua concepção de universidade bem se aproxima da proposta contrarrevolucionária do bloco no
poder.
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regulamentador das parcerias entre as universidades federais e as fundações de direito
privado, do SINAES, entre outros.
Na realidade, a “Universidade Nova” tem suas finalidades voltadas para o processo de
regionalização e integração do ensino superior no âmbito do MERCOSUL, que, por sua vez,
se desenvolve em pareceria com a União Europeia, por mediação do Programa ALFA Tuning
‒ América Latina. Entre outros objetivos do referido Programa, destaca-se a “modernização
curricular” com base na definição, em conjunto (países da América Latina e União Europeia),
de eixos de competências laborais para os cursos de Administração de Empresas, Educação,
História, Matemática, Física, Química, Arquitetura, Engenharia, Geologia e Medicina, de
modo a avançar sobre os acordos em torno do reconhecimento mútuo de diplomas para o
exercício profissional em convênios, tratados ou acordos bilaterais, multilaterais e regionais
que venham a ser celebrados. Participam do referido Projeto, vinte universidades brasileiras,
dentre as quais se destaca a UFBA, sob a coordenação da Divisão de Assuntos Internacionais
da SESu.
Não é a esmo que o projeto de reestruturação curricular da “Universidade Nova”,
habilmente encampando pelo bloco no poder, tem por base a formação e avaliação por
competências, além da padronização e compatibilização curricular, propostas que vão ao
encontro dos interesses do MERCOSUL e da União Europeia no sentido de promover a
mobilidade de estudantes, pesquisadores e força de trabalho qualificada entre os respectivos
espaços regionais.
Neste sentido, o processo de regionalização econômica por mediação do
MERCOSUL, que abre caminho para a integração, também, de outros setores como o
educacional, não pode ser negligenciado. Tal como na União Europeia, o processo de
regionalização do MERCOSUL visa a educação, em geral, e a educação superior, em
particular, como fator de integração e peça-chave para a consolidação e projeção da união
aduaneira, além de afirmar seu papel na produção e transmissão do conhecimento científicotecnológico orientado para o desenvolvimento econômico e a modernização dos EstadosMembros e do bloco econômico-regional, apoiado na mobilidade de pessoal qualificado.
Na próxima seção, buscamos apreender uma das manifestações do processo de
internacionalização da educação superior latino-americana encontrada na mediação que o
MERCOSUL empreende a partir de seus vínculos com organismos regionais e
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supranacionais, desenvolvidos mediante a cooperação estreita das sociedades política e civil
dos Estados-Membros.

4.3.5. MERCOSUL EDUCACIONAL: A CONTRARREFORMA SILENCIOSA DO
ENSINO SUPERIOR

A partir do ano de 1991, a América Latina intensificou seus processos de integração
intra-regional com a criação do MERCOSUL, adotando a perspectiva de um regionalismo
aberto, segundo o qual zonas de livre-comércio e uniões aduaneiras são, necessariamente,
promotoras do livre-comércio, possibilitando, aos países que delas participam, maior inserção
no mercado mundial (TREIN; CAVALCATI, 2007, p. 71).
Tendo a União Europeia como segundo maior investidor, a seguir aos EUA e muito à
frente do Japão 301 , o MERCOSUL, instituído pelo Tratado de Assunção, de 1991, tem sua
gênese em um contexto particular da trajetória dos países que o integram – Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai – diante da necessidade de superação dos efeitos negativos da denominada
“década perdida”.
Inseridos na “terceira onda de democratização” (HUNTINGTON, 1994), Argentina e
Brasil, líderes do bloco econômico, viam na criação do MERCOSUL uma estratégia de
redução da vulnerabilidade das economias da região frente à hegemonia político-econômica
norte-americana. Com o aprofundamento do processo de integração (neoliberal) regional e
maior necessidade, por parte do capital, de intensificar relações com os países membros da
Associação Latino-Americana de Integração, passam a fazer parte do MERCOSUL, a Bolívia,
o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador, como membros associados, além dos já
mencionados Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e da Venezuela, que se encontra em
processo de adesão ao bloco, dependendo, apenas, da aprovação no Congresso paraguaio.

301

No que diz respeito ao IED, em termos de origem dos investimentos, os Estados Unidos continuam sendo o
principal investidor na região, com 17% do IED recebido em 2010, seguidos da União Europeia com 13%. Cf.
CEPAL, 2011.
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Esse alargamento do MERCOSUL reforça, de um lado, a resistência às sucessivas
negociações multilaterais em torno da ALCA302 como propunham os EUA, que tentam incluir
na OMC o debate sobre os “novos temas” (investimentos, compras governamentais, políticas
de concorrência) e o Trip Plus (requisitos de proteção dos direitos de propriedade intelectual,
mais rigorosos do que os, até então, exigidos pela OMC). De outro, estreita a cooperação com
a União Europeia que tem na integração extrarregional a perspectiva de formar uma divisão
do trabalho birregional, de modo a favorecer não apenas novos fluxos de investimento, mas
também de circulação de produtos, serviços, pessoal qualificado e conhecimento,
aumentando, assim, o fator de competitividade frente aos EUA e ao Japão.
Expressão dessa aproximação, no plano mais abrangente, o acordo de “associação
estratégica” entre União Europeia e América Latina e Caribe, em geral, e países do
MERCOSUL, em particular, realizado na Cúpula de Viena, de 12 de maio de 2006, avança no
processo de cooperação birregional com base no protagonismo da América Latina na agenda
da União Europeia 303 .
A Declaração de Viena (passim, 2006), resultado da IV Cúpula UE-ALC, reitera o
compromisso em continuar a promover e reforçar a parceria estratégica a nível birregional, tal
como acordado nas cúpulas anteriormente realizadas no Rio de Janeiro (1999), em Madrid
(2002), e em Guadalajara (2004). Acolhe, também, propostas do setor empresarial oriundas da
1a Cúpula Empresarial UE-ALC, de 12 de Maio de 2006, realizada, também, em Viena, sob o
tema Aproximar os dois mundos através dos Negócios e da Cultura. A partir da plataforma de
relações comerciais, investimentos e serviços, a Declaração de Viena reconhece a importância
do investimento em C&T para o desenvolvimento econômico, considerando prioritária, para
tanto, a criação de um Espaço Comum do Ensino Superior UE-ALC, orientado para a
mobilidade e a cooperação bi-regional, por mediação de programas de intercâmbios.
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Segundo Trein; Cavalcanti (2007), com a adesão de Espanha e de Portugal à Comunidade Europeia, no ano
de 1985, países com fortes laços históricos e culturais com latino-americanos e caribenhos, acelera-se o processo
de aproximação entre as duas regiões. “Ainda na fase de negociações de suas respectivas adesões à CE, os países
ibéricos começaram a influenciar as instituições comunitárias para que estas se aproximassem da América Latina
e do Caribe. Mas o ingresso de Portugal e Espanha na Comunidade Europeia produziu ainda um outro efeito
sobre as relações União Europeia, América Latina e Caribe. A inclusão de países do Sul da Europa com grau de
desenvolvimento inferior ao dos países fundadores levou a uma reformulação das relações exteriores da CE e,
particularmente, de sua política de ‘cooperação para o desenvolvimento’” (op.cit., p. 69).
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Para uma análise do processo contraditório da aproximação União Europeia e América Latina e Caribe ver
Trein; Cavalcanti (2007).
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Ressalte-se que no decurso da Cúpula de Viena foi instituída a Assembléia
Parlamentar Euro-Latino-Americana (EUROLAT), como fórum de debate, controle e revisão
a nível parlamentar de questões comuns aos dois blocos regionais. Sucessora de conferências
parlamentares realizadas entre os dois blocos, desde 1974, a EUROLAT é formada por cento
e cinquenta membros divididos em igual número de representantes dos dois blocos 304 ,
possuindo três comissões permanentes, quais sejam, Comissão dos Assuntos Políticos, da
Segurança e dos Direitos Humanos; Comissão dos Assuntos Econômicos, Financeiros e
Comerciais; Comissão dos Assuntos Sociais, Intercâmbios Humanos, Ambiente, Educação e
Cultura. As comissões são responsáveis por encaminhar ao Parlamento propostas de
resoluções e recomendações, que se aprovadas, são dirigidas à Cúpula UE-ALC e às
instituições, organismos supranacionais e grupos ministeriais encarregados de promover a
parceria birregional (PSE, s/d).
No plano circunscrito ao MERCOSUL, destacam-se o Acordo Quadro Inter-regional
de Cooperação, assinado no ano de 1995; Declaração Comum, de dezembro de 2007,
resultado da Cúpula MERCOSUL- UE; o Documento de Estratégia Regional 2007-2013, de
agosto de 2007; a Declaração Comum assinada, em maio de 2008, no decurso da Cúpula
MERCOSUL-TROIKA 305 UE; e, mais recentemente, o Comunicado Conjunto da Reunião
Ministerial MERCOSUL-TROIKA UE, de maio de 2009.
Do Acordo sobre relações externas, política comercial comum e cooperação para o
desenvolvimento econômico, de 1995, passando pelo Documento de Estratégia Regional
2007-2013, até as Declarações/Comunicado Comuns, que renovam os compromissos
assumidos no Acordo de 1995, os dois blocos econômico-regionais consideram o processo de
integração regional instrumento de desenvolvimento econômico, em âmbitos nacionais e
regionais, facilitador da inserção competitiva no mercado internacional tanto dos EstadosNações quanto do bloco econômico que integram e, em última análise, aparelho de coesão
social tão necessária ao enfraquecimento do antagonismo entre capital e trabalho.
Sempre reiterando a intenção de manter as regras do livre comércio, segundo a
regulamentação da OMC, particularmente da Rodada de Doha, as frações de classe burguesa à
frente dos blocos, MERCOSUL e União Europeia, firmam acordo de cooperação em torno de
um diversificado leque de ações, a partir do plano de “cooperação econômica” de modo a
304

A representação do bloco latino-americano está na participação, dentre outros, de membros do Parlamento do
MERCOSUL.
305
Palavra de origem russa que tem como significado um comitê formado por três membros.
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“não excluir a priori nenhum setor, tendo em conta os respectivos interesses comuns e
competências próprias, particularmente no que diz respeito à transferência de conhecimentos
específicos em matéria de desenvolvimento econômico e integração regional” (MERCOSULUE/ACORDO, 1995, art. 10o).
Neste sentido, buscam estreitar os laços em matéria de normas agro-alimentares e
industriais (ibid., art. 6o), cooperação aduaneira (ibid., art. 7o), cooperação de propriedade
intelectual (ibid., art. 9o) e cooperação empresarial (ibid., art. 11o), entre outras, com a
finalidade de aumentar os fluxos de trocas comerciais, os investimentos, os projetos de
cooperação industrial e a transferência de tecnologias; apoiar a modernização e diversificação
industrial; favorecer a inovação industrial, por mediação de conferências, seminários técnicos,
missões exploratórias, participação em feiras gerais e setoriais e em encontros empresariais;
além do incentivo à iniciativa privada por meio do investimento colaborativo em ciência e
tecnologia (ibid., art. 15o), que tem, primeiro, no intercâmbio de pesquisadores a possibilidade
de realizar investigação, elaborar projetos e formar pessoal qualificado de alto nível; segundo,
na realização de comitês científicos conjuntos o meio para promover a troca de conhecimento;
e, terceiro, no desenvolvimento de parcerias entre os setores público e privado, com a
participação-chave da universidade e institutos de pesquisa junto ao setor empresarial, a força
motriz da inovação.

A cooperação científica europeia com os países do MERCOSUL assenta na
participação destes países em propostas de investigação competitivas
apresentadas em resposta a convites à apresentação de propostas em
sucessivos programas-quadro de investigação (PQ5 – 1998-2002; PQ6 –
2002-2006). Todos os países participaram com êxito, tendo o Brasil e a
Argentina a parte mais significativa, com mais de 100 participações em
projectos que envolveram equipas da região. A maioria das actividades de
cooperação "norte-sul" permite uma forte componente de cooperação "sulsul". Por outro lado, com o novo 7.º Programa-Quadro de Investigação
(2007-2013), estão a ser envidados esforços para reforçar a criação de redes
intrarregionais C&T entre gabinetes de ligação, que incluem igualmente
países associados ao MERCOSUL (MERCOSUL-UE/DOCUMENTO
ESTRATÉGIA REGIONAL, 2007, p.24).

Uma vez que os processos de internacionalização da economia, em nível mundial e
regional, incluem, não apenas, o comércio exterior e fluxos internacionais de capital, mas
também, os movimentos internacionais de pessoal qualificado, além da entrada e saída de
tecnologias, seja incorporada aos equipamentos, seja transmitida por fluxos de informações e
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de dados, a estratégia dos Programas-Quadros de investigação científica, tecnológica e de
inovação, seja em parceria com a União Europeia, seja na estrutura institucional do
MERCOSUL, não se descuram do processo de internacionalização produtiva.
Com efeito, o movimento que busca legitimar o processo de integração econômicoregional do MERCOSUL, como um mercado ampliado, engendrou, não apenas, a entrada de
IED, mas também, a possibilidade para empresas nacionais iniciarem seu processo de
internacionalização (SARTI, 2001). Se o início dos anos de 1990, marcado pela abertura
comercial, foi o período de desnacionalização dos serviços e de desindustrialização da região
latino-americana, a primeira década do século XXI, marcada pelo desenvolvimentismo
neoliberal, tem sido a da integração das cadeias produtivas de pequenas e médias empresas,
segundo a divisão regional do trabalho, de modo a consolidar o aumento da competitividade
dos setores produtivos dos Estados-Partes.
Assim sendo, no plano circunscrito ao MERCOSUL, encontra-se em execução, desde
o ano de 2006, o Plano de Desenvolvimento e Integração Produtiva 306 , que inclui entre outras
linhas de ação, a cooperação entre organismos ligados ao desenvolvimento do setor produtivo
empresarial, o desenvolvimento de pesquisas e de transferência de tecnologia, a formação de
recursos humanos, o desenvolvimento e processamento de informações, todas voltadas para
os setores de petróleo e gás; automotivo; metal-mecânica; madeira e móveis; turismo; naval;
farmacêuticos veterinários e fitoterápicos; energia e agricultura (MERCOSUL, s/d).
Portanto, o MERCOSUL, como projeto de integração político-econômica, baseia-se na
abertura aos mercados mundiais; na promoção e incentivo da iniciativa privada; e, no papel do
Estado como regulador, normalizador, fiscalizador, indutor, mobilizador e catalisador das
atividades econômicas; bem como apóia-se na integração de outros setores como o cultural e
o educacional, particularmente depois do estabelecimento dos tratados de livre-comércio e da
inclusão, pela OMC, da educação como atividade a ser comercializada, fortalecendo o
processo de internacionalização da educação superior na América Latina. Incluem-se neste
projeto de integração político-econômica, que arrasta o processo de integração da educação
superior, as atividades de pesquisa orientadas “para agregar valor à produção regional”.
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A participação das empresas brasileiras nesse processo é ampla. Inclui desde as associações, bolsas de
mercadorias, bolsa de valores, confederações, federações, até sindicatos. Cf. MERCOSUL. ENTIDADES
EMPRESARIAIS/BRASIL. Disponível em http://www.gipmercosur.org/v1/node/64.
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Segundo o Programa-Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação do MERCOSUL
para o período 2008-2012, aprovado pela Decisão CMC no 03/08, são quatro os eixos
programáticos para o período: Eixo Dimensão Estratégica, que abarca os temas da energia,
tecnologia da informação, biotecnologia, nanotecnologia, espacial, saúde e fármacos, água e
biodiversidade; Eixo Industrial-Agropecuária, que envolve temas como agroindústria, acordos
de produção locais, extensão tecnológica, pólos, parques e incubadoras, projetos cooperativos
universidade-empresa; Eixo Dimensão Social que trabalha com a divulgação de tecnologias e
inclusão digital, segurança alimentar e habitação e saneamento; e o Eixo Sistemas Nacionais
de Ciência, Tecnologia e Inovação, que busca adequar a formulação e gerenciamento de
políticas públicas de CT&I para o desenvolvimento econômico, tem como foco a capacitação
de recursos humanos, financiamento, cooperação internacional transmissão de informações e
elaboração

de

indicadores

sobre

ciência,

tecnologia

e

inovação

(MERCOSUL/CMC/PROGRAMA QUADRO 2008-12, 2008, p. 6-7).
Ainda que acordos como o da ALCA e da AGCS/OMC não tenham sido efetivados,
com a amplitude prevista, os processos de privatização, de comodificação 307 e
mercantilização da educação continuam enérgicos na região (LEHER, 2009, p. 22),
particularmente no campo da educação superior. É neste sentido que, tal como na União
Europeia, no processo de regionalização do MERCOSUL a educação desempenha duplo
papel ‒ social e econômico ‒ com a finalidade de construir instrumentos e canais que possam
favorecer a circulação intrarregional e birregional de capital, tecnologia, pessoal qualificado,
informações e dados.

Desde la constitución del MERCOSUR en 1991, los gobiernos que integran
el pacto regional convinieron en atender una serie de temas colaterales al
intercambio comercial, en particular los relativos al área de trabajo, justicia y
educación. En efecto, el tema educativo fue puesto en relieve como un
aspecto de importancia por los países miembros para llevar adelante el
proceso de constitución comunitaria. En las reuniones previas al Tratado de
Asunción y en la propia reunión fundacional, se fue definiendo una agenda
de problemas y objetivos comunes que deberían atenderse por medio de la
constitución de un proyecto específico para tal función: El Sector Educativo
del MERCOSUR (...) Al mismo momento que el SEM intenta afianzarse
como un instrumento para la construcción de nuevos espacios para el
desarrollo económico, político y cultural fortalecedor de la identidad
regional en un mundo globalizado, un importante debate en torno a la
internacionalización de la educación superior viene llevándose a cabo desde
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Processo no qual os direitos sociais e subjetivos, a exemplo da educação, são transformados em mercadoria.
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la década de los 90's en el seno de organismo internacionales UNESCO/OMC (FULQUET, 2006, p. 5).

Com efeito, do ato de criação do Setor Educativo do MERCOSUL (SEM), em 1991,
no qual se firmou o Protocolo de Intenções 308 para tornar concreta uma série de Planos de
Ação executados ao longo das últimas duas décadas (1992/1994 – 1998 309 ; 1998-2000; 20012005; 2006-2010), ao termo de cooperação técnica MERCOSUL-União Europeia para o
período 2007-2013/Programa de Bases para o Mercado Comum 310 , vêm sendo criados
mecanismos facilitadores do reconhecimento e da padronização/equiparação de estudos, da
livre circulação de estudantes, do intercâmbio de docentes universitários e da formação de
pessoal qualificado, graduados e pós-graduados, com a finalidade de criação de um espaço
regional de educação superior do MERCOSUL (ERES), tal qual na União Europeia.
Considerando a educação como fator de integração e peça-chave para a consolidação e
projeção da união aduaneira, seu papel na geração e transmissão do conhecimento científicotecnológico, além da possibilidade que oferece para a modernização dos Estados-Membros, o
Conselho de Mercado Comum, em sua segunda reunião, ocorrida em 26 de julho de 1992,
aprovou o Plano Trienal para a integração educativa, a ser acompanhado por uma comissão
conjunta de ministros das áreas do Trabalho, Justiça e Educação. O Plano tem como
finalidade propor medidas práticas e acompanhar a implementação das políticas educativas
entre Estados-Membros, visando prioritariamente a “formação da consciência cidadã
favorável ao processo de integração; capacitação de recursos humanos para contribuir ao
desenvolvimento; e compatibilização e harmonização dos sistemas educacionais”
(MERCOSUL/SEM/DECISÃO no13/1998).

308

O Protocolo de Intenções foi assinado no dia 13 de dezembro de 1991, na cidade de Brasília, pelos Ministros
da Educação da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. A parte brasileira esteve representada por
Antonio Teixeira de Souza Júnior, Ministro Interino da Educação no governo Collor de Mello. Disponível em
http://www.sic.inep.gov.br/pt/documentos/cat_view/98-documentos-e-referencias/45-acordos--acuerdos-agreements/96-acordos-de-ministros--acuerdos-de-ministros--ministers-agreements.
309

O 1º Plano foi delineado de modo a ser implementado entre 1992 e 1994. Entretanto as modificações trazidas
na estrutura institucional do MERCOSUL, pelo Tratado de Ouro Preto, levaram os Ministros da Educação a
prorrogar o referido Plano até junho de 1998.
310

O referido termo insere-se no Documento de Estratégia Regional (2007-2013) (op.cit.)
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Seguindo as orientações emanadas por organismos supranacionais, particularmente do
BM, PARLATINO/UNESCO, e, ainda, em nível regional, da CEPAL 311 , as frações burguesas
por mediação dos Planos Trienais buscando elevar a produtividade do trabalho, estabelecem
vínculos estreitos entre educação e setor produtivo de modo a competirem no mercado
internacional, cada vez mais, competitivo.

O planejamento para o triênio 1998-2000 reconhece o valor intrínseco dos
instrumentos de integração educacional para potencializar a integração
econômica, particularmente quando os resultados da globalização levantam
algumas críticas, uma vez que a inserção dos sistemas político-econômicos
nacionais numa economia mundial não garante, por si só, nem o crescimento
nem o desenvolvimento. Nesta perspectiva, o Setor Educacional do
MERCOSUL reconhece que o poder de concorrência de um país ou bloco de
países no mercado, imposto pela globalização da economia, vê-se cada vez
mais determinado pela qualidade dos recursos humanos, pelo conhecimento,
a ciência e a tecnologia aplicada aos métodos de produção, e menos pela
disponibilidade de mão-de-obra barata e pela existência de recursos naturais
(MERCOSUL/SEM/DECISÃO no13/1998).

Neste sentido, a educação, ao contribuir para a formação de uma consciência
integradora, de aquisição de novos hábitos, atitudes e de competências laborais, estaria
formando o capital humano para ingressar na mobilidade, cujo movimento virtuoso é o da
circulação de bens, serviços e capitais. Afinal, as frações burguesas que compõem o
MERCOSUL, coerentes com o ponto de vista dos cepalinos e particularmente do BM, veem
na educação, em geral, e na educação técnico-profissional e educação superior, em particular,
o principal instrumento de construção de uma nova realidade econômica e social para os
países periféricos, estratégia central da competitividade, em um contexto de globalização
marcada pela sociedade do conhecimento.

311

A CEPAL dos anos 1990 incorporou o debate internacional sobre a necessidade de se reformularem os
sistemas educacionais de modo a ajustá-los às mudanças no setor produtivo e das transformações decorrentes de
uma competição em nível global, formulando, em 1992, o documento Educación y conocimiento: eje de la
transformación productiva con equidad. O objetivo era o de assegurar o progresso técnico para a América Latina
e Caribe, garantindo que a reestruturação econômica fosse acompanhada de equidade social, o que foi
preconizado na publicação Transformación productiva con equidad. Neste início da segunda década do século
XXI, a CEPAL transitando nos limites do ideário de “reforma das reformas” afirma que países periféricos, em
especial os da América Latina e Caribe, não devem retroceder nas reformas neoliberais, mas, sim, retomá-las,
implementado um conjunto de políticas econômicas – de longo prazo, com foco na crise iniciada em 2008, em
escala em global –, nos setores “produtivo, trabalhista, territorial e social”, no que a educação, mais uma vez,
cumpre papel decisivo: isto é, a educação é vista como fato de desenvolvimento econômico e “alavanca para
reduzir a desigualdade social”. Cf. CEPAL, 2010.
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Essa indução atuaria no sistema educacional por meio de três vetores: o primeiro, de
cima para baixo, isso é, vinculando as atividades do Setor Educacional do MERCOSUL com
os planos nacionais de educação e os processos de reforma e renovação educacionais dos
Estados-Membros; o segundo, na direção horizontal por meio da cooperação entre países do
mesmo bloco ou de outros blocos regionais; o terceiro relaciona-se à construção do espaço
comum de educação de modo a favorecer a mobilidade de estudantes, acadêmicos e
pesquisadores e o intercâmbio de experiências e práticas laborais.
A livre circulação de trabalhadores, em geral, e de pesquisadores, docentes e
estudantes, em particular, a exemplo do que viria ocorrer na União Europeia com o Processo
de Bolonha, torna-se uma das metas do Compromisso de Brasília – Metas do Plano Trienal
para o Ano 2000 312 , com o compromisso de elaborar, não apenas, programas de intercâmbio
de estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino, mas também, implantar um
sistema de transferência de créditos acadêmicos, para favorecer a mobilidade de alunos de
graduação e pós-graduação.
Neste sentido, busca-se elaborar programas de intercâmbio de estudantes dos
diferentes níveis e modalidades de ensino, particularmente na área científico-tecnológica; um
sistema de transferência de créditos acadêmicos, para favorecer a mobilidade de alunos de
graduação e pós-graduação e, ainda, promover a realização de cem estágios de técnicos,
dirigentes e docentes, no âmbito técnico-pedagógico. (MERCOSUL/SEM/COMPROMISSO,
1998).
Evidenciando preocupação marcante com a comercialização da educação superior,
tanto no interior dos Estados-Nações quanto transfronteiriça, os ministros da pasta da
educação entendem que seria necessário criar as condições operativas para a obtenção de
comparabilidade e convergência dos sistemas de educação superior dos Estados Partes,
propondo, nesse sentido, a criação de uma Agência Credenciadora Nacional em todos os
países membros, com a finalidade de avaliar, credenciar e acompanhar cursos e programas de
graduação em âmbito nacional de modo a convergir para o mecanismo de credenciamento de
312

O Compromisso de Brasília orienta os trabalhos do SEM, tendo sido composto por três partes: primeira,
Termos de Referência para a Definição do Plano Trienal do Setor Educacional do MERCOSUL, 1998-2000;
segunda, Plano Trienal 1998-2000 do Setor Educacional do MERCOSUL; e, terceira, Compromisso de Brasília:
Metas do Plano Trienal para o Ano 2000. Assinaram o Documento os então ministros Paulo Renato Souza
(Ministro da Educação do Brasil no governo FHC); Rafael Jacobo (Vice-Ministro de Educação do Paraguai);
Antonio Guerra (Subsecretário de Educação e Cultura do Uruguai); Manuel García Solá (Vice-Ministro de
Educação da Argentina). Pelos Estados associados assinou Tito Hoz de Vila Quiroga (Ministro de Educação,
Cultura e Desporto da Bolívia).
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cursos e reconhecimento de diplomas universitários a ser implantado no âmbito do
MERCOSUL (ibid., ibid.).
No Brasil, a partir da Lei no 9131/1995 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - Lei no 9394/1996 – foram progressivamente implementados mecanismos de
avaliação, com ênfase em resultados, produtividade, eficiência e, ainda, com o controle do
desempenho frente a um padrão estabelecido e com a prestação de contas: o Exame Nacional
de Cursos (ENC), realizado por concluintes de cursos de graduação; o Questionário sobre
condições socioeconômicas do aluno e suas opiniões sobre as condições de ensino do curso
freqüentado; a Análise das Condições de Ensino (ACE); a Avaliação das Condições de Oferta
(ACO); e a Avaliação Institucional dos Centros Universitários; e, ainda, o SINAES, em vigor
desde 2004, que possui uma série de instrumentos complementares (auto-avaliação, avaliação
externa, ENADE). Vinculado ao INEP, o SINAES é coordenado pela CONAES que, além das
atribuições do lado brasileiro, integra a Rede de Agências Nacionais de Acreditação do
MERCOSUL (RANA), responsável pelo processo de definição das diretrizes do Sistema de
Acreditação de Cursos de Graduação do SEM/Educação Superior.
Na perspectiva de se construir um Espaço Comum de Ensino Superior, essas metas se
materializaram em programas como, o MEXA, o ARCU-SUL e o MARCA, dos quais o
Brasil, por mediação dos governos FHC e Lula da Silva, vem liderando muitas as ações.
O MEXA formulado, no ano de 1998, por meio do Memorando de Entendimento
sobre a Implementação de um Mecanismo Experimental de Credenciamento de Cursos para o
Reconhecimento de Títulos de Graduação Universitária nos países do MERCOSUL 313 teve
como objetivo estabelecer, em caráter experimental, um sistema de credenciamento aplicado
aos selecionados cursos de Agronomia, Engenharia e Medicina, coerente com as propostas do
BM, cujos impactos e conflitos se fizeram sentir nos sistemas de educação locais que, por
meio de suas, então, recém-criadas e impostas Agências Nacionais de Avaliação, passam
obrigatoriamente a implantar, implementar e conduzir o processo de avaliação interno.
Santos e Donini (2010, p. 10) evidenciam a existência, nesse processo, de uma
dinâmica de movimento dialético entre governos nacionais e processo de integração regional
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Assinam o tratado os Ministros de Educação da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, do Chile e da
Bolívia.
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em um contexto em que, muitas agências de avaliação, controle e acreditação 314 , foram
criadas de modo a acompanhar o fenômeno que se internacionalizava por recomendação dos
organismos supranacionais, a exemplo da CONEAU (Argentina), CONAEVA e CENEVAL
(México), SICEVAES (América Central), SINAES (Equador), CSE, CONAP, SINAC e
MECESUP (Chile), CONAMED (Bolívia). No Brasil, desde o governo FHC, a CAPES
encarrega-se da avaliação da pós-graduação e recomendação de cursos, enquanto o INEP
incumbe-se da graduação, sendo a regulação de atribuição da SESu e do CNE.
Segundo Sguissardi (2006; 2007), o “Modelo Capes de Avaliação”, em vigor desde
1997, encontra sua forma mais acabada na proposta da “Universidade Nova”, que se apoia em
modelos universitários como o da Universidade Mundial, do Banco Mundial, o AngloSaxônico, da Inglaterra e da Austrália e, ainda, do Processo de Bolonha, da União Europeia,
entre os quais acrescentamos o MERCOSUL como elemento determinante e determinado do
processo de internacionalização da educação superior, bem como da reforma da educação
superior no Brasil.
Em conformidade com a análise realizada no terceiro capítulo, apreendemos o
MERCOSUL como um organismo supranacional, mediado pelos Estados Partes, burguesias
locais associadas ao capital internacional, intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos,
que atua como mecanismo de interpenetração e desdobramentos dos conteúdos políticos,
econômicos e culturais do imperialismo, assumindo papel decisivo nas orientações de ordem
política, assistência técnica, metodológica e financeira no que diz respeito à “reestruturação”,
“modernização”, “desenvolvimento econômico” e “democratização” dos Estados Partes e do
bloco econômico-regional, em geral, e reforma cultural e educacional, em particular.
O MERCOSUL, em sua manifestação fenomênica como bloco regional, é ponto
crucial na elaboração, difusão e unificação ideológica de valores fundamentais, tais como os
direitos humanos, inclusão social, coesão social, paz e segurança, e direito ao
314

No Brasil, o MEC faz distinção entre os processos de acreditação e de reconhecimento de um curso. “A
acreditação trata-se de se outorgar uma declaração de qualidade. Portanto o reconhecimento de um curso, como
se faz no Brasil, não é uma acreditação, mas um ato regulatório, que apenas dá legitimidade ao curso, mas pouco
diz
a
respeito
de
sua
qualidade”
(BRASIL/MEC,
s/d).
Disponível
em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13454:acreditacao-de-cursos-nosistema-arcu-sul&catid=323:orgaos-vinculados. Entretanto, Sobrinho (2008) afirma existir um tendência a
substituição do reconhecimento pela acreditação pelo fato de este último processo, valorizado em escala
mundial, ao lançar mão de todos os procedimentos correntes da avaliação institucional e de cursos (autoavaliação, avaliação externa, pares acadêmicos, estatísticas sobre ensino, pesquisa, etc.) enfatiza os resultados
com base na quantidade e produtividade segundo orientações dos organismos supranacionais.
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desenvolvimento, sendo, portanto, mediação do capital no processo de uniformização,
normatização, integração e subordinação da produção do conhecimento ao processo histórico
de internacionalização da economia.
Desde sua gênese, o SEM/MERCOSUL vem considerando a educação superior um
campo estratégico para o desenvolvimento regional e nacional, fator de integração entre
Estados Partes e, ao mesmo tempo, fator de competitividade entre blocos. Preservadas as
especificidades, o MERCOSUL evidencia similitudes com a União Europeia ao buscar
produzir e organizar o consenso, bem como a direção política e intelectual das reformas dos
sistemas nacionais de educação superior com vistas à comparabilidade, reconhecimento de
créditos e mobilidade acadêmica entre os distintos sistemas nacionais de educação superior.
É neste sentido que o MEXA, implementado na vigência do Plano Estratégico 20012005, entre os anos de 2003 e 2006 315 , depois de considerado eficiente instrumento de
mensuração educativa, veio a ser transformado, no ano de 2008, em mecanismo de
credenciamento permanente de cursos de graduação do MERCOSUL, sendo sucedido pelo
Sistema ARCU-SUR, que por sua vez é concebido como “política de Estado necessária a ser
adotada pelos Estados Partes do MERCOSUL e os Estados Associados, com vistas à melhora
permanente na formação de recursos humanos” (MERCOSUL/CMC/DECISÃO no17/ 2008) e
desenvolvimento econômico da região 316 .
De modo coerente com as regras do GATS/OMC em seus artigos sobre a
Transparência, Regulamentação Doméstica e Reconhecimento 317 e, na perspectiva de
liberalização progressiva dos serviços educacionais no nível de ensino superior, os processos
de avaliação e credenciamento da educação superior do MERCOSUL ‒ o MEXA e, mais
315

No Brasil, doze cursos participaram do mecanismo experimental de acreditação. Seis são de Engenharia:
Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de Campina Grande;
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e,
Engenharia Química da PUC-Rio e Unicamp. Três são de Agronomia, oriundos da Universidade de Brasília,
Universidade Federal de Viçosa e Universidade Estadual de Londrina. Os outros três são de Medicina: Santa
Casa de Saúde de São Paulo, da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Federal de São Paulo
(MAGALHÃES, 2007).

316

Ressalte-se que se encontra em processo de discussão um sistema de acreditação para os cursos de pósgraduação, materializado no Seminário Sistemas de Acreditación de Carreras de Posgrado en el MERCOSUR,
realizado em Montevidéu, de 31 de agosto a 1 de setembro de 2009 (CRCES – MERCOSUR). Cf.
http://www.sic.inep.gov.br/pt/publicacoes/cat_view/100-publicacoes/102-educacao-superior.

317

Para uma análise da regulamentação do GATS/OMC no setor educacional ver Siqueira (2004). A íntegra do
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços encontra-se disponível em:
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OMC.GATT/OMC-Anexo_1B.htm.
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recentemente, o Sistema ARCU-SUL ‒ vêm sendo impulsionados pelos Estados-Membros e
Associados como critério comum para facilitar o reconhecimento mútuo de títulos ou
diplomas de grau universitário para o exercício profissional em convênios ou tratados ou
acordos bilaterais, multilaterais, regionais ou sub-regionais que venham a ser celebrados a
esse respeito, segundo critérios padronizados internacionalmente.
Na realidade, o Sistema ARCU-SUL, financiado pelo BID318 , atua como instrumento
de produção e organização do consenso, fortalecendo as agências nacionais de avaliação e os
diversos sistemas de educação superior dos Estados Partes e Associados, que servem de apoio
ao processo de regionalização do ensino superior, com o objetivo de incorporar
gradativamente os cursos de graduação que venham dar respostas, imediatas e mediatas, ao
desenvolvimento econômico do bloco, em geral, e ao processo de internacionalização da
tecnologia, em particular.
No Brasil, atualmente, estão envolvidos no processo de acreditação pelo Sistema
ARCU-SUL os cursos de Agronomia, Arquitetura, Enfermagem, Engenharia (nas
modalidades Civil, Industrial, Produção, Mecânica, Elétrica, Eletrônica e Química e suas
combinações nessas modalidades), Medicina, Odontologia e Veterinária, conforme
procedimentos e critérios da RANA e mediante convite da SESu/MEC em articulação com a
CONAES 319 .
Considerada sua importância para integração regional com o fito da consolidação do
ERES e, como decorrência, a construção da sociedade do conhecimento e de uma comunidade
científica coesa, o Sistema de credenciamento ARCU-SUL é impulsionado pelos Estados
Partes do MERCOSUL e Estados Associados, por meio de suas agências nacionais de
avaliação, que reconhecem mutuamente a qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas
outorgados por instituições de ensino superior universitário, públicas e privadas, cuja adesão
ao Sistema de credenciamento é tida como voluntária.

318

Segundo o Relatório (2005-2007) da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro da Educação do
Brasil, o BID solicitou reapresentação do Projeto sobre o Mecanismo de Credenciamento de Cursos, no âmbito
da convocatória do Programa de Bens Públicos Regionais. O projeto pode permitir a transferência de recursos do
BID no valor de cerca de US$ 750 mil para o fortalecimento do programa de credenciamento. A aproximação
entre o BID e o MERCOSUL Educacional em matéria de educação superior foi iniciativa do governo Lula da
Silva,
no
ano
de
2006.
Cf.
Brasil.
MEC.
Relatório
2005-2007.
Disponível
em
http://portal.mec.gov.br/ai/arquivos/pdf/relatorio2005_07.pdf. Acesso em julho de 2011.
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Para maiores detalhes ver
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15305&Itemid=1075.
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Ora, se o credenciamento dos cursos de graduação outorgado pelo Sistema
ARCU-SUL reconhece a qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas de grau universitário,
em âmbito nacional e regional, tendo como critério o reconhecimento da qualidade dos
diplomas para o exercício profissional no âmbito de convênios ou tratados ou acordos
bilaterais, multilaterais e regionais que venham a ser celebrados a esse respeito
(MERCOSUL/CMC/DECISÃO no17/ 2008), a adesão ao sistema não é voluntária, mas sim
induzida de modo a provocar na comunidade universitária uma corrida na busca do “selo de
qualidade MERCOSUL”, cuja avaliação considera, no mínimo, os aspectos que vem sendo
perseguidos pela “Universidade Nova”: contexto institucional, recursos humanos, infraestrutura e projeto acadêmico pautado na formação e avaliação por competências profissionais
e ação investigativa.
Instrumento central no processo de reforma ou modernização conservadora do
aparelho do Estado, em meio aos ajustes ultraliberais da economia, e, por consequência, nas
reformas de educação superior, a avaliação, no sentido de regulação e controle
(SGUISSARDI, 2006), vem sendo realizada com a finalidade de aumentar a capacidade
operacional da educação superior relativamente às transformações da sociedade e,
particularmente, do mercado.
É neste sentido que Sergio Franco, presidente da CONAES, considera o sistema de
acreditação do MERCOSUL um mecanismo de fomento à qualificação da educação superior,
cujos cursos vêm recebendo o selo de padrão de qualidade com certificação ISO 9000
(MAGALÃES, 2007), de modo a garantir oficial e publicamente a validez das titulações
acadêmicas e habilitações profissionais, em escala regional e mundial, segundo os interesses
do mercado e do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS).

También, hay que sopesar qué ventajas comparativas podrían obtener
nuestros países, si es que hubiera alguna posibilidad de "exportar" servicios
de enseñanza, sobre todo en este segmento, pero también en el modo 2
(consumo en el extranjero), a partir de la oferta atractiva de titulaciones de
posgrado, sistemas de educación con calidad reconocida internacionalmente
y carreras acreditadas. Todo ello tendencialmente incrementado con la
puesta en marcha del Mecanismo de Acreditación MERCOSUR, que
otorgará un “sello” de calidad extra a las carreras acreditadas (MERCOSUL/
CRCES/GATS, 2002).
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Sempre associado ao MARCA ‒ programa de fortalecimento do sistemas MEXA e
ARCU-SUL, por meio de ações voltadas para a mobilidade docentes e estudantes de cursos
acreditados pelos referidos sistemas ‒, esses processos de avaliação e acreditação se articulam
e ampliam no âmbito regional em cooperação técnica com a União Europeia com a finalidade
de concretizar o Espaço Regional de Educação Superior.
O Programa ALFA, a que nos referimos na seção anterior, criado pela União Europeia,
no ano de 1995 e os Memorandos de Entendimento (2000-2006; 2007-2013) entre os dois
blocos, são manifestações do fenômeno de cooperação birregional, que tem como finalidade
solidificar o processo de regionalização e integração do ensino superior, na América Latina,
em geral, e do MERCOSUL, em particular.
Tendo como participantes os vinte e sete Estados-Membros da União Europeia e
dezoito países América Latina, dentre os quais se destaca o Brasil320 , o Programa ALFA se
desenvolve em torno de dois programas básicos, sendo o primeiro, descrito a seguir, base de
sustentação do projeto de “Universidade Nova”, a que nos referimos na seção anterior.
Um deles, o de Cooperação Institucional: gestão institucional e acadêmica visa
desenvolver as capacidades de gestão das instituições de ensino superior nos seguintes
domínios: gestão de pessoal acadêmico e administrativo; desenvolvimento de currículos e
gestão pedagógica; gestão da pesquisa; avaliação acadêmica; certificação e diplomas; gestão
dos serviços de extensão universitária; gestão das ações de cooperação entre universidade e
empresa; gestão de serviços prestados à comunidade universitária.
O outro, Cooperação para a Formação Científica e Técnica: mobilidade de "pósgraduados" e estudantes tem como objetivo promover a integração das capacidades
formativas de modo eficiente em atenção às estratégias de desenvolvimento regional, por
meio de ações e atividades que facilitem a mobilidade de pós-graduados e estudantes entre
instituições da União Europeia e da América Latina (em ambos os sentidos), ou entre países
da América Latina beneficiários do programa, no que o Protocolo de Integração para a
Formação de Recursos Humanos no Nível da Pós-Graduação, no âmbito do MERCOSUL,
assinado pelos Estados Partes, em de 30 de novembro de 1995, é parte integrante.
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Os outros países são: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

378

Programas esses que se articulam à agenda de integração regional do MERCOSUL
que inclui, além da criação do Espaço Regional de Educação Superior, a promoção da
integração industrial mediante alianças estratégicas, assistência técnica mútua e reforço das
políticas industriais, bem como o desenvolvimento e a exploração de biotecnologias, em
parceria com a União Europeia, de forma a aumentar a competitividade birregional no
mercado internacional.
Apoiadas pelo 7o Programa-Quadro de Investigação (2007-2013), do Parlamento
Europeu, sustentado no tripé investigação, educação e inovação, as ações em torno da
cooperação UE-MERCOSUL perseguem a criação de novas oportunidades em matéria de
comércio e de investimentos, isto é, a cooperação birregional tem como fito estabelecer
acordos de livre comércio em matéria de bens e serviços, direitos de propriedade intelectual,
bem como quebrar as barreiras ao comércio, reforçando as capacidades de investigação e
inovação necessárias a competitividade no plano internacional.
Essa dinâmica de internacionalização oferece a possibilidade de o capital não apenas
ampliar a transnacionalização produtiva, sob o comando de empresas transnacionais, mas
também se apropriar da tecnologia e do conhecimento desenvolvidos no interior do bloco
regional, com base na competição interestatal. Neste processo, o Estado cumpre papel
decisivo na formulação da política educacional, por mediação primeira da política de ciência,
tecnologia e inovação; e segunda, da reorganização da estrutura acadêmica e pedagógica da
universidade.
Concluímos a análise sobre a concepção de universidade retornando ao início deste
capítulo, quando questionávamos a respeito da condição pós-moderna de universidade
idealizada por Lyotard e Readdings. Perguntávamos se a condição pós-moderna de
universidade seria uma prescrição ou um mal presságio; e ainda, interrogávamos se haveria
outra alternativa à condição das circunstâncias neoliberais além da que está posta.
A reconstrução histórica da concepção de universidade, com base na critica à
economia política, desvela que o modelo de universidade ora proposto é resultado de um
processo

histórico

de

embates

de

forças

políticas,

progressistas,

reformistas

e

contrarreformistas, materialmente ancoradas nas questões de seu tempo-espaço e, sobretudo,
na

perspectiva de classe. Neste sentido, ao longo do século XX e início do XXI, a

universidade brasileira e a universidade portuguesa passaram por mudanças significativas no
concernente a sua concepção. A organização acadêmico-pedagógica da universidade, em
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Portugal, transita entre os modelos humboltiano, napoleônico e anglo-saxão, e, no Brasil,
entre os modelos humboltiano, napoleônico e norte-americano, sendo que, a partir da década
de 1990, passam a ajustar-se ao modelo anglo-saxão modernizado.
Historicamente, a organização administrativa e acadêmico-pedagógica da universidade
esteve articulada às dinâmicas do Estado, que, por sua vez, veio sendo moldado aos interesses
da classe dominante no poder, em geral, e do capital, em particular. Neste sentido, à medida
que as burguesias, brasileira e portuguesa, vieram se tornando internacionalizadas, de modo a
acompanhar os movimentos de internacionalização da economia e da tecnologia, ao passo que
a educação, em geral, e a educação superior, em particular, veio, cada vez mais, se atrelando
aos interesses do capital, a universidade veio respondendo àquela dinâmica, por mediação
política de ciência, tecnologia e inovação.
Em outras palavras. Diante do fato de ter como encargos históricos, transmitir o
conhecimento socialmente produzido; pesquisar; produzir conhecimento novo e, mais
recentemente, inovador; e, ainda que não seja de interesse da classe dominante no poder,
gerar pensamento crítico, a universidade veio sendo chamada, permanentemente, a
“modernizar-se” e amoldar-se aos interesses do capital, formando novos quadros,
profissionais e de pesquisadores, com diferentes níveis de formação em trabalho
interdisciplinar, particularmente na área científica e tecnológica, incluídas a transferência de
conhecimento e de tecnologia ao setor empresarial.
Isto é, a lógica universitário-acadêmica veio, historicamente, sendo subsumida à lógica
universitário-empresarial por meio do projeto de longo prazo burguês do Brasil e de Portugal,
guardadas as suas especificidades e particularidades.
Entretanto, será no contexto de hegemonia do neoliberalismo e a partir da
consolidação dos sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, em fins da década de
1990 e início do século XXI, que a política educacional passa a responder sistematicamente à
política científico-tecnológica e de inovação, quando se redefine o papel do conhecimento no
quadro de modernização e de desenvolvimento econômico e social dos Estados, brasileiro e
português, e respectivos blocos regionais, MERCOSUL e União Européia.
Neste

contexto,

a

produção

do

consenso

em

torno

da

cooperação

universidade-empresa se intensifica por mediação dos organismos supranacionais, órgãos do
poder público e setor empresarial. Difunde-se o ideário do arranjo institucional que envolve
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três elementos fundamentais da “Hélice Tripla”, quais sejam, Estado, universidade, empresas
públicas e privadas, como um contributo indispensável à produção de conhecimento inovador
e, por conseguinte, à modernização do aparelho científico-tecnológico e, ainda, ao
desenvolvimento econômico nacional e regional e à inserção competitiva do Estado e
respectivo bloco regional na economia mundializada.
A educação, em geral, e a educação superior, em particular, vista como
elemento-chave da nova estratégia desenvolvimentista, torna-se fator determinante para o
potencial de soberania, inovação e competitividade de cada país e do bloco regional a que
pertence, ao mesmo tempo em que se torna elemento de coesão social tendo em vista seu
papel disciplinador, (con)formador na transmissão de valores e da ideologia dominante.
Assim sendo, a universidade de fins do século XX e início do XXI, em oposição aos
modelos humboltiano e napoleônicos, deve ser aquela que, articulada, de modo subordinado,
às dinâmicas da política de ciência, tecnologia e inovação, porta organização dinâmica e
flexível, de modo a acompanhar a internacionalização da economia e da tecnologia, por
mediação da reestruração acadêmico-pedagógica rumo à internacionalização do conhecimento
em nível regional e mundial. Além deste aspecto essencial, a universidade se apresenta com
uma feição “mais democrática” e “mais humanizadora”, por conseguinte, de “interesse geral”
‒ aberta às massas e, sobretudo, à intercessão do empresariado ‒; portadora de espírito
empresarial; não sendo mais una, comporta várias missões, que vão desde o ensino, pesquisa e
produção de inovação, aos serviços prestados à coletividade, passando pelo compromisso de
promover a harmonia entre capital e trabalho. Não sendo una, em seu aspecto institucional, a
universidade, tal como concebido no modelo anglo-saxão modernizado, reúne uma
diversidade de instituições, contraditoriamente, hierarquizadas segundo os ramos do saber,
oferta e qualidade dos cursos, cuja missão volta-se para a formação de parte do trabalhador
coletivo em diferentes modalidades de cursos de variados tempos de duração.
Em síntese, a concepção de universidade que se manifesta na reforma da educação
superior, no Brasil e em Portugal, traz em sua essência a marca do modelo anglo-saxão
modernizado, contemplando a diferenciação de instituições no nível superior de ensino: uma,
a “universidade de ensino” onde a pesquisa científica não é uma atividade-fim, cedendo
espaço para o método científico incorporado à prática didática do cotidiano; e, outra, a
“universidade de pesquisa”, ancorada no desempenho acadêmico e científico, sinalizando para
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a privatização da produção do conhecimento novo e inovador, que assume caráter
internacionalizado.
É esta a condição pós-moderna de universidade a que se referia Lyotard (2011). Ao
que nosso estudo indica, a universidade de fins do século XX e início do XXI é prescritiva,
apontando para a vitória, pelo menos no decurso dessa temporalidade, do capital em sua fase
neoliberal. Quanto à alternativa, sua possibilidade de vir a se materializar não está
determinada. Seus elementos culturais, sociais e históricos prosseguirão em processo de
construção em meio à luta de classes, extraídos das contradições internas da atual
universidade, até que se torne hegemônica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de tese se desenvolveu no sentido de compreender as transformações
engendradas, historicamente, pelo capital na educação superior, mediado por frações de
classe no interior do Estado, bem como a concepção de educação tecnológica que
orienta, não apenas, a formulação de políticas públicas para o nível superior, mas
também, o projeto burguês de modernização societária e de reforma universitária. Neste
sentido, o estudo voltou-se para a análise da reforma da educação superior, em curso, no
Brasil desde os anos de 1990, com foco no desenvolvimento das políticas de ciência e
tecnologia, particularmente nos períodos de governo de FHC a Lula da Silva (19952010), comparada com a reforma do Ensino Superior, em Portugal, que tem por
mediação o Processo de Bolonha.
O contexto do objeto de estudo insere-se no processo de mundialização do
capital, cujo avanço, em seu aspecto neoliberal inclui não apenas, o comércio exterior e
fluxos internacionais de capital, mas também a entrada e saída de tecnologias, os fluxos
de informações e de dados transfronteiriços e, ainda, o movimento internacional de
pessoal qualificado.
Apontamos, com Marx, logo no primeiro capítulo, que em sua tendência
histórica de expandir-se e internacionalizar-se, o capital subsume a técnica, a ciência e a
tecnologia à produção ao mesmo tempo em que explora todas as faculdades, físicas ou
intelectuais, da sociedade na sua totalidade, por mediação do trabalhador coletivo.
Evidenciamos, também, que o capital, no afluxo de competitividade, aprofunda
sua tendência imanente à inovação, elevando a produtividade do trabalho intelectual no
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seio do trabalhador coletivo, ao mesmo tempo em que reforça a noção ideológica de que
as contribuições da ciência e o desenvolvimento tecnológico constituem-se em molas
propulsoras do processo de inovação demandado pelo mercado.
Frente à necessidade tendencial de inovação, o capital passa a atribuir ao
conhecimento papel de destaque nesse processo, de maneira tal que as teses da
sociedade do conhecimento, sociedade da informação, etc. passam a fazer parte da
coletânea de documentos políticos, científicos e econômicos, emanados do poder
político, de organismos supranacionais e de grupos de intelectuais, com a finalidade de
difundir a ideologia de que o conhecimento assume o lugar do trabalho na produção e
distribuição de riqueza.
Na sequencia da análise, buscamos desvelar, no segundo capítulo, o duplo papel
do Estado junto às classes burguesa e trabalhadora, representando e organizando, de um
lado, o interesse político, a longo prazo, do bloco no poder, o que não se limita, apenas,
a estrutura, em si, do Estado, mas também estende-se ao conjunto de instituições sociais
a ele vinculadas, incluindo-se a coerção e a persuasão. De outro, faz algumas poucas
concessões à classe trabalhadora, promovendo reformas, ou contrarreformas
apresentadas como reformas incorporando, em sua ossatura, se necessário for, frações
da classe trabalhadora, de modo a manter a hegemonia ao mesmo tempo em que busca
levar a efeito a harmonia entre capital e trabalho por meio do discurso da coesão social.
Longe de comprovar a falência do Estado, salientamos o papel decisivo do poder
político estatal no processo de organização e de ordem capitalista da sociedade, bem
como de integração político-econômica de blocos regionais, a exemplo do MERCOSUL
e da União Européia, cujas estruturas econômicas e políticas intrabloco são
determinadas pelas relações de tipo imperialista.
Isto é, buscamos evidenciar que a relação imperialismo-dependência, sustentada
pelo tripé capital nacional, capital internacional e setor produtivo, eleva sobremodo a
integração/subserviência de diversos países ao capitalismo central por mediação da
política de acordos e blocos econômicos regionais. Contraditória, a formação de tais
blocos, a exemplo do MERCOSUL e da União Europeia, corresponde, de um lado, ao
fechamento das economias dentro do próprio bloco; de outro, promove maior abertura
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comercial ou a liberalização de mercadoria e serviços, não apenas em âmbito regional,
mas também para territórios extrarregionais.
Uma vez que a integração econômica envolve também a integração de outros
setores além do da economia, como o militar, o cultural, o educacional, a manifestação
imperialismo-dependência se aprofunda no interior dos blocos, provocando, no país
periférico, a reformulação de relações, de instituições econômicas, políticas, militares,
educacionais, culturais e ideológicas, em conformidade com as determinações
essenciais do bloco regional, que, por sua vez, responde às dinâmicas do imperialismo.
É por esta razão que, em fins do século XX e início do XXI, a relação com o
imperialismo envolve não apenas exportação de capitais e de produtos agrários, mas,
sobretudo, de bens industrializados com IED, de petróleo e gás e, ainda, de força de
trabalho, incluída a mobilidade de pesquisadores, docentes e discentes do nível superior
de ensino.
No terceiro capítulo, evidenciamos que, no Brasil e em Portugal, a relação
imperialismo-dependência e suas manifestações internas estão relacionadas às relações
capitalistas de produção em cada Estado-Nação, relações de classe e de poder,
organizações de classe, partidos políticos, sindicatos, que determinam as modalidades
de ajuste, se por meio de reformas, ou, se através de contrarreformas, implantadas e
implementadas no e pelo Estado. Entretanto, guardadas as devidas particularidades das
realidades políticas e socioeconômicas brasileira e portuguesa, desvelamos que o IED
ocupa lugar de destaque nas políticas desenvolvimentistas dos dois países, desde o
governo JK (1956-1961), no Brasil, e a partir da “fase da contradição economia
nacional/integração européia (1960-1967-8)” no final do mandato de Salazar, em
Portugal.
Com o advento das políticas neoliberais, em meados dos anos de 1980, o
movimento burguês internacional, no sentido de agilizar a abertura comercial
internacional e o IED, teve forte influência nas ações governamentais, brasileira e
portuguesa. A burguesia brasileira, em sintonia com o Consenso de Washington, bem
como a burguesia portuguesa, no quadro do mercado europeu e do mercado atlântico,
acolhe com expectativa a ideia de que a abertura ao investimento e ao comércio
internacionais permitiriam superar os problemas de balanço de pagamentos, ao mesmo
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tempo em que davam prosseguimento a “modernização conservadora”, impulsionando
mudanças na estrutura institucional, organizativa e de atuação do Estado. Além da
tentativa aberta de eliminar os direitos sociais historicamente conquistados pela classe
trabalhadora, promoveram uma série de desregulamentações e liberalizações dos
investimentos externos , que estimularam o crescimento ainda maior dos IED.
Os processos de contrarreforma associados à prática do transformismo foram as
metas perseguidas pelos dois Estados, brasileiro e português, a partir de orientações do
partido político do capital ‒ os organismos supranacionais ‒, marcadamente nas
políticas educacionais e nas políticas de ciência, tecnologia e inovação. O capital
humano e a pesquisa científica, tecnológica e de inovação, tidos como fatores de
desenvolvimento econômico e competitividade, ganham elevada importância na
capacidade de atração de IED. Neste contexto, os países foram orientados pelo referido
partido político do capital, assim como por outros grupos de intelectuais, a promover a
integração de políticas de educação e políticas de ciência, tecnologia e inovação e de
desenvolvimento econômico, de modo a “aperfeiçoar” os sistemas nacionais de
pesquisa científica, integrando as estratégias de desenvolvimento de ciência e tecnologia
às estratégias de internacionalização da economia.
Neste contexto, salientamos que, no decurso do processo de internacionalização
da economia, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, as organizações supranacionais,
OCDE, UNESCO, OTAN/NATO e, mais recentemente, o BM, exercem papel
fundamental na difusão da ideologia da ciência e tecnologia para o desenvolvimento e
na elaboração de planos de ação, em nível mundial, para orientar as atividades e os
recursos institucionais e financeiros julgados necessários ao capital.
A ciência e tecnologia em suas múltiplas dimensões – seja em sua componente
ideológica, seja em seu caráter fetichista, ou ainda, como mito da modernidade – vêm
sendo caracterizadas pelos organismos supranacionais por um certo determinismo que
tem na organização da produção e na gestão da força de trabalho o resultado de um
imperativo tecnológico. Invoca-se o debate sobre a transição quer para uma sociedade
do conhecimento, quer para uma sociedade coesa, igualitária e democrática, cujo motor
estaria na produção de ciência, tecnologia e, particularmente de inovação. Quanto maior
a inovação, maiores seriam as transformações econômicas e sociais.
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Portanto, na visão do capital e de seu partido político, torna-se necessário
fomentar a inovação, acelerar a produção do conhecimento científico-tecnológico em
escala mundial, o que depende da produção de pesquisa em áreas tidas como
estratégicas, realizada em universidades, em laboratórios de P&D de empresas, ou, em
parceria de ambos, universidade e empresa; e, também, de maior interação dos fluxos de
informação, tecnologia e pessoal qualificado.
Nesta perspectiva, apontamos que desde meados do século XX, até os dias que
correm, as bases conceituais, a estrutura organizacional, os instrumentos de
financiamento e as formas de avaliação do processo de institucionalização da política
científica e tecnológica têm sido comuns aos países que desenharam e implementaram
políticas explícitas para estimular a produção e utilização de conhecimento científico e
tecnológico voltado para o desenvolvimento econômico. Entretanto, um aspecto dessa
política transnacional torna-se peculiar à atual fase da política científica, tecnológica e
de inovação: o papel que a educação deve cumprir coerente com os mecanismos de
internacionalização da economia e da tecnologia. Diferentemente dos anos de 1960-70,
em que as orientações da OCDE e UNESCO, tendo a educação como fator de
desenvolvimento econômico, se voltavam mais para as ações governamentais nos
setores da economia e emprego, com foco na formação do capital humano, a partir do
período de construção do consenso em torno da implantação das políticas neoliberais, os
relatórios e orientações, não só da OCDE e UNESCO, mas também do BM passam a
revelar preocupação, por parte do capital, com questões políticas relacionadas à
natureza das atividades de pesquisa, a mobilidade internacional dos pesquisadores e
cientistas, o ritmo da produção de inovação, com base na sociedade do conhecimento; e,
ainda, à internacionalização da educação superior e de seu correlato, a pesquisa
científico-tecnológica e de inovação.
Neste sentido, a pesquisa revela que, seja na concepção da política ou de sua
manifestação prática, analisadas as diversas fases das políticas científicas brasileira e
portuguesa, para além das aproximações na sua forma de organização, a atual fase da
política de ciência, tecnologia e inovação se materializa em uma série de programas
destinados à formação do capital humano voltado para a pesquisa, o desenvolvimento
da infraestrutura de pesquisa com base na parceria público-privada, em que os Estados,
brasileiro e português, coerentes com o processo de integração político-econômica dos
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blocos regionais a que pertencem (MERCOSUL e União Europeia, respectivamente),
em busca de modernização e aumento de competitividade, em nível nacional, regional e
internacional, assumem o papel de institucionalizar, organizar e regular o sistema
nacional de ciência, tecnologia e inovação ao ritmo da dinâmica dos processos de
internacionalização da economia e da tecnologia.
Desvela-se, neste sentido, a concepção de educação tecnológica encontrada na
essência da política de ciência, tecnologia e inovação, que compreende a política
educacional como um instrumento ao seu serviço.
Isto é, à medida que a política de ciência, tecnologia e inovação volta-se para a
dinâmica da internacionalização da economia e de seu correlato, a internacionalização
da tecnologia, a política educacional passa a responder àquela dinâmica por mediação
da política científico-tecnológica e de inovação, estimulando não só a mobilidade de
pessoal qualificado, mas, sobretudo, a expansão e diversificação da educação superior,
tanto em termos dos papéis a serem desempenhados no ensino e na pesquisa, como pela
adoção de modalidades de formação de quadros com as mais variadas características e
tempo de duração dos cursos, particularmente na formação de cientistas e de
profissionais na área tecnológica.
A educação superior, em geral, e o conhecimento científico-tecnológico e
inovador,

em

particular,

tornam-se

elemento-chave

da

nova

estratégia

desenvolvimentista e de consolidação e projeção dos blocos econômico-regionais, além
de desempenharem papel precípuo na geração e transmissão do conhecimento
científico-tecnológico e inovador para a modernização, desenvolvimento econômico e
competitividade de Estados-Nações e respectivos blocos econômico-regionais,
assumindo, desse modo, caráter internacionalizado.
É com base nesta concepção instrumental e utilitarista da política de ciência,
tecnologia e inovação, em geral, e do conhecimento, em particular, que se pretende um
novo modelo de universidade.
No quarto e último capítulo, a reconstrução histórica da concepção de
universidade, com base na critica à economia política, possibilita salientarmos que o
modelo de universidade ora proposto é resultado de um processo histórico de embates
de forças políticas, progressistas, reformistas e contrarreformistas, materialmente
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ancoradas nas questões de seu tempo-espaço e, sobretudo, na perspectiva de classe.
Neste sentido, ao longo do século XX e início do XXI, a universidade brasileira e a
universidade portuguesa passaram por mudanças significativas no concernente à sua
concepção. A organização acadêmico-pedagógica da universidade, em Portugal, transita
entre os modelos humboltiano e napoleônico e, no Brasil, entre os modelos
humboltiano, napoleônico e norte-americano, sendo que, a partir da década de 1990,
ambas passam a ajustar-se ao modelo anglo-saxão modernizado.
Historicamente, a organização administrativa e acadêmico-pedagógica da
universidade esteve articulada às dinâmicas do Estado, que, por sua vez, veio sendo
moldado aos interesses da classe dominante no poder, em geral, e do capital, em
particular. Neste sentido, à medida que as burguesias, brasileira e portuguesa, foram se
tornando

internacionalizadas,

de

modo

a

acompanhar

os

movimentos

de

internacionalização da economia e da tecnologia, ao passo que a educação, em geral, e a
educação superior, em particular, veio, cada vez mais, se atrelando aos interesses do
capital, a universidade veio respondendo àquela dinâmica, por mediação política de
ciência, tecnologia e inovação.
Em outras palavras, diante do fato de ter como encargos históricos, transmitir o
conhecimento socialmente produzido; pesquisar; produzir conhecimento novo e, mais
recentemente, inovador; e, ainda que não seja de interesse da classe dominante no
poder, gerar pensamento crítico, a universidade veio sendo chamada, permanentemente,
a “modernizar-se” e amoldar-se aos interesses do capital, formando novos quadros,
profissionais e de pesquisadores, com diferentes níveis de formação em trabalho
interdisciplinar, particularmente na área científica e tecnológica, incluídas a
transferência de conhecimento e de tecnologia ao setor empresarial.
Isto é, a lógica universitário-acadêmica veio, historicamente, sendo subsumida à
lógica universitário-empresarial por meio do projeto de longo prazo burguês do Brasil e
de Portugal, guardadas as suas especificidades e particularidades.
Entretanto, será no contexto de hegemonia do neoliberalismo e a partir da
consolidação dos sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, em fins da
década de 1990 e início do século XXI, que a política educacional passa a responder,
sistematicamente, à política científico-tecnológica e de inovação, quando se redefine o
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papel do conhecimento no quadro de modernização e de desenvolvimento econômico e
social dos Estados brasileiro e português e respectivos blocos regionais, MERCOSUL e
União Europeia.
Neste contexto, a produção do consenso em torno da cooperação
universidade-empresa intensifica-se por mediação dos organismos supranacionais,
órgãos do poder público e setor empresarial. Difunde-se o ideário do arranjo
institucional que envolve três elementos fundamentais da “Hélice Tripla”, quais sejam,
Estado, universidade, empresas públicas e privadas, como um contributo indispensável
à produção de conhecimento inovador e, por conseguinte, à modernização do aparelho
científico-tecnológico e, ainda, ao desenvolvimento econômico nacional e regional e à
inserção competitiva do Estado e respectivo bloco regional na economia mundializada.
A educação, em geral, e a educação superior, em particular, vista como
elemento-chave da nova estratégia desenvolvimentista, torna-se fator determinante para
o potencial de soberania, inovação e competitividade de cada país e do bloco regional a
que ele pertence, ao mesmo tempo em que, torna-se elemento de coesão social tendo em
vista seu papel disciplinador, (con)formador na transmissão de valores e da ideologia
dominante.
Assim sendo, a universidade de fins do século XX e início do XXI, em oposição
aos modelos humboltiano e napoleônicos, deve ser aquela que, articulada de modo
subordinado às dinâmicas da política de ciência, tecnologia e inovação, porta
organização dinâmica e flexível, de modo a acompanhar a internacionalização da
economia e da tecnologia, por mediação da reestruturação acadêmico-pedagógica rumo
à internacionalização do conhecimento em nível regional e mundial.
Além deste aspecto essencial, a universidade apresenta-se com uma feição “mais
democrática” e “mais humanizadora”, por conseguinte, de “interesse geral” ‒ aberta às
massas e, sobretudo, à intercessão do empresariado ‒; portadora de espírito empresarial;
não sendo mais una, comporta várias missões, que vão desde o ensino, pesquisa e
produção de inovação, aos serviços prestados à coletividade, passando pelo
compromisso de promover a harmonia entre capital e trabalho. Não sendo una, em seu
aspecto institucional, a universidade, tal como concebido no modelo anglo-saxão
modernizado, reúne uma diversidade de instituições, contraditoriamente, hierarquizadas
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segundo os ramos do saber, oferta e qualidade dos cursos, cuja missão volta-se para a
formação de parte do trabalhador coletivo, em diferentes modalidades de cursos de
variados tempos de duração.
Em síntese, a concepção de universidade que se manifesta na reforma da
educação superior, no Brasil e em Portugal, traz em sua essência a marca do modelo
anglo-saxão modernizado, contemplando a diferenciação de instituições no nível
superior de ensino: uma, a “universidade de ensino” onde a pesquisa científica não é
uma atividade-fim, cedendo espaço para o método científico incorporado à prática
didática do cotidiano; e, outra, a “universidade de pesquisa”, ancorada no desempenho
acadêmico e científico, sinalizando para a privatização da produção do conhecimento
novo e inovador, que assume caráter internacionalizado.
Antes de concluirmos nosso trabalho, reportamos às questões do início do quarto
capítulo, quando afirmávamos que para compreender a reação pós-moderna aos
modelos humboldtiano e napoleônico, particularmente a das teses defendidas por
Lyotard e Readdings, seria necessário examinar o desenvolvimento histórico das idéias
de universidade, de modo a capturar a concepção e a finalidade de universidade que se
materializa no processo de contrarreforma, no período de hegemonia neoliberal.
Perguntávamos se a condição pós-moderna de universidade seria uma prescrição ou um
mal presságio; e ainda, interrogávamos se haveria outra alternativa à condição das
circunstâncias neoliberais, além da que está posta.
Ao que nosso estudo indica, o modelo proposto na década de 1960, seja por
Atcon, seja por Robbins, encampados na década seguinte por Lyotard, Readdings e de
outros pós-modernos, veio sendo construído historicamente e já é uma realidade nas
sociedades brasileira e portuguesa. Tal como as idéias neoliberais que tiveram sua
gênese na década de 1940 e se tornaram vencedoras depois de quase quarenta anos, com
a ascensão ao poder de forças ultraconservadoras, o argumento do modelo anglo-saxão
modernizado de universidade torna-se vitorioso, também, depois de quase quarenta
anos, à medida que o neoliberalismo se torna hegemônico.
A universidade de fins do século XX e início do XXI não é um mal presságio,
ela é prescritiva, apontando para a vitória do capital em sua fase neoliberal, pelo menos
no decurso dessa temporalidade. Ressalte-se a epígrafe de Marx e Engels, destacada do
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Manifesto do Partido Comunista, no que diz respeito à lógica tendencial do capitalismo
de se expandir globalmente em busca de novos mercados, aniquilando a
autossuficiência e o isolamento do local e do nacional, além de engendrar certo tipo de
universalização da interdependência das nações na produção intelectual. “As criações
intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. A unilateralidade e
estreiteza nacionais tomam-se cada vez mais impossíveis; das numerosas literaturas
nacionais e locais, nasce uma literatura mundial” (MARX; ENGELS, 2004).
Quanto à alternativa, sua possibilidade de vir a materializar-se não está
determinada. Entretanto, se quisermos contemplar a criação de uma alternativa
educacional significativamente diferente, afirma Mészáros (2005, p. 27), é necessário
romper com a lógica do capital. Os elementos culturais, sociais e históricos do modelo
alternativo prosseguirão em processo de construção em meio à luta de classes, extraídas
das contradições, até que se torne hegemônica.
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