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RESUMO

Esta tese trata da reforma universitária, tendo como questão: Qual a direção
social proposta para a universidade no projeto de reforma universitária do
Governo Luís Inácio Lula da Silva? Defende que esta discussão justifica-se
pela contribuição da universidade para o desenvolvimento das forças
produtivas e controle social e para a reflexão filosófica, ética, estética e crítica
da concepção de mundo dominante. Tem como objetivo identificar os
fundamentos desta proposta de reforma da universidade brasileira e como
hipótese que a proposta de reforma da universidade do governo Lula é
componente de um projeto político que é definido na disputa entre projetos
societários, nos marcos da reforma do Estado e das instituições, para viabilizar
o pacto social que assegure a hegemonia burguesa no cenário da
mundialização do capital. Adota como metodologia a análise do discurso,
define como corpus da pesquisa artigos escritos por autoridades do Ministério
da Educação, publicados em jornais entre os dias 06/12/2004 e 30/03/2005 e
como categorias temáticas: a concepção de educação, a concepção e missão
da universidade e o papel do Estado na educação superior. Identifica que este
é um discurso “politicamente correto”, que utiliza termos com forte impacto
emocional e moral para forjar a adesão da sociedade ao projeto de reforma
universitária do governo. Por outro lado, é um discurso autoritário e prescritivo
que desqualifica o dissenso. Sua análise permite verificar: a (re)significação da
concepção de educação como bem público e direito social; a redefinição das
responsabilidades do Estado com a educação, e a concepção de universidade
heterônoma e eficiente segundo a lógica empresarial. Conclui que esta
proposta está articulada com um projeto político mais amplo de reestruturação
do bloco centrado na burguesia em novas condições econômicas e sociais.



ABSTRACT

This thesis on Brazilian University reform presents the main question: What is
the social direction proposed by the university reform project of Luis Inácio Lula
da Silva´s Government? The relevance of this theme is justified by the
contributions of University to the development of productive forces, social
control and the philosophical, ethical, aesthetical and also critical understanding
of a bourgeois world. The objective is to identify the fundamentals of this
proposal of University reform. The hypothesis is that Lula Government´s
proposal is a component of a political agenda which is defined amongst
competing society projects within the State and institutions reform in order to
make possible the social pact that assures the bourgeois hegemony in the
capital globalization scenario. The methodological choice includes discourse
analysis, which gathers as subjects articles written by Education Ministry
authorities published in newspapers between December 6, 2004 and March 30,
2005. The selected categories are: (1) the education conception, (2) the
university conception and its mission, and (3) the State role in superior
education. The present study identifies the discourse as "politically correct",
which uses terms of both emotional and moral impact to forge the society
connection to the government university reform project. On the other hand, it is
an authoritarian and prescriptive discourse that disqualifies dissention.This
analysis allows to verify the (re)signification of education conception as a public
asset and social right; the redefinition of the responsibilities of the State with the
education, and the University´s heteronymous and efficient conception in
accordance with business logic. The conclusion is that the University reform
proposal links to a broader political agenda of re-structuring social forces
sharing bourgeois values while facing new social and economical conditions.



RESUMEN

Esta tesis estudia la reforma universitaria, tratando la siguiente cuestión: Cuál
es la dirección social propuesta para la universidad en el proyecto de reforma
universitaria del Gobierno de Luís Inácio Lula da Silva? Defiende que esta
discusión se justifica por la contribución de la universidad para el desarrollo de
las fuerzas productivas y control social y para la reflexión filosófica, ética,
estética y crítica de la concepción de mundo dominante. Tiene como objetivo
identificar los fundamentos de esta propuesta de reforma de la universidad
brasilera y como hipótesis que la propuesta de reforma de la universidad del
gobierno Lula es componente de un proyecto político que es definido en la
disputa entre proyectos societarios, en los marcos de la reforma del Estado y
de las instituciones, para viabilizar el pacto social que asegure la hegemonía
burguesa en el escenario de la mundialización del capital. Adopta como
metodología el análisis de discurso, define como corpus del análisis artículos
escritos por autoridades del Ministerio de Educación, publicados en periódicos
entre los días 06/12/2004 y 30/03/2005 y como categorías temáticas: la
concepción de educación, la concepción y misión de la universidad y el papel
del Estado en la educación superior. Identifica que éste es un discurso
“políticamente correcto”, que utiliza términos con fuerte impacto emocional y
moral para forjar la adhesión de la sociedad al proyecto de reforma universitaria
del gobierno. Por otro lado, es un discurso autoritario y prescriptivo que
descalifica la disención. Su análisis permite verificar la (re)significación de la
concepción de educación como bien público y derecho social; la redefinición de
las responsabilidades del Estado con la educación, y la concepción de
universidad heterónoma y eficiente según la lógica empresarial. Concluye que
esta propuesta está articulada con un proyecto político más amplio de
reestruturación del bloque centrado en la burguesía en nuevas condiciones
económicas y sociales.
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INTRODUÇÃO

Decifra-me ou te devoro! Era o desafio lançado pela Esfinge em Tebas.

Este é o desafio colocado para cada pesquisador que busca o

conhecimento, pois a realidade não se dá a conhecer, mas, tal qual a Esfinge,

desafia.

Meu desafio, nesta tese que apresento ao Programa de Pós-Graduação em

Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, foi analisar o discurso

do governo Lula sobre a universidade para identificar os fundamentos que

orientam a proposta de reforma da universidade brasileira que busca implantar.

O governo Lula, desde o início de sua gestão, se empenha em construir um

projeto para as instituições de educação superior e definir suas regras de

acesso, modelos de gestão e financiamento, prerrogativas e obrigações.

Esta proposta de reforma se dá no bojo de um movimento mundial de

reforma de instituições, determinado por mudanças nos padrões de

acumulação e reprodução social do capitalismo contemporâneo que, no caso

dos países periféricos, gera o chamado por Fiori de “Novo Colonialismo”, o qual

impõe (...) reformas estruturais [do Estado, da saúde, da educação, entre

outras] para a liberalização financeira e comercial, desregulamentação dos

mercados e privatização de empresas estatais (...)  (FIORI, 1995, p.234) de

modo a favorecer o movimento de deslocamento do capital para outras regiões

geográficas e para esferas da vida social antes regidas pela lógica pública.

A promoção de reformas na educação é um fenômeno mundial que vem

sendo estudado por autores como Thomaz Popkewitz (nos Estados unidos),

Gimeno Sacristán (na Espanha), Christian Laville (na França), Cecília

Braslavsky, José Luis Coraggio, Rosa Maria Torres e Afrânio Catani (na

América Latina). E no Brasil por autores como João Reis da Silva Júnior, Maria

de Fátima de Paula, Kátia Regina de Souza Lima, Lúcia Maria Wanderley

Neves, Pablo Gentili, Roberto Leher, Marilena Chauí, entre outros.
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Entre as instituições de ensino superior privilegiei estudar o projeto para a

universidade porque, devido à sua contribuição para o desenvolvimento das

forças produtivas - por produzirem ciência e tecnologia que são incorporadas à

produção e qualificarem a força de trabalho - e controle social, para a reflexão

filosófica, ética e estética e para a crítica da concepção do mundo dominante,

têm importância capital para a afirmação da dominação burguesa, motivo pelo

qual essas instituições são o objeto prioritário da reforma promovida na

educação superior.

No Brasil, o ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de

Ensino Superior) e vários estudiosos da educação1 avaliam que a proposta

assumida pelo governo Lula para a universidade é compatível com a

perspectiva neoliberal e com as recomendações do Banco Mundial para a

educação na América Latina.

Este Banco, juntamente com o BIRD, em documento2 elaborado em 1994

propunha que: (...) os países em desenvolvimento podem alcançar as metas

de maior eficiência, qualidade e equidade na educação superior, [seguindo]

quatro orientações-chave para a reforma: fomentar a maior diferenciação entre

as instituições (...); proporcionar incentivos para que as instituições públicas

diversifiquem suas fontes de financiamento (...); redefinir a função do governo

na educação superior; adotar políticas que estejam destinadas a outorgar

prioridades aos objetivos de qualidade e equidade. (BIRD/Banco Mundial apud

SILVA JÙNIOR, 2002, p.58).

Tal reforma vem sendo implantada paulatinamente com a construção de um

marco legal em que merece destaque: a Proposta de Emenda Constitucional

(PEC 217) que trata da diversificação das fontes de financiamento da educação

superior encaminhada em 11/12/033, O Projeto de Lei Complementar (PL 118)

1 Pablo Gentili,, Gaudêncio Frigotto, Silva Júnior e Kátia Lima, entre eles.
2 BIRD/BANCO MUNDIAL. La enseñanza superior: lãs lecciones derivadas de la experiência (el
desarrollo em la práctica) Washington, DC: Bird/Banco Mundial, 1994.
3 Cujo relator, deputado Professor Luizinho (PT/SP), apresentou à Comissão de Constituição e Justiça, em
28/06/05, parecer favorável à admissibilidade da proposta.
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que trata da Lei Orgânica da Autonomia Universitária de 13/12/20034 e  a

Medida Provisória (MP 147) que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do

Ensino Superior encaminhada em 15/12/2003 e já transformada na Lei 10.861

de 14/04/04.

Neste movimento de construção do marco legal para a concretização de

seu projeto para a universidade o governo Lula apresentou, em dezembro de

2004, a primeira versão do Anteprojeto de Lei da Educação Superior e

conclamou a sociedade civil a debatê-lo, silenciando o fato de que sobre

importantes questões para a universidade - financiamento, autonomia e

avaliação -, já tramitam no Congresso Nacional projetos de lei e de emendas à

Constituição Federal, sem tão ampla consulta.

Ao tempo em que incentiva o debate, o governo utiliza-se de importantes

canais de comunicação – a mídia, os fóruns de debates, seminários, oitivas,

entre outros - para divulgar idéias e argumentos em favor da reforma e

desqualificar os opositores ao projeto de universidade que pretende

estabelecer, numa demonstração de que, ao lado da busca do consenso e do

apoio para o projeto usa a força, confirmando o que adverte Francisco Oliveira:

todo governo usa força e continuará a usá-la, inclusive para desmoralizar os

que se opõem ao projeto hegemônico. (OLIVEIRA, 2001,p.57)

Tenho como hipótese de trabalho que a proposta de reforma da

universidade é componente de um projeto político que é definido na disputa

entre projetos societários5, nos marcos da reforma do Estado e de instituições

sociais, para viabilizar o pacto social que assegure a hegemonia burguesa no

cenário da mundialização do capital.

Por esta razão considero que a análise do Anteprojeto de Lei da Educação

Superior - um dos instrumentos legais que concretiza esta reforma - e do

4 Devolvida à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em 16/03/05 pelo relator,
deputado Ariosto Holanda (PSDB/CE), sem manifestação.
5 (...) projetos que apresentam uma imagem de sociedade a ser construída, que reclamam
determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para
concretizá-los  (NETTO apud Barroco, 2001,66).
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discurso do governo para interpretá-lo e angariar o apoio da sociedade civil

organizada é importante instrumento para a compreensão de mecanismos de

construção de hegemonia.

No intuito de contribuir para o debate coletivo é que nesta tese analiso o

discurso do governo Lula para compreender os fundamentos de sua proposta

para a universidade brasileira, pois considero que o estudo de tais

fundamentos permite a compreensão da direção social proposta para o ensino,

as pesquisas e as atividades de extensão realizadas no âmbito de tais

instituições, cuja afirmação/negação supõe o debate e a luta política.

Procedi esta análise para compreender como este discurso significa a

contribuição da universidade para o processo de reprodução/transformação

das relações sociais, desvelar a relação de afinidade do projeto de

universidade proposto pelo governo Lula com projetos societários, e identificar

a participação do Estado na garantia do direito social ao ensino de nível

superior e construção e divulgação de conhecimentos arte e cultura.

Com esses objetivos analisei catorze artigos escritos por autoridades do

Ministério da Educação (MEC) publicados em jornais, entre o dia 06/12/04,

quando foi divulgada a primeira versão do Anteprojeto de Lei da Educação

Superior e o dia 30/03/05, quando encerrado o período para que sugestões

fossem recomendadas. Tais artigos se encontram reproduzidos na página

eletrônica do MEC, o que permite inferir que são considerados pelo governo

como paradigmáticos.

Duas razões fundamentais conduziram a escolha deste material para

análise: primeiro porque, formulado fora dos limites do discurso legal jurídico de

um anteprojeto de lei, permite a quem fala a liberdade de argumentação, o que

favorece o trabalho interpretativo para identificar os princípios, valores, as

perspectivas teóricas e ideológicas que fundamentam o projeto. E segundo

porque sua análise possibilita verificar que idéias são veiculadas para a

população de modo a conseguir sua participação no debate e, no limite, sua

adesão ao projeto.
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Considero que embora emitido por diferentes autoridades do MEC este

discurso é o discurso político do governo Lula sobre a universidade que

fundamenta sua proposta de reforma universitária e, independente de quem o

pronuncia, mantém os mesmos princípios, argumentos e lógica.

A ação de tais autoridades que exercem funções de organização no plano

da administração pública é uma ação educativa, pois tem como objetivo

interferir na maneira como a sociedade compreende os elementos da reforma

universitária definidos no Anteprojeto de Lei da Educação Superior e angariar o

apoio para sua aprovação.

Entendo, como Orlandi que o discurso é uma das instâncias materiais da

relação entre linguagem/pensamento/mundo e que compreender é saber

como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música, etc) produz

sentidos (ORLANDI, 2000,p.26).

Com base nesses pressupostos, procurei realizar a interpretação autorizada

pelo texto, partindo do princípio de que não há sentido sem interpretação, pois

este não está fixado a priori, como essência das palavras, nem tampouco pode

ser qualquer um, pois há uma determinação histórica.

Interpretar o discurso do governo Lula sobre a universidade, pronunciado

pelas autoridades do MEC, exige a análise da educação e da universidade

como elementos de saber que compõem a memória do dizer (o interdiscurso),

já que em todo discurso há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo

que é a que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso ou, em outras

palavras, entre a constituição do sentido e sua formulação  (ORLANDI,2000,

p.32).

Este propósito exige ainda a análise das relações sociais e produtivas para

decifrar o ambiente em que o discurso que analisei se constrói.

Com a elaboração desta tese de doutorado espero contribuir para a

compreensão dos fundamentos que orientam o projeto de universidade do
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governo brasileiro e os sentidos produzidos no discurso para obter o

consentimento ativo da população.

Tal conhecimento é importante para a discussão acerca da universidade e

da ação educativa do Estado, mais especialmente, para aqueles que fazem

parte da comunidade acadêmica (professores, alunos e funcionários técnico-

administrativos) os quais serão diretamente responsáveis pela execução de tal

projeto. Importa ainda para aqueles envolvidos com a formação de novos

quadros para a profissão (conselhos profissionais, pessoal envolvido com

estágios) já que a reforma anunciada interferirá no perfil do egresso formado

pelas universidades.

Divido a apresentação deste trabalho em cinco capítulos. Estes são

apresentados segundo uma analogia com elementos das artes cênicas, já que

as disputas teóricas, políticas e ideológicas em torno da construção do projeto

político da universidade brasileira podem ser comparadas a um drama, com

final ainda indefinido.

No primeiro capítulo trato da trama, do enredo, isto é, da construção da

hegemonia no capitalismo contemporâneo, com destaque para a contribuição

do Estado - formado pela sociedade política e sociedade civil – ao desenvolver

funções educativas e o trabalho dos intelectuais na formação do consenso.

No segundo procuro delinear o cenário em que se movimentam os atores

envolvidos com a reforma universitária, de modo a compreender seus

determinantes mais gerais. Trato da mundialização do capital e da reforma do

Estado e das instituições neste cenário que é caracterizado pela hegemonia do

capital financeiro e perda da soberania de Estados Nacionais.

No terceiro capítulo focalizo a personagem, a figura dramática que é a

universidade. Abordo a contribuição das práticas educativas e de produção do

conhecimento para a construção de um certo padrão sociocultural hegemônico

no capitalismo contemporâneo e sua relação com projetos societários.



19

No quarto capítulo ponho os refletores sobre a cena, a divisão dos atos em

uma peça teatral e abordo o processo de construção histórica da universidade

brasileira e as diretrizes de políticas propostas para a instituição na atualidade.

No capítulo quinto apresento o texto e trato do debate acerca da reforma

universitária, exponho os procedimentos metodológicos adotados e a análise e

interpretação que efetuo do discurso político do governo Lula sobre a

universidade, proferido por autoridades do MEC. Compreendo que as

discussões sobre a reforma universitária são referenciadas por diferentes

projetos de universidade que, alicerçados em projetos societários, buscam

definir a direção social da universidade, seus compromissos ético-políticos, o

conteúdo de suas práticas, o público alvo de suas ações - tanto aqueles que

formam seu corpo discente quanto os setores da sociedade que terão acesso

aos seus produtos e poderão influir nos seus destinos -.

No epílogo, apresento minhas considerações finais com as conclusões do

trabalho e as sugestões para estudos posteriores.



CAPÍTULO 1

TRAMA:
Estado e construção de hegemonia
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O Estado é uma forma de organização do poder historicamente

determinada.

O poder é uma peculiar relação entre os homens (indivíduos, grupos,

classes sociais ou nacionais) na qual os termos dela ocupam uma posição

desigual ou assimétrica. São relações nas quais uns dominam, subordinam, e

outros são dominados, subordinados  (VÁZQUEZ,2001,p.35).

Logo, o poder só existe porque existe a obediência.

Ao tentar responder à questão: por que obedecer? Vázquez aponta como

respostas possíveis: porque há motivos para obedecer, porque se está

convencido de que se deve obedecer, e porque não resta alternativa.

Tais respostas são possíveis porque “a obediência é um ato consciente de

um sujeito individual, independentemente de que a consciência que se tenha

dele seja mínima ou máxima, reta ou deformada, verdadeira ou falsa

(VÁZQUEZ,2001,p.21) e envolve desde o reconhecimento dos motivos que

justificam a obediência, até o julgamento quanto às conseqüências da

desobediência que, a depender do grau de subordinação a outrem, podem ser

desastrosas e, nesta circunstância, se obedece porque não resta alternativa.

A obediência supõe também uma representação acerca de a quem se

obedece (componente cognoscitivo), a aceitação ou repúdio interno da

obediência (componente valorativo) e uma avaliação interna de que ordens

devem ser obedecidas ou não (componente moral). Assim, por exemplo, a

justificativa, amplamente usada por criminosos de guerra de que estavam

cumprindo ordens, quando cometeram crimes contra a humanidade, pode estar

alicerçada na representação de que superiores hierárquicos têm discernimento

para dar as ordens necessárias para que o objetivo militar – ganhar uma

batalha ou uma guerra – seja atingido, na aceitação da hierarquia e disciplinas
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militares como valores e na avaliação de que ordens emanadas de superiores

devem ser cumpridas sem questionamento.

Para os que detêm o poder, interessa fundamentalmente os atos do sujeito

que provam objetivamente sua obediência e assim não existe domínio sem uso

da força para minar resistências, pois na dominação se impõe a vontade, as

crenças ou os interesses de uns a outros, e isso independentemente de que se

aceite ou rejeite a submissão, de que se obedeça ou desobedeça interna ou

externamente, ou de que a desobediência externa adote a forma de uma luta

ou resistência  (VÁZQUEZ,2001,p.37).

Mas, o poder não estabelece seu domínio apenas pelo uso da força e

quanto mais a representação, valorização e julgamento moral do que deve ser

obedecido concorrer para a obediência objetiva, menos será necessário o uso

da força.

O Estado, como instituição política central do capitalismo, exerce o poder

político pelas duas vias - a do consenso e a da coerção - de modo a assegurar

a manutenção desta forma de produção da existência humana.

1.1.O Estado e a organização do poder nas sociedades capitalistas

A reflexão sobre o Estado, que foi iniciada pelos clássicos a partir do século

XVI, mobiliza cientistas políticos e filósofos que pretendem compreender sua

gênese, funções, significado social e as transformações que sofre.

Maquiavel, por exemplo, que viveu século XVI na Itália dividida em

pequenos Estados, sujeitos a conflitos constantes e invasões estrangeiras,

preocupou-se fundamentalmente com a questão da estabilidade do Estado. A

partir do pressuposto de que a política é o resultado da ação concreta dos

homens que (...) são ingratos, volúveis, dissimulados, procuram se esquivar do
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perigo e são gananciosos (...) (MAQUIAVEL, 2005, p.102), Maquiavel defendia

que a base do poder do governante é a força, mas a manutenção do poder e

da unidade do Estado depende do uso sábio da força, motivo pelo qual

aconselhava que (...) que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem

bondade, faculdade de que usará ou não, em cada caso, conforme seja

necessário  (MAQUIAVEL, 2005, p.97), mas reconhecia que os Estados bem

organizados e os príncipes sábios estudam com interesse a maneira de poupar

aborrecimentos aos grandes e como agradar o povo e mantê-lo satisfeito

(MAQUIAVEL, 2005, p.113)

Hobbes e Locke, pensadores do século XVII, consideram que o Estado,

como a sociedade, é resultado de um pacto firmado entre os homens que

estabelecem regras de convívio social.

Porém, enquanto para Hobbes o Estado, cujo poder deve ser pleno, é

necessário porque (...) as leis naturais - como a justiça, a equidade, a

modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos

façam - por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-

las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos

fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes

(HOBBES, 2003,p.127), logo a fonte do poder é a força, Locke, identifica que o

consentimento dos governados é a fonte do poder político legítimo, sendo

função precípua do Estado a conservação da propriedade.

Já no século XIX, enquanto Hegel defende o caráter universal do poder

político e trata do Estado como realização histórica da liberdade e esfera dos

interesses públicos e universais, Marx considera que o poder político estatal

tem caráter particular. Para ele o Estado, nas sociedades capitalistas, não é o

representante da coletividade social que paira acima dos interesses

particulares e zela pelo bem comum. É, de fato, um instrumento de dominação,

envolvido com os conflitos advindos das relações contraditórias que se

estabelecem entre as classes sociais e nesse sentido constitui o braço

repressivo da burguesia.
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Seguidor de Marx, Lênin considerava que o Estado, embora tente conciliar

o conflito entre as classes, é um órgão de dominação que precisa ser suprimido

para que o proletariado tome o poder e construa outra forma de organização

social radicalmente diferente.

Gramsci, a partir da consideração de que a política é uma atividade humana

central e da concordância com as teses centrais de Marx e Lênin sobre a

dominação e o Estado, deteve sua atenção na compreensão de como a classe

dominante conquista o consentimento das classes subalternas, o que lhe

permite desenvolver os conceitos de Estado Ampliado e de hegemonia.

A categoria hegemonia, forjada por Lênin e posteriormente trabalhada por

outros autores marxista, entre os quais Gramsci, é uma importante ferramenta

teórica para a compreensão dos mecanismos de manutenção/transformação

das relações de dominação e exploração que são estabelecidas nas

sociedades capitalistas entre as classes sociais fundamentais - a burguesia e a

classe trabalhadora.

As relações entre burgueses e trabalhadores são assim constituídas porque

os primeiros se apropriam dos meios de produção e da riqueza socialmente

produzida; enquanto os trabalhadores são desprovidos das condições

necessárias à materialização do seu trabalho. Deste modo, os trabalhadores

apesar de serem os responsáveis pela produção da riqueza, saem do processo

de produção como ingressaram, isto é, como mera força de trabalho e

consomem os recursos que recebem em troca da utilização de sua capacidade

mental e física para realização da produção, com a reprodução de sua vida e

da vida de sua família. Precisam, portanto, retornar ao mercado e novamente

vender a única mercadoria de que dispõem, cujo valor de uso se efetiva sob o

controle da burguesia. O capitalista, o burguês, por outro lado, obtém da

exploração do trabalho, os meios necessários para sua reprodução e de sua

família, mas também o capital adicional que é empregado em nova produção.

Este é o móvel básico da sociedade capitalista, cuja expressão concreta

assume contornos diferenciados em cada formação social, a depender da
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configuração do capital, dos mecanismos de regulação e da correlação de

forças nela presentes.

A manutenção deste ciclo requer a utilização, pelos capitalistas e seus

prepostos, de mecanismos de controle sobre os processos de trabalho e a

produção, mas também, de mecanismos de controle social que se efetivam na

vida cotidiana, quer seja nos espaços públicos ou na vida privada, de modo a

conseguir a redução do nível de tensão que permeia as relações entre as

classes sociais, o que é necessário para que a sociedade capitalista sobreviva

e se renove.

Entre tais mecanismos, a burguesia mobiliza, por meio de diferentes

agentes, organizações e instituições, a construção e divulgação de uma

ideologia, uma concepção do mundo que lhe permita assumir a direção

intelectual e moral da sociedade, de modo a sedimentar uma cultura, um modo

de viver e de pensar e obter o consenso social.

Para os autores marxistas, que têm a opção política revolucionária e,

portanto, a preocupação com a análise dos elementos que contribuem para a

manutenção/transformação das relações sociais capitalistas, o estudo da

ideologia constitui uma área de interesse fundamental, registrando-se

importantes contribuições desses autores ao entendimento de tal componente

da superestrutura.

Marx, no livro “18 Brumário de Luís Bonaparte”, fazendo uma análise da

concepção do mundo pequeno burguesa, indica que as ideologias enquanto

superestruturas são criadas pelas classes sociais e sistematizadas por seus

representantes políticos ou literários, em função dos interesses de classe.

Assim, para ele, mesmo sendo uma ilusão ou falsa concepção do mundo, a

ideologia é um dos aspectos da história.

Segundo Lowvy, com Lênin, o conceito assume um novo significado “(...)

passa a designar simplesmente qualquer doutrina sobre a realidade social que
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tenha vínculo com uma posição de classe  (LOWVY, 1984, p.12), livrando-se

de todo conteúdo pejorativo que assume para Marx.

Também outro autor marxista, Louis Althusser, contesta a teoria de Marx

sobre a ideologia, afirmando que  (...) de fato, A Ideologia Alemão nos oferece,

depois dos Manuscritos de 44, uma teoria explícita da ideologia, mas (...) ela

não é marxista  (ALTHUSSER, 1985, p.82).Preocupado com a estrutura e o

funcionamento da ideologia ele apresenta duas teses: “Tese I: A ideologia

representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de

existência” (ALTHUSSER, 1985, p.85).“Tese II: A ideologia tem existência

material” (ALTHUSSER, 1985,p.88).

A partir dessas teses básicas, Althusser passa a focalizar as ideologias

como práticas materiais que se realizam em instituições concretas, que

pertencem ao domínio do privado, os Aparelhos Ideológicos do Estado,

conjunto formado pelo aparelho ideológico do Estado religioso, escolar,

familiar, jurídico, político, sindical, de informação e cultural.

Antonio Gramsci, considera que as concepções do mundo são importantes

elementos na luta política entre as classes sociais das sociedades capitalistas,

razão pela qual a questão da ideologia está presente em toda a sua obra,

assumindo posição de destaque em suas análises sobre a luta de classes nas

chamadas “sociedades ocidentais”, bem como nas estratégias que recomenda

ao proletariado para conquistar o poder.

Gramsci entende a ideologia em seu (...) significado mais alto de uma

concepção do mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na

atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e

coletivas  (GRAMSCI, 1981,p.16).

Igualmente entende que a ideologia não é uma construção arbitrária

individual. Afirma: Um elemento de erro na consideração sobre o valor das

ideologias, ao que me parece, é devido ao fato, (fato, ademais, que não é

casual) de que se dê o nome de ideologia tanto à superestrutura necessária de



27

uma determinada estrutura, como às elucubrações arbitrárias de determinados

indivíduos (GRAMSC, 1981,p.62)

Adverte que é indispensável distinguir entre essa e aquela, pois, na medida

em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade que é

uma validade psicologia: elas organizam as massas humanas, formam o

terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua

posição, lutam, etc. Na medida em que são arbitrárias, elas não criam senão

movimentos individuais, polêmicas, etc  (GRAMSCI, 1981, p.63)

Gramsci procede a análise do valor da ideologia a partir da categoria de

hegemonia. Buci-Glucksmann (1980) afirma que até 1926 Gramsci utiliza a

categoria de hegemonia, sob a influência das idéias de Lênin, para tratar da

estratégia do proletariado para tornar-se classe dirigente e conduzir as massas

não proletárias à conquista ou exercício do poder de Estado. Neste período

apreende a hegemonia como uma direção de classe que se ganha na luta e se

exerce no contexto de uma política de alianças baseada em interesses comuns

a longo prazo. Posteriormente, com a vitória do fascismo e a necessidade de

compreender porque o comunismo não se instalou na Itália, Gramsci forja o

conceito de aparelhos de hegemonia6 e passa a utilizar a categoria de

hegemonia também para tratar das práticas da classe burguesa para assegurar

sua direção política, intelectual, cultural e moral sobre o conjunto da sociedade.

Entende que o exercício da hegemonia envolve concessões por parte da

burguesia, pois, (...) pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta

os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia é

exercida, que se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é que o grupo

dirigente faça sacrifícios de ordem econômico- corporativa

(...) (GRAMSCI,2000b,p.48); mas tais concessões são de tal ordem que os

burgueses além de classe dirigente mantenham-se como dominante porque

(...)  também é indubitável que tais sacrifícios e tal compromisso não podem

envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é ético-política, não pode

6 Conjunto complexo de instituições, ideologias, práticas e agentes que concorrem para a função de
hegemonia.
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deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na

função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade

econômica (GRAMSCI,2000b,p.48).

Gramsci compreende ainda que a classe dominante exerce a hegemonia, a

direção intelectual e moral sobre seus aliados e associados e a coerção, o

domínio, sobre os grupos e classes que lhes opõem resistência. Portanto

domínio e direção intelectual e moral não se excluem. A burguesia ao mesmo

tempo exerce a coerção e a direção intelectual e moral, domina e dirige, já que

o pluralismo, o dissenso, a divergência se fazem presentes na contraditória

sociedade capitalista. A possibilidade de crítica da concepção do mundo

burguesa e criação de outra cultura, outro modo de agir, pensar, sentir não é

eliminada, porque a cultura dominante é imposta e contraposta à realidade.

Falar de hegemonia é falar de luta de classes, é falar de alianças e

oposições, é falar de consenso e resistência. É também falar do exercício do

poder político e da intervenção do Estado capitalista que, para assegurar as

condições para a reprodução das relações sociais, mobiliza as instituições

destinadas ao exercício da força (forças armadas, da ordem, de segurança), e

assume a tarefa organizativa e formativa para criar um novo tipo ou nível de

civilização e construir a hegemonia burguesa.

1.2. O Estado e a construção da hegemonia

A compreensão de que o Estado contribui para a construção da hegemonia

realizando tarefas organizativas e educativas é uma das contribuições de

Gramsci para as reflexões sobre o Estado.

Gramsci entende o Estado a partir do conceito de Estado Ampliado,

formado pela sociedade política (organização administrativa, jurídica e militar

do aparelho governamental), voltada para a garantia da segurança e da ordem,

portanto do domínio direto e, pela sociedade civil (conjunto dos organismos
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designados vulgarmente como privados) espaço dedicado à articulação política

dos interesses de classe, terreno para a afirmação de projetos de hegemonia.

Estas duas esferas, apesar de analiticamente separadas, são estreitamente

relacionadas.

Todavia, Nogueira adverte que, indevidamente, a categoria sociedade civil

(...) incorporou-se ao léxico contemporâneo antes de tudo como um sinônimo

de algo hostil ao Estado e à política, particularmente em sua dimensão

institucionalizada. [ou] (...) sofreu uma transfiguração: deslocou-se de seu

campo principal (o da organização de novas hegemonias) e se converteu num

espaço de cooperação, gerenciamento da crise e implementação de

políticas .(NOGUEIRA, 2003, p.218)

De fato a sociedade civil não é, essencialmente, espaço de cooperação,

gerenciamento da crise e implementação de políticas, mas é a instância do

Estado em que se dão e se chocam diversas contradições e a luta de classes

acontece.

Tampouco a sociedade civil é hostil ao Estado e á política. Aqueles que

assim pensam provavelmente têm uma visão restrita do Estado (como

governo), reduzem a política a política partidária e eleitoreira e, hipertrofiam a

autonomia da sociedade civil.

Outra questão teórica polêmica para os que buscam a compreensão do

Estado, é a da sua relação com as classes sociais. Nos extremos estão

aqueles que consideram que o Estado é uma instituição que zela pelo interesse

coletivo e, os que o consideram como fortaleza inexpugnável da burguesia,

inteira e exclusivamente voltado para o atendimento de suas necessidade.

A concepção de Estado Ampliado se contrapõe a ambas. Se é certo que o

Estado, como centro de exercício do poder político, (...) é a via privilegiada

através da qual as diversas frações das classes dominantes, em conjunturas

históricas específicas, impõem seus interesses de classe ao conjunto da
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sociedade, como ilusório interesse geral (IAMAMOTO e CARVALHO, 1986,

p.81). É também verdade que, como condição para sua legitimação, o Estado

incorpora interesses das classes subalternas.

Portanto, nem o Estado zela imparcialmente pelo interesse coletivo, nem

exclusivamente pelos interesses da burguesia e, muito menos, é uma fortaleza

inexpugnável.

De fato o Estado é um campo de disputa política entre as classes sociais, a

qual se dá no âmbito de um conjunto de relações de força sociais (ligadas à

estrutura social e independente da vontade dos homens), forças políticas

(referentes ao grau de homogeneidade, de autoconsciência e de organização

dos grupos sociais) e forças militares (técnico e político-militares) que atuam

em um determinado período histórico.

Neste campo de disputa, o Estado intervém com o objetivo de (...)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, 2000a, p.23).

A eficiência do Estado no desempenho desta função é de extrema

importância para as classes que detêm o domínio e a direção política da

sociedade, pois implica na interferência direta sobre o modo de viver e de

pensar dos indivíduos e grupos sociais e sobre o grau de homogeneidade,

autoconsciência e de organização das classes, de modo a promover o

conformismo adequado às necessidades da produção e à afirmação dos

interesses fundamentais das classes dominantes.

O Estado desempenha tal função por meio de mecanismos e estratégias,

intimamente relacionados, determinados pelo desenvolvimento das forças

produtivas e pela correlação de forças presente em uma determinada

conjuntura, entre os quais destaco: ações disciplinares e organizativas (a

organização da participação das classes em espaços e canais institucionais
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que controla, a interpretação e seleção de necessidades sociais que qualifica

como demandas ou cujo atendimento reconhece como direito, o controle sobre

instituições sociais pela criação de leis, normas e regulamentos e pela

fiscalização, por exemplo) e ações propriamente formativas (a sistematização e

divulgação da concepção do mundo, da ideologia da classe dominante).

Quando o Estado reconhece determinados espaços e canais institucionais

como legítimos para estabelecer sua interlocução com as classes, disciplina e

organiza tal interlocução, definindo critérios, conteúdo e regras a serem

atendidas para que questões sejam tratadas e o diálogo se estabeleça.

Quando reconhece certas necessidades como demandas ou direitos

seleciona, entre as questões que lhe são postas pelas classes, aquelas que

devem ser objeto da ação estatal e o faz de modo a garantir a reprodução da

força de trabalho e o controle das tensões sociais.

Quando intervém sobre as instituições sociais busca conformá-las às

exigências de reprodução das relações sociais capitalistas.

E quando divulga a concepção do mundo da classe dominante, influi no

modo como as classes sociais representam a realidade, desenvolve hábitos e

costumes, afirma valores e atitudes e defini regras de comportamento.

Para realizar essas tarefas o Estado mobiliza agentes que, segundo a teoria

gramsciana, são intelectuais.

Na teoria gramsciana, intelectual não é aquele que possui dotes de espírito,

de inteligência, o letrado, mas, o que desempenha uma função específica

dentro da divisão social do trabalho.

Segundo Gramsci: Quando se distingue entre intelectuais e não intelectuais,

faz-se referência, na realidade, tão-somente à imediata função social da

categoria profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre

a qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na
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elaboração intelectual ou no esforço muscular-nervoso. Isto significa que, se,

se pode falar de intelectuais, é impossível falar de não intelectuais, porque não

existem não-intelectuais  (GRAMSCI, 1979, p.7)

Esta concepção gramsciana de intelectual rompe com pelo menos duas

falsas idéias que compõem o senso comum e concorrem para o reforço da

alienação e da dominação de classe. A primeira é a de que a atividade manual

(como apertar um determinado parafuso na linha de montagem de uma fábrica,

por exemplo), que se concentra no esforço muscular-nervoso, é absolutamente

apartada de qualquer atividade intelectual. E a segunda é que os homens que

desempenham tais atividades são ou tornam-se incapazes de realizar

atividades intelectuais, as quais são desempenhadas apenas por aqueles que

desenvolveram certas qualidades que lhes permitem pensar, planejar, criar,

qualidades essas geralmente aprimoradas pela educação formal.

Essas idéias reforçam a alienação e a dominação porque incutem nos

indivíduos que desenvolvem as atividades manuais a concepção e o

sentimento de que as atividades intelectuais que envolvem o pensar, o refletir,

o planejar, o criar, exigem determinados “dotes de espírito” que lhes são

negados pela natureza e/ou pelas suas condições de vida, quando mesmo

aquele homem que passa toda a jornada de trabalho apertando um parafuso,

tem a capacidade de refletir sobre sua atividade, observar os processos de

trabalho e apresentar sugestões sobre eles. Além do mais, fora do ambiente de

trabalho, esse indivíduo planeja seu orçamento doméstico, discute os

problemas de seu bairro, analisa notícias veiculadas pela mídia e assim realiza

atividades intelectuais. Portanto, se, se pode falar de intelectuais, é impossível

falar de não intelectuais.

Ao analisar a origem da categoria profissional de intelectuais, Gramsci

compreendeu que a formação das diversas camadas de intelectuais se dá

fundamentalmente de duas formas. A primeira é que todo grupo social, (...)

nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da

produção econômica, cria para si, (...) uma ou mais camadas de intelectuais

que lhe dão homogeneidade e consciência da sua própria função, não apenas
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no campo econômico, mas também no social e político  (GRAMSCI, 2000,

p.15). Estes são os intelectuais orgânicos. E a segunda é que todo grupo

social essencial, (...) emergindo na história a partir da estrutura econômica

anterior e como expressão do desenvolvimento desta estrutura, encontrou (...)

categorias intelectuais preexistentes, as quais, apareciam, aliás, como

representantes de uma continuidade histórica (...) (GRAMSCI, 200, p.16).

Estes são os intelectuais tradicionais.

O grupo dominante, ao mesmo tempo em que cria seus próprios intelectuais

orgânicos, busca cooptar aqueles intelectuais tradicionais que podem contribuir

para a afirmação de seus interesses de classe em uma determinada conjuntura

sócio-histórica. Tal estratégia fica bem clara quando se observa, por exemplo,

a importância que os padres, intelectuais tradicionais, têm para a dominação

burguesa em certos momentos da história de países marcadamente católicos.

Quanto às funções considera que os intelectuais são prepostos do grupo

dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do

governo político (...) (GRAMSCI, 2000,p.21). No entanto considera a existência

do intelectual do novo tipo, compromissado com os interesses das classes

subalternas, cuja função é proceder à crítica da ideologia dominante que deve

ser combatida e denunciada em sua natureza de instrumento de domínio, não

por razões de moralidade, etc, mas precisamente por razões de luta política:

para tornar os governados intelectualmente independentes dos governantes,

para destruir uma hegemonia e criar uma outra, como momento necessário da

inversão da práxis  (GRAMSCI,1981,p.270).

A crítica da ideologia dominante requer criticar (...) a filosofia espontânea

peculiar a todo o mundo, isto é, a filosofia que está contida: 1) na própria

linguagem, que é um conjunto de noções e de conceitos determinados e não

simplesmente de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo; 2) no senso

comum e no bom senso; 3) em todo sistema de crenças, superstições,

opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se

conhece por folclore”. (GRAMSCI, 1981, p.81).
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Esta é a tarefa dos intelectuais comprometidos com os interesses

fundamentais das classes subalternas, tanto quanto divulgar a ideologia

dominante o é dos intelectuais orgânicos da burguesia. Portanto, os intelectuais

não são um grupo autônomo em relação às classes sociais.

Contudo, os intelectuais orgânicos da burguesia e aqueles tradicionais a ela

aliados, por razões de luta política, se representem e são representados como

um grupo apartado das questões e interesses de classe, o que é necessário

para que apareçam como criadores e divulgadores de uma concepção do

mundo universal e verdadeira e assim, possam incuti-la nos “corações e

mentes” das classes subalternas e influir no seu modo de pensar e de viver.

Entre aqueles que desempenham a função específica de intelectuais na

sociedade, existe uma divisão das tarefas de organização e de criação,

sistematização e divulgação da ideologia, de modo que se distinguem os

filósofos, administradores e educadores, os quais formam um bloco ideológico-

intelectual que, atuando nos organismos estatais e privados é responsável pela

organização e pela direção intelectual, pela busca do consentimento e criação

de uma base de aliados e associados da burguesia.

A composição e abrangência desta base de aliados e associados da

burguesia e as condições para a intervenção do Estado na sua conformação,

bem como a natureza das operações de hegemonia e a constituição e atuação

da rede de organizações e instituições que as executam, assumem diferentes

contornos, conforme a configuração do capitalismo e seus mecanismos de

desempenho e regulação.

No pós Segunda Guerra, por exemplo, a forma de organização da produção

voltada para intensificar o ritmo da produção e retomar o crescimento

econômico, ao lado da necessidade de fortalecer os Estados democráticos

para impedir a formação de Estados totalitários como os dos derrotados países

do Eixo, fomentaram a necessidade de ampliação da base de aliados e

associados às classes dominantes e a integração de amplas parcelas do

conjunto da sociedade ao projeto hegemônico burguês, com a socialização da
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participação política, o fortalecimento da sociedade civil e a intervenção do

Estado de Bem-Estar para assegurar o exercício dos direitos sociais.

Na contemporaneidade, no cenário da mundialização do capital, muitos

grupos sociais são excluídos do equilíbrio de compromissos que alicerça a

hegemonia burguesa, ao mesmo tempo em que a estrutura e o lugar do Estado

no processo de reprodução das relações sociais capitalistas modifica-se e os

Estados Nacionais perdem soberania, subjugados aos “Novos Leviatãs”,

conforme trato a seguir.



CAPÍTULO 2

CENÁRIO:

Mundialização do Capital e Reforma do
Estado.
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A desigualdade de acesso à riqueza e ao poder é parte constitutiva e a face

mais perversa, da forma como a sociedade capitalista se organiza para

produzir e distribuir os bens e serviços que permitem o atendimento das

necessidades sociais e, tem como alicerce, a apropriação privada dos meios de

produção e da riqueza socialmente produzida.

Embora indefectível ao modo de produção capitalista, tal desigualdade

apresenta-se de maneira diferenciada em cada momento histórico, de acordo

com a configuração do capitalismo e seus mecanismos de desempenho e

regulação.

A partir dos anos 80, a desigualdade de acesso à riqueza e ao poder se

acentua cada vez mais, devido a uma nova organização do capitalismo

mundial, com uma concentração e centralização do capital sem precedentes na

história.

Um breve olhar sobre os acontecimentos cotidianos permite observar que

lado a lado, por vezes dividindo o mesmo espaço urbano, encontram-se

pessoas extremamente pobres, que não têm os recursos para atender suas

necessidades mais básicas de sobrevivência e, aqueles que concentram em

suas mãos a riqueza e consomem objetos de luxo.

Em relação aos países, isto se repete. Existem aqueles em que a maioria

das pessoas desfruta de excelente qualidade de vida (embora mais e mais

pessoas sejam, a cada dia, “empurradas” para a pobreza) e outros em que a

população é maciçamente dizimada pela fome, ao lado de uns poucos ricos.

Entretanto, divulga-se que a contemporaneidade caracteriza-se como uma

era de estreitamento de relações entre os povos que compartilhariam riquezas,

conhecimento, cultura, tecnologia, formando uma rede com tendência ao

progresso, ao desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, mais cedo

para uns e mais tarde para outros, mas fatalmente para todos.
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Esta conformação do cenário mundial é ainda apresentada como fenômeno

natural e irreversível no seio do qual aqueles – países, pessoas, empresas –

que tiverem capacidade produtiva e “entrarem em sintonia” com as exigências

dos “tempos pós-modernos”, poderão usufruir progresso material dantes nunca

alcançado.

É inegável que barreiras comerciais e geográficas foram derrubadas e há

circulação de produtos, de idéias e de pessoas entre os diversos países.

Também a facilidade de comunicação é indiscutível e o progresso da ciência e

da tecnologia é exponencial.

A análise mais acurada da realidade, entretanto, permite “retirar os véus” da

ideologia e das explicações simplistas e, desvendar as características mais

marcantes e os determinantes da atual configuração do capitalismo e de seus

mecanismos de desempenho e regulação, a mundialização do capital.

2.1. A mundialização do capital

A partir da década de 70 do século XX, o modelo de produção fordista

mostra sua fragilidade e começa a entrar em declínio quando o mercado dá

sinais de esgotamento, a taxa média de lucro dos países cai continuamente, o

desemprego aumenta e as taxas inflacionárias se elevam.

Segundo Chesnais, entre outros, a partir deste período vive-se a nova face

do processo de mundialização do capital, fenômeno que valida a afirmação de

Marx e Engels de que a necessidade de mercados cada vez mais extensos

para seus produtos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve

estabelecer-se em toda parte, instalar-se toda parte, criar vínculos em toda

parte . (MARX e ENGELS, 2004, p.49), em conformidade com a lógica

expansionista e dinâmica deste modo de produção.
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Neste momento é iniciada a “formatação” de um novo estágio do

desenvolvimento do capitalismo mundial, como resposta à crise do regime

fordista7.

Longe de significar a solução definitiva para os problemas do capitalismo e,

portanto o “fim da história”, o ápice da evolução da sociedade humana, como é

propalada, a alternativa engendrada como resposta à crise do regime fordista

é, em si mesma, uma crise de dimensões estruturais. Mészáros indica que:

(...) não estamos frente a uma crise cíclica do capitalismo mais ou menos

extensa, como as vividas no passado, mas a uma crise estrutural, profunda, do

próprio sistema o capital. Como tal esta crise afeta pela primeira vez em toda

a história-o conjunto da humanidade... (MÉSZÁROS, 2000, p.7).

Este novo modo de organizar a atividade produtiva e manter a estrutura de

dominação de classe sob o capital causa impactos em todas as dimensões da

vida social e modifica a política, as relações jurídicas e a cultura.

Tem como um dos pilares, no âmbito do capital produtivo, a capacidade

estratégica de todo um grande grupo oligopolista8, voltado para a produção

manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta

própria, um enfoque e conduta globais . (CHESNAIS.1996,p.17). Isto é

possível, porque as condições para que as empresas “estendam seus

tentáculos” na direção que lhes aprouver, estão asseguradas pela

desregulamentação dos mercados e a flexibilização das legislações

trabalhistas nos vários países.

7 Alerta Costa que, no capitalismo, (...) as respostas para as crises não são necessárias,
imperativas, mas foram as escolhas de coalizões dentro de um leque possível de alternativas .
(COSTA, 2004, p.72). Assim, a alternativa implementada é a saída engendrada pelo capital,
entre alternativas - econômicas, políticas e culturais - possíveis, para manter sua hegemonia a
partir crise instalada desde a década de 70 do século passado.

8 Formados pelas redes de firmas, inclusive com a interpenetração entre os capitais de diferentes
nacionalidades.
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A adoção desta estratégia tem se mostrado bastante rentável e apresenta

como uma das conseqüências, a superação do comércio exterior, como vetor

principal no processo de internacionalização, pelo investimento externo direto

(IED)9.

A estratégia assumida pelo capital financeiro, por seu turno, implica a

integração internacional dos mercados financeiros, que resulta da liberalização

e de desregulamentação que levaram à abertura dos mercados nacionais e

permitiram sua interligação em tempo real (CHESNAIS.1996,p.17). Logo, o

volátil capital financeiro, circula livremente ao sabor do mercado, sem freio à

sua voraz capacidade de acumulação, e o faz sob o comando das grandes

instituições financeiras que ditam as regras do jogo especulativo mundial.

Vê-se então que o mercado não é um espaço democrático, em que impera

a liberdade para que “quem tem competência se estabeleça”. As regras do jogo

do mercado são ditadas pelos “mais fortes” - as grandes corporações - e os

favorecem. A concorrência perfeita não existe no atual estágio do capitalismo.

Também entre os países, as relações no âmbito da produção e circulação

de mercadorias, são assimétricas. Estruturam-se blocos econômicos com

poder diferenciado, estabelecendo-se relações de dominação e exploração

entre tais blocos.

Os países subalternos constituem “zonas de baixos salários” e de reduzida

proteção social, e são explorados pelas empresas dos países centrais, sem

que estas precisem investir na construção de prédios e deslocamento de

maquinaria, pois estabelecem contratos de terceirização com os produtores

locais. Tais países facilitam ainda a compra de empresas nacionais,

notadamente as estatais, inclusive as estratégicas como de telecomunicações

e siderúrgicas, por empresas estrangeiras.

9 “Considera-se um investimento estrangeiro como investimento direto, quando o investidor detém 10%
ou mais das ações ordinárias ou do direito de voto em uma empresa” (CHESNAIS,1996,56)
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Neste cenário é possível observar dois movimentos do capital. De um lado

ele se expande para regiões geográficas e para setores da sociedade, de outro

promove a seletividade e a exclusão e muitos países, regiões e frações das

classes trabalhadoras não mais interessam ao movimento do capital -

financeiro e produtivo - e são excluídos do jogo do mercado. Não constituem

sequer reservas de matéria prima e mão de obra.

Chesnais, indica que o desenvolvimento de todos os países não é desejado

nem possível, pois os fundamentos do modo de desenvolvimento do

capitalismo monopolista contemporâneo  a propriedade privada, o mercado, o

lucro, o consumo exacerbado... o produtivismo a qualquer custo, sem atenção

aos recursos naturais e à repartição do trabalho e da renda  estabelecem

seus limites sociais, políticos e geográficos (CHESNAIS,1996,p.314).

A exclusão atinge também e, fundamentalmente, aqueles que vivem do

trabalho, pois a nova base científico-técnica assentada, sobretudo na

microeletrônica e incorporada ao processo produtivo, permite que as

economias cresçam, aumentem a produtividade, diminuindo o número de

postos de trabalho  (FRIGOTTO, 1998,p.13).

Esta destruição dos postos de trabalho, muito superior à criação de novos

empregos, se dá especialmente pela forte pressão para reduzir custos

eliminando as “gorduras de pessoal”, pela promoção da automatização do

máximo possível de atividades, graças às novas tecnologias incorporadas à

produção.

A extinção de postos de trabalho, que se tornam desnecessários para a

produção, gera o chamado desemprego estrutural, pois tais postos, não mais

são recuperados.

O desemprego estrutural, além de constituir-se numa tragédia para o

trabalhador individual, o qual se vê desprovido das condições para garantir sua

reprodução; é funesto para os trabalhadores em geral por duas razões
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basilares: de um lado, porque permite a super exploração da mão de obra

ocupada, que se submete a condições adversas para manter o emprego10.De

outro, porque interfere nas possibilidades de pressão por parte das

organizações de trabalhadores, na medida que a manutenção do emprego ou

da inserção no mundo do trabalho, mesmo que de forma precarizada11, é a

meta mais importante para os trabalhadores no excludente mercado mundial.

As adversidades, que a classe trabalhadora enfrenta, na atual conformação

do capitalismo incluem, igualmente, a destruição do trabalho assalariado como

forma predominante de inserção social e acesso à renda; a queda vertiginosa

dos salários e do seu poder de compra; o empobrecimento e incorporação de

novos grupos sociais à condição de pobreza ou extrema pobreza. Por exemplo,

em 2003, no Brasil, os trabalhadores com maior rendimentos perderam mais

poder de compra que os com menores rendimentos e a renda média caiu de

R$ 992,00 (em 1993) para R$ 692,00 (em 2003) 12.

A economia mundializada também tem uma decrescente taxa de valor de

uso com a efemeridade das mercadorias, a obsolescência planejada dos

produtos, que permite a exclusão de consumidores já que, ao contrário da

produção fordista, destina-se a mercado consumidor restrito.

Logo parte da população é dispensável para o capital tanto como força de

trabalho, quanto como mercado consumidor, o que reforça a desigualdade

social indefectível ao modo de produção capitalista.

10 Aí está explicada a submissão dos trabalhadores à chamada “flexibilização dos contratos de trabalho”
que envolve fundamentalmente a perda de direitos trabalhistas arduamente conquistados.
11 Ao lado da redução dos postos de trabalho e da perda de poder de barganha por parte das organizações
de trabalhadores, as condições adversas para os que vivem do trabalho, têm como outro vetor o fato de
que os países, para atrair investimentos, procuram adequar suas legislações trabalhistas aos ditames do
capital e retiram proteções aos trabalhadores.
12 Segundo informações da coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Ângela Jorge em
entrevista à repórter Luciana Vasconcelos Consulta ao site da Radiobrás (www.radiobrás.gov.br) em
18/11/2004.
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Segundo Kliksberg (2002) a América Latina é considerada, em nível

internacional, a região com os mais elevados níveis de desigualdade. Neste

continente os 20% mais ricos da população tinham, em 1996, 52,94% da

renda, proporção muito superior à de todas as demais regiões do planeta;

enquanto os 20% mais pobres só acessavam a 4,52% da renda, a menor

percentagem internacional. À desigualdade de renda soma-se a desigualdade

de acesso à terra, ao crédito e à formação de capital humano, a desigualdade

de oportunidade de ingresso e permanência no mercado de trabalho, além do

grau de vulnerabilidade ante o avanço da violência e da criminalidade.

Berry (1997) indica que: a maioria dos países latino americanos que

introduziram reformas econômicas pró-mercado no decorrer das duas últimas

décadas, sofreram também sérios incrementos na desigualdade. Esta

coincidência sistemática no tempo dos dois eventos sugere que as reformas

foram uma das causas da deterioração da distribuição  (BERRY apud

Kliksberg, 2002,p.47).

Caso se observe o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que

considera o comportamento da população em relação à renda, longevidade e

educação para medir a qualidade de vida, vê-se que, segundo o Relatório de

Desenvolvimento Humano, encomendado pelo Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (PNUD), em 200313, vinte e um países tiveram uma

degradação de sua situação sócio-econômica durante a década de 90 e cerca

da metade dos países da América do Sul e Caraíbas registraram reverso ou

estagnação no IDH durante a última década14.

O chamado “custo social” não se restringe aos países pobres,

subordinados, periféricos. O desemprego entre jovens também já assume

índices alarmantes, 32% de mulheres jovens e 22% de homens jovens na

13 Este relatório, classificou 175 países, tendo em conta os dados de 2001, ano mais recente relativamente
ao qual foi possível obter os dados.
14 http//www.undp.org/hdr2003
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França, 39% e 30% respectivamente, na Itália e 49% e 36%, também

respectivamente, na Espanha estão desempregados.

Neste cenário é possível constatar ainda que alguns Estados Nacionais

vêm perdendo sua soberania, enquanto outros parecem dominar o mundo. Por

exemplo, a 6a. Conferência de Ministros da Defesa da América Latina realizada

em Quito, no Equador, de 16 a 24 de novembro de 2004 teve como um dos

pontos de pauta a proposta de integração das Forças Armadas do continente

americano, sob a coordenação dos Estados Unidos. Aparentemente, esta

iniciativa está em consonância com a idéia de quebra de fronteiras e de defesa

dos interesses comuns desse grupo de países, mas o que na realidade

significa é a subordinação explícita das nações das Américas ao “tio Sam”, em

tão importante setor.

Outro exemplo da subordinação aos Estados Unidos, é o acordo de

cooperação feito com o Chile, que prevê que este país não pode fazer reforma

nem em porto nem em aeroporto, sem contar com a licitação internacional. Isto

fragiliza as empresas chilenas que terão dificuldade de vencer a concorrência

com empresas estrangeiras mais atualizadas tecnologicamente e trabalhando

com taxas de juros mais baixas.

Gramsci já advertia que o processo hegemônico ocorre não somente em

nível nacional, mas também internacional. Falava da existência de “nações ou

grupos de nações hegemônicos”, os quais se formam com base no poderio

militar, mas também no domínio cultural e ideológico.

Medici avalia que este conceito gramsciano de agrupamentos de Estados

em sistemas hegemônicos  (...), parece-nos ter encontrado uma encarnação

exemplar, na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos da América.

O mito americano se alimentou, neste último meio século, tanto da força

econômica, política e militar desse país (...) quanto da maneira de pensar, de

vestir, de comer e de viver americana, do american way of life  (...)

(MEDICI,2003,p.206)
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Assisti-se à consolidação da hegemonia estadunidense no cenário

internacional, enquanto alguns Estados Nacionais vêm perdendo sua

soberania.

Tal perda de soberania, conforme Chesnais (1996), pode ser explicada a

partir da conjugação de dois fatores principais: o nível de endividamento

desses Estados perante os grandes fundos de aplicação privados e o chamado

“fetichismo da liquidez”, isto é, a capacidade que tem o capital, especialmente o

financeiro, de transferir seus investimentos de um país para outro “num abrir e

fechar de olhos”.

O Estado também é fragilizado por crise fiscal devido à queda na

arrecadação de impostos, em função do desemprego, redução de consumo e

redução de impostos sobre o capital e rendimentos de aplicações financeiras e

pela privatização de empresas estatais15. Por conseguinte dispõe de menos

recursos para “honrar” seus compromissos com os credores e desempenhar

suas funções.

Devido a esses fatores, muitas das decisões estatais se dão em busca da

credibilidade para a manutenção dos investimentos em seu país e, de prazos e

condições, favoráveis para o pagamento das dívidas que os Estados contraem

com empresas e organismos internacionais.

Atilo Boron (1999) considera que o Estado está subordinado aos “Novos

Leviatãs”, um pequeno conglomerado de gigantescas empresas transnacionais

que, além de dominar o mercado, dominam o cenário político a exemplo do

Estado Absolutista – o Leviatã hobbesiano -, na medida que (...) projetam-se

decisivamente na esfera pública e nos mecanismos decisórios do Estado...

(Boron,1999,p.45).

15 No Brasil, de 1997 a 2002 foram privatizadas 133 empresas estatais, das quais, 78 eram empresas não
financeiras. http//www.ibge.gov.br. Consulta realizada em 20/12/2004
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Sob o julgo do “Novos Leviatãs” o Estado configura políticas econômicas e

sociais subordinadas aos interesses do grande capital e orientadas para o

mercado e se compromete com a adaptação dos países às exigências e

obrigações para com o grande capital produtivo e financeiro, o que exige

mudanças de paradigma da administração pública e reforma do Estado nos

marcos da mundialização do capital.

2.2. A reforma do Estado nos marcos da mundialização do capital

O capitalismo é um modo de produção expansionista e dinâmico cuja

reprodução impõe processos de ruptura e continuidade na sua base produtiva

e nas diversas dimensões da vida social.

Neste modo de produção o Estado (...) ocupa um lugar central e, ainda que

com autonomia relativa sobre as classes sociais - mostrando-se como

representante de todas elas e de seus segmentos -, orienta, induz ou faz tais

transformações no âmbito da produção, da economia, da política, da cultura e

da educação  (SILVA JÚNIOR, 2002, p.23) ao tempo em que também sofre

transformações determinadas pelo movimento mais geral do capital que orienta

o movimento específico de cada esfera social em particular.

O Welfare State no primeiro mundo e o Estado Desenvolvimentista nos

países em desenvolvimento, formas históricas do Estado Burguês orgânicas ao

fordismo, foram elementos centrais de um pacto social com base no exercício

da cidadania por meio de políticas e legislações sociais, na promoção do

equilíbrio entre oferta e consumo com a utilização de fundo público para

garantir a reprodução da força de trabalho e na politização das relações entre

capital e trabalho no interior do Estado, que imperou no período entre o final da

Segunda Grande Guerra e os anos setenta do século passado.

Quando a organização da produção fordista dá sinais de esgotamento, o

Welfare State, o Estado Desenvolvimentista e o pacto social que avalizam são
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desmontados e um novo pacto social começa a ser construído, com novas

exigências para o Estado e transformações na sua estrutura e funções.

Nos marcos da mundialização do capital, como reflexo imediato da

predominância daquilo que se convencionou chamar de pensamento único ,

generalizou-se uma concepção reformadora fortemente concentrada na

diminuição do Estado e na valorização do mercado (NOGUEIRA, 2004, p.37)

Hoje os partidários do neoliberalismo, ideologia que justifica a nova

configuração do capital e organização do trabalho, defendem que o mercado

regula tanto a relação entre capital e trabalho como é capaz de suprir as

necessidades socais das classes. Cabe então ao Estado a realização de

funções restritas como a segurança nacional e a proteção daqueles mais

vulneráveis (os muito pobres, especialmente idosos, crianças e adolescentes).

Friedman, um dos mais importantes ideólogos do neoliberalismo, defende

que a intervenção do Estado só se justifica para legislar e arbitrar, já que as

liberdades individuais podem entrar em conflito e quando isto ocorre, a

liberdade de uns deve ser limitada para preservar a liberdade de todos. Afirma:

´(...) a organização da atividade econômica através da troca voluntária

presume que se tenha providenciado por meio do governo, a necessidade de

manter a lei e a ordem para evitar a coerção de um indivíduo por outro; a

execução de contratos voluntariamente estabelecidos; a definição do

significado da propriedade, a sua interpretação e sua execução, o fornecimento

de uma estrutura monetária . (FRIEDMAN, 1982, p.33)

A defesa da redução da intervenção do Estado no processo de reprodução

da força de trabalho e controle da exploração do trabalho pelo capital e a

valorização do mercado como o lócus de atendimento das necessidades

socais, como lembra Francisco de Oliveira, poderia parecer, e é sobre isso

que se assentam as premissas neoliberais, que se trata de menos Estado e

mais exercício pleno de cidadania, numa sociedade civil  que, por sua

maturidade, prescindiria da tutela do Estado (OLIVEIRA, 2003, p.16).
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No entanto, como o mercado é o locus de compra e venda de bens e

serviços, permite que apenas parte da população que tem poder de compra

usufrua uma categoria de direitos fundamentais para a cidadania que são os

direitos sociais. Logo, não há exercício pleno da cidadania para todos os

cidadãos quando é deixado ao mercado o atendimento de direitos sociais. A

cidadania se esgarça e o cidadão dá lugar ao consumidor.

A perda de direitos conquistados nos marcos do Welfare State e do Estado

Desenvolvimentista se dá no cenário no qual as entidades representativas dos

trabalhadores perderam poder na arena política e têm dificuldade de

estabelecer a mediação entre a sociedade e o Estado, enquanto o capital se

fortaleceu. Um cenário em que predomina uma tendência à diminuição do

controle democrático, (...) com a configuração de um Estado forte e enxuto

que despreza o tipo de consenso social dos anos de crescimento, com claras

tendências antidemocráticas (BERING, 2003, p.60).

Vale salientar este Estado é forte nas suas relações com entidades da

sociedade civil organizada, mas fraco em relação às grandes corporações

econômicas transnacionais.

Silva Júnior destaca neste cenário (...) o enfraquecimento das instituições

políticas e a emergência de novos mediadores entre o Estado e a sociedade,

com graves ecos sobre a classe trabalhadora  (SILVA JÚNIOR, 2002, p. 32)

Entre os que fazem a mediação entre o Estado e a sociedade civil estão

organismos internacionais - como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de

Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do

Comércio - que são comprometidos com a afirmação da hegemonia burguesa

no mundo e têm forte influência no desenho das políticas econômicas e sociais

estatais subordinando-as aos interesses do grande capital.

O Estado torna-se fundamentalmente o Estado Gestor adotando (...) nas

funções públicas os valores e critérios de mercado (a eficiência como critério

básico, todos devem pagar pelo que recebem, os órgãos descentralizados
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devem concorrer pelos recursos públicos com base na eficiência da prestação

de serviços segundo indicadores uniformes, etc) ( CORRAGIO, 1996, p. 78).

Seguindo a racionalidade empresarial, o Estado busca garantir as

condições necessárias para que a acumulação do capital mantenha-se em

níveis elevados ao desmobilizar mecanismos de proteção à classe

trabalhadora; promover a liberalização e desregulmentação da esfera

produtiva, do comércio e dos mercados financeiros para que as empresas e os

grupos financeiros tenham absoluta liberdade de movimento; conceder isenção

fiscal, empréstimos e “perdão” de dívidas a empresas e desenvolver sua

função educativa de modo a adaptar o trabalhador às novas exigências da

produção.

Portanto, ao contrário do que advogam os neoliberais, o capital na

contemporaneidade não requer “Estado Mínimo” mas um Estado (...)forte

porque produz políticas sobre as diversas atividades de Estado; pouco

interventor, pois impulsiona, segundo a ideologia liberal, um movimento de

transferência de responsabilidades de sua alçada para a da sociedade civil

ainda que as fiscalize, avalie e financie, conforme as políticas por ele

produzidas e influenciadas pelas agências multilaterais (SILVA JÚNIOR, 2002,

p.33).

Esse movimento de mudanças no paradigma da administração pública, na

estrutura e funções do Estado, movimento que por ser orgânico ao grande

capital transnacional é uma tendência mundial é configurado segundo as

particularidades de cada país.

2.3. A Reforma do Estado no Brasil

No Brasil a reforma do Estado tem como marco a criação do Ministério da

Administração e Reforma do Estado do Brasil (MARE) que em 1995 elaborou o
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Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, durante o governo do

presidente Fernando Henrique Cardoso.

O próprio presidente, ao apresentar o livro “Reforma do Estado e

administração pública” organizado pelo ministro Bresser Pereira e Peter Spink

(1998), defendia a necessidade de tornar o Estado (...) competente, eficaz

capaz de dar rumo à sociedade, ou pelo menos acolher aqueles rumos que a

sociedade propõe e que requerem uma ação administrativa e política mais

conseqüente  (CARDOSO in PEREIRA e SPINK, 1998, p.15), o que exigiria

uma reforma do Estado e da administração pública.

A reforma do Estado e da administração pública brasileira se dá no sentido

de promover a estabilização econômica e controle da inflação, de criar

condições para favorecer o deslocamento do capital para setores antes

organizados segundo a lógica pública e de fomentar a transferência da

responsabilidade do Estado na área social para a sociedade civil sem, contudo

se eximir da definição das políticas e do controle da execução.

Este paradigma reforça a concentração de renda e riqueza e promove a

perda de direitos dos trabalhadores.

As políticas implementadas no Brasil, por seu turno, contrariaram as

expectativas de democratização acalentadas pelas forças sociais

comprometidas com a consolidação da democracia no país16, após duas

décadas de regime ditatorial militar, cujas bases legais estavam

consubstanciadas na Constituição de 1988, na qual “(...) as forças sócio

políticas comprometeram-se com uma convivência social parametrada pela

prioridade de, mantendo as regras do jogo democrático, diminuir as fortíssimas

assimetrias sócio econômicas, geradas pelo padrão de desenvolvimento

implementado pelo regime ditatorial (NETTO,1999,p.77)

16 Democracia aqui entendida como socialização da participação política e da riqueza socialmente
produzida.
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Porém, observa-se no Brasil que a Constituição “vigente”, na realidade é,

por vezes, solenemente ignorada pelos governantes que se utilizam, por

exemplo, do instrumento da medida provisória, pois constitucionalizar a nação

não é apenas dotá-la formalmente de uma Constituição, mas, acima de tudo,

assegurar que esta seja a baliza das ações cotidianas de seu governo e

cidadãos.

Além disso, à revelia do povo ou de seus representantes especialmente

eleitos para este fim – o poder constituinte -, a Constituição está sendo

alterada17, por exemplo, com a Emenda Constitucional nº 16 de 04 de junho de

1997 que instituiu a reeleição de Presidentes da República ou a Proposta de

Emenda Constitucional nº 217/2003 que trata da diversificação das fontes de

financiamento da educação superior.

Logo, em certas ocasiões, o princípio democrático da soberania popular é

ignorado pelos governantes do Brasil que criam mecanismos cada vez mais

sofisticados para governar sem “as amarras Constitucionais”.

Outra face peculiar da democracia brasileira é a questão do acesso à

riqueza e aos bens produzidos socialmente, que são apropriados por pequena

parcela da população, a elite econômica.

Paul Singer (1999) defende que a política econômica do governo Fernando

Henrique Cardoso, por exemplo, criou e alimentou o desastre social no país,

pois, para promover a estabilização de preços e fim da superinflação, adotou

medidas que contribuíram para a vulnerabilidade da economia ao movimento

de capitais externos, comprometimento de grande volume de recursos com o

pagamento de altos juros ao capital externo e comprometimento do

crescimento da economia.

17 Os movimentos de reforma da Constituição têm por justificativa a necessidade de reduzir (...) a
rigidez burocrática imposta pela Constituição de 1988 (...) para maior flexibilização da administração
pública (maior eficiência e qualidade)...  (SILVA JÚNIOR, 2002,p.63)
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A classe que vive do trabalho paga o mais alto preço pelas opções políticas

das elites dirigentes.

Ao final do século XX, denunciava o senador Eduardo Suplicy, à época na

oposição: “No Relatório sobre o Desenvolvimento do Mundo 2000/2001 do

Banco Mundial, o Brasil é o vice-campeão mundial de desigualdade, com um

índice Gini18 de 60,1 só perdendo para Serra Leoa com 62,9 .19

A tabela abaixo demonstra que o índice de desigualdade de renda no Brasil

se manteve alto (com pequenas variações, entre 0,58 e 0,62), durante toda a

década de 90 do século XX, independentemente das diferenças no

crescimento da economia. Evidencia também que a razão entre a renda média

dos 10% mais ricos e 40% mais pobres permaneceu sempre acima de 20,0 o

que demonstra a alta concentração de renda em todo o período analisado.

Tabela 1: Indicadores de desigualdade de renda no Brasil

Ano Coeficiente de Gini Razão entre a renda

média dos 10% mais ricos

e os 40% mais pobres

1990 0,64 27,1

1992 0,62 21,8

1993 0,58 24,5

1995 0,60 24,1

1996 0,60 24,6

1997 0,60 24,5

1998 0,60 24,1
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

No início do século XXI, o coeficiente de Gini do Brasil é de 0,576, conforme

apresenta o Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, e permanece como

18 O índice Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais
pobres e os mais ricos. Na prática costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.
19 Suplicy in Estudos Avançados -USP - nº 40
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um dos mais altos do mundo ocupando a 120a. posição entre os 127 países

pesquisados20.

Ao lado da brutal concentração de renda e riqueza que ainda permanece

nos primeiros anos do terceiro milênio, o Brasil também contabiliza altas taxas

de desemprego.

Ao tratar da questão do desemprego Mattoso, aponta que o governo

brasileiro dos últimos anos do século XX dispensou (...) a constituição de um

projeto de desenvolvimento ou de políticas setoriais de defesa da produção e

do emprego nacionais  (MATTOSO, 1999,115), decisão que comprometeu

significativamente o mercado de trabalho, concorrendo para os altos e

crescentes índices de desemprego, em seus anos de governo.

Também no início do século XXI tais índices se mantêm altos, conforme

vemos na tabela 2 que apresenta dados de desemprego aberto nas regiões

metropolitanas de Recife, Salvador e São Paulo entre 1998 e outubro de 2004.

Podemos observar na tabela, que as taxas de desemprego aberto nas duas

regiões metropolitanas do nordeste geralmente crescem de 1999 até 2003,

com a menor taxa em Recife no ano de 2002 (11,2%) e a maior em 2003 na

Região Metropolitana de Salvador (17,0%) e, em 2004, apresentam uma

elevação até maio, iniciando redução a partir de julho de 2004. Já a região

metropolitana de São Paulo tem desemprego aberto menor que as duas

anteriores (variando entre 10,8% e 13,3%), embora com comportamento

semelhante no que tange a sua redução e aumento.

20 http//www.desafios.org.br. Consulta em 20/12/2004
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Tabela 2: Taxa de desemprego aberto21 por sexo

Regiões Metropolitanas (RM)

Recife Salvador São PauloPeríodo

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

1999 11,8 9,2  15,1  15,6 12,9  18,6  12,1 9,7  15,0

2000 11,3 8,7  14,5  15,0 11,9  18,5  11,0 8,4  14,3

2001 12,0 9,1  15,7  16,4 13,5  19,6  11,3 8,6  14,5

2002 11,2 8,7  14,2  16,3 13,7  19,2  12,1 9,6  15,2

2003 13,8 11,0  17,3  17,0 14,6  19,6  12,8 10,1  16,0

janeiro/2004  13,4 11,0  16,3  14,9 12,1  17,7  11,9 9,5  14,8

fevereiro/2004 13,9 11,9  16,3  14,9 11,7  18,2  12,6 10,0  15,7

Março/2004  15,0 12,5  18,2  15,4 12,3  18,7  13,3 10,6  16,5

abril/2004  15,7 13,3  18,7  15,9 13,0  18,9  13,2 10,4  16,5

maio/2004  15,7 13,2  18,6  15,5 13,4  17,8  12,3 9,5  15,7

junho/2004  15,5 13,7  17,6  15,0 12,9  17,3  11,8 9,1  15,0

julho/2004  14,4 12,6  16,6  14,9 12,8  17,3  11,7 9,1  14,8

agosto/2004  14,5 12,1  17,4  14,9 12,3  17,8  11,7 9,2  14,6

setembro/2004 14,1 11,6  17,1  14,8 12,2  17,7  11,4 9,1  14,0

outubro/2004  14,3 11,3  17,9  14,5 12,1  17,1  10,8 8,5  13,6

Além da opção pela definição de uma política econômica que privilegia o

pagamento da dívida externa e o favorecimento ao grande capital, os governos

brasileiros do período deram seguimento a estratégia de redução do âmbito e

dos recursos destinados às políticas sociais, o que certamente concorre para

21 A taxa de desemprego aberto contabiliza as pessoas procurando emprego pela primeira vez e aquelas
ocupadas há algum tempo que estão a procura de emprego. Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT
e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego.Elaboração: DIEESE
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agravar as condições adversas enfrentadas pela classe trabalhadora em seu

cotidiano.

Para Vieira, a política social (...) consiste numa estratégia utilizada pelo

Estado voltada para o chamado desenvolvimento econômico, com o objetivo de

interferir na correlação de forças sociais que se defrontam em um determinado

contexto histórico  (VIEIRA,1983,10).

Portanto, embora sob o véu do discurso de “tudo pelo social”, as políticas

sociais são subordinadas às estratégias político-econômicas que sustentam o

processo de reprodução ampliada do capital.

Entretanto, regulam a prestação de serviços sociais que atendem às

necessidades de saúde, educação, habitação, previdência social, entre outras.

Todavia, se o acesso aos serviços sociais é direito de todo o cidadão, tais

serviços são, em geral utilizados pelos trabalhadores, cujo salário não permite

a satisfação de suas necessidades e de sua família. Por conseguinte, a

existência desses serviços, contribui para a reprodução da força de trabalho

sob a tutela do Estado, enquanto que a classe dominante tem a liberdade para

fixar níveis salariais, sem considerar as necessidades do trabalhador, mas sim

sua lucratividade.

Esses serviços sociais também são fundamentalmente importantes para as

classes trabalhadoras, que a eles recorrem para reproduzir-se e à sua família e

assim, quando se observa a redução dos recursos para os serviços sociais

públicos, em uma conjuntura em que o desemprego aumenta e os salários

diminuem, cabe a preocupação com a sobrevivência daqueles que deles

dependem, total ou parcialmente, para o atendimento de suas necessidades

sociais.

Bering critica a “aposta na política social como via de solução da

desigualdade, desconsiderando a natureza do modo de produção capitalista
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com sua unidade indissolúvel entre produção e reprodução sociais bem como a

particularidade brasileira” (BERING,1998, p.21)

Certamente que as políticas sociais não resolvem o problema da

desigualdade social, que tem suas raízes na própria organização do modo de

produção. Entretanto tais políticas são importante mecanismo para o

atendimento de necessidades sociais e melhoria da qualidade de vida da

população, podendo certamente reduzir a pobreza, que não envolve apenas

carência de recursos, mas dificuldade de acesso a serviços sócios urbanos

básicos.

Se as políticas sociais não resolvem a questão da desigualdade, podem

reduzi-la à medida que possibilitem à classe trabalhadora - através do acesso a

serviços sociais - a participação no usufruto da riqueza socialmente produzida.

Contudo, a análise das políticas sociais implementadas no Brasil nos fins do

século XX e início do século XXI, permite constatar, também nesta área, o

domínio da orientação para o mercado, o que afirma a subordinação da ação

estatal diretamente às demandas econômicas do capital e não às

necessidades dos trabalhadores, seguindo o receituário neoliberal, imposto

pelo grande capital através de organismos internacionais como o Banco

Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

Afirma Paulo Netto: “(...)o projeto político da grande burguesia brasileira,

sintonizado com a mundialização (globalização), não exclui a vigência de

políticas sociais. O que ele exclui é uma articulação da política social, pública e

imperativa, cujo formato tenha como suposto um Estado que ponha limites

políticos democráticos à lógica do capital...”( NETTO,1999,87)

Netto destaca neste texto um importante fator a ser considerado no

conjunto das relações de força presentes na conjuntura: a sintonia entre a

burguesia internacional e frações da burguesia nacional, que atuam no país

dentro dos mesmos parâmetros de produção e especulação financeira e

defendem igualmente a redução do controle do Estado sobre o mercado, a
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destinação de recursos para o pagamento da dívida estatal externa, de modo a

manter o fluxo de recursos dos organismos internacionais para o país, a

redução do “risco Brasil” e a manutenção da confiança dos investidores e, a

redução dos recursos estatais para políticas sociais de caráter universalizante.

Este é de fato o paradigma que define as ações do Estado brasileiro na

história recente do país, o que é possível constatar pela análise da seguridade

social, formada pelo tripé saúde, previdência e assistência social.

Na saúde, por exemplo, observa-se uma queda nos recursos públicos entre

os anos de 1995 e 1998, salvo em 1997, ano em que 2,9 bilhões dos 5 bilhões

gerados pela Contribuição Permanente sobre Aplicações Financeiras (CPMF)

foram aplicados na saúde.

Neste período, a Organização Mundial de Saúde, classificava o Brasil em

189º lugar quanto à distribuição de gastos com a saúde entre ricos e pobres e

o 112º quanto à expectativa da vida saudável.22, dentre os países do mundo.

Ao lado da redução dos recursos destinados à saúde, a transformação

desta necessidade social em mercadoria, tanto ideologicamente quanto de

fato, se processa.

No Brasil há uma divisão entre aqueles que, devido a sua renda, têm que

recorrer apenas aos serviços públicos de saúde e os que pagam por serviços

de saúde privados.

Entre aqueles que “aderem” aos planos privados, não se encontram

apenas os ricos, pois, ao lado da dificuldade concreta de acesso aos serviços

públicos de saúde, há a representação de que estes são ineficientes, enquanto

os serviços privados são de qualidade ou, que aqueles que não têm um plano

de saúde estão totalmente desprotegidos em caso de doença. Tal

representação, fruto de verdadeiras campanhas veiculadas pela mídia, não

22 Dirceu, J. “A marca da desigualdade
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corresponde plenamente à verdade, pois, mesmo os que pagam os “planos de

saúde” encontram dificuldade, tanto maior quanto mais “Básico” (aqueles que

são mais baratos e, porquanto, oferecem menor cobertura de serviços) for seu

“Plano”, de acessar aos serviços de saúde no momento que necessitam e

muitas vezes, especialmente no que se refere aos serviços mais sofisticados e

caros, precisam recorrer também ao serviço público.

De fato nem quem paga pelos serviços privados de saúde tem garantia de

atendimento sempre que necessita e, tampouco é verdade que os serviços

públicos são ineficientes.

Verdade é que as empresas que operam com planos de saúde têm um rico

filão a explorar e o Sistema Único de Saúde, cuja concepção tem alicerce no

acesso universal aos serviços, torna-se cada vez mais o serviço para os

carentes de recursos.

Com assistência e previdência social o corte de gastos também é

significativo. Em 1995, o gasto público federal nestas áreas equivaleu a 43,4%

da receita; em 1996 caiu para 40,1%; em 1997, o gasto autorizado23 chegava

a 39,9% e, na proposta orçamentária de 1998, bateu nos 39,1%

“(NETTO,1999,84).

Porém, ao lado do corte nos gastos destinados a esses setores,

verificamos, como nos alerta Mota, que (...) a PEC 20, nos anos 90 e a 40, em

2003, revelam que os governos das classes dominantes conseguiram operar

um giro sem precedentes nos princípios que ancoram a previdência social,

transformando-a numa modalidade de seguro social  (MOTA,2004,33)

bastante lucrativa para o capital, que passa a capitalizar recursos através da

chamada previdência privada.

A assistência social pública por seu turno, (...) mereceu uma redefinição

das competências do Estado que transferiu a sua responsabilidade para a

23 “(...) os recursos autorizados não correspondem  necessariamente ao que foi efetivamente aplicado; a
aplicação, em geral tem sido menor que a dotação...”(NETTO,1999,82)
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sociedade civil, (des)substancializando a sua condição de política pública e

estatal  (MOTA,2004,35).

Portanto, o corte de gastos com a seguridade, longe de poder ser imputado

à redução das receitas do Estado, como alardeado pela mídia, é parte

constitutiva de uma estratégia da minimização da presença do Estado no

atendimento dessas necessidades da classe trabalhadora e, do ingresso do

capital privado na prestação dos serviços previdenciários, assistenciais e de

saúde. É a transformação do cidadão em consumidor, o que compra um

serviço, ou “carente”, “descamisado”, “necessitado”, isto é, aquele que

depende da “solidariedade social”.

Esta breve análise das políticas econômica e de seguridade social

implementadas no Brasil corrobora a tese de Boron (1999) de que há o domínio

de políticas orientadas para o mercado, portanto, tanto a política econômica

como as sociais, são desenhadas para favorecer fundamentalmente ao capital.

Corrobora também a tese de Silva Júnior de que (...) o social acaba por ser a

porta de entrada para as propostas/pressões de reorganização dos governos

em favor da acumulação e fortalecimento do capital financeiro  (SILVA

JÚNIOR, 2002, p.33)24com o estreitamento da cidadania.

É importante destacar que não só a orientação da política é modificada para

garantir a hegemonia burguesa na contemporaneidade, mas as instituições que

as implementam também são reformadas, tendo o Estado papel preponderante

na definição e concretização dessas reformas, conforme trato nos capítulos

seguintes tomando como exemplo a instituição universitária.

24 É importante destacar, todavia que a subordinação do Estado ao grande capital não é o único caminho
possível e sim o caminho escolhido para ser trilhado. O professor Marcos Lima, entre outros, tomando o
Brasil como exemplo, avalia que o governo Lula perdeu o timing político, quando de cima dos seus
mais de 60% dos votos dos eleitores brasileiros tinha autoridade para estabelecer um novo rumo para o
país, de sinalizar que é possível, apesar das restrições e da herança, construir uma alternativa
diferenciada, que teria, não apenas repercussão regional, mas mundial .(LIMA, 2004,50)
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Na sociedade burguesa a educação, que atende à necessidade de

formação do homem para que o mesmo desenvolva-se como ser particular,

único e como ser genérico25 participa da reprodução das relações de classe e

do relacionamento contraditório entre elas.

As classes dominantes empenham-se em direcionar a educação para tornar

seus herdeiros e aliados habilitados para desenvolver as funções dirigentes.

Empenham-se igualmente em manter as classes subalternas26 subordinadas

politicamente e aptas para realizar a produção dos bens e prestação dos

serviços necessários à acumulação do capital.

A consecução de tais objetivos envolve transmissão de conhecimentos,

mas também o desenvolvimento de atitudes e afirmação de valores que

predisponham ao comportamento desejado não só na esfera da produção, mas

em todas as dimensões da vida social.

Esta é uma tarefa importante para as classes dominantes, especialmente

nos dias atuais em que necessitam superar a crise do esgotamento do modelo

fordista, pois, como indica Gentili: (...) os períodos pós-crise implicam em

numerosos desafios para a classe dominante ou para as frações dela que

hegemonizam o processo. Trata-se não apenas de criar uma nova ordem

econômica e política (tal como defendem alternativamente as versões

economicistas ou politicistas), mas também da criação de uma nova ordem

cultural  (GENTILI, 2004, 230).

Todavia a criação desta nova ordem cultural, sob a direção intelectual e

moral da burguesia, é realizada em um cenário em que estão presentes atores

25 (...) já que é produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do
desenvolvimento humano...  (HELLER, 2000, 21),
26 “Todos os segmentos da sociedade capitalista que não possuem os meios de produção e estão, portanto,
sob o domínio econômico, político e ideológico das classes que representam o capital no conjunto das
relações de produção e relações de poder: assalariados dos setores caracterizados como primário,
secundário e terciário (elementos dos setores produtivos e improdutivos); os que exercem atividade
manual, não manual e intelectual. Incluem-se ainda, os segmentos não incorporados ao mercado de
trabalho, que são os trabalhadores em potencial, inclusive o exército industrial de reserva, que é um
segmento extremamente funcional ao capitalismo.” (CARDOSO,1995)
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– as classes subalternas e seus aliados – que resistem à sua criação e

procedem a crítica deste modo de viver, agir e pensar.

A arena da cultura e da educação é conflituosa e envolve disputa entre

projetos de homem e de sociedade. Tal disputa implica, no embate teórico,

mas, sobretudo ético, político e ideológico, entre visões de mundo e

concepções epistemológicas sobre a realidade, as quais representam

interesses que, na sociedade capitalista, são de classe.

Logo, refletir sobre processos educativos é refletir sobre projetos de classe.

É refletir sobre hegemonia.

Compreender como as instituições educativas, entre elas a universidade,

participam deste enredo, é o objetivo deste capítulo.

3.1. Instituições educativas e projetos societários

Com a mundialização do capital se impõe a criação de uma nova ordem

política e cultural.

Na realidade esta “nova” cultura, subordinada ao capital, é assentada sobre

uma “velha” base: a alienação, a qual se desenvolve (...) quando os agentes

sociais particulares não conseguem discernir e reconhecer nas formas sociais

o conteúdo e o efeito da sua ação e intervenção; assim, aquelas formas e, no

limite, a sua própria motivação à ação, lhes aparecem como alheias e

estranhas. (NETTO apud Barroco, 2001, p.66)

A alienação presente no trabalho sob o capital, não se restringe à atividade

produtiva, já que o trabalho, é o fundamento ontológico-social do ser social e

produz as formas de interação humana. Desta maneira, (...) a alienação se

(re)cria em novas formas, que invadem todas as dimensões da vida social e a

objetivação do ser social, como um ser de práxis, passa a constituir-se como
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um campo de possibilidades; se realiza em termos de desenvolvimento

humano-genérico, mas não se objetiva para o conjunto dos indivíduos sociais .

(BARROCO, 2001,35).

O trabalhador, em geral, não se percebe como criador das riquezas e da

história, porque não desenvolve plenamente sua capacidade racional e

valorativa que lhe permite conhecer a realidade como produto de sua ação. Isto

se dá, não por incapacidade intelectual, mas porque, geralmente imerso na

vida cotidiana27, apreende a realidade pela mediação da ideologia da classe

dominante, a qual consegue veicular seus interesses, visão do mundo, valores,

como universais e naturais.

O neoliberalismo, a concepção do mundo que busca assentar a hegemonia

burguesa no cenário da mundialização do capital, concorre para a alienação

quando oculta o caráter classista da sociedade capitalista, apresentando-a

como formada pela união de indivíduos particulares; justifica o “custo social” da

chamada globalização, inclusive os processos de exclusão, como resultante

das escolhas e desempenho individuais; defende a soberania do mercado

como lócus de satisfação das necessidades e especialmente cria (...) um novo

senso comum neoliberal, uma nova sensibilidade e uma nova mentalidade que

penetraram muito profundamente no chão das crenças populares (BORON,

1999, 10) para, no dizer de Noam Chomsky, “manufaturar consensos”.

A manufatura de consenso se dá também por processos educativos que

objetivam formar trabalhadores tecnicamente preparados para o exercício das

operações necessárias à produção de bens e prestação de serviços e

adaptados à ordem burguesa.

A educação, nesta perspectiva, é fator de desenvolvimento por formar

trabalhadores capazes de produzir e utilizar os conhecimentos indispensáveis

para a garantia da produtividade e competitividade no exigente mercado

mundial, especialmente nos setores de ponta como microeletrônica, robótica,

27 “Na vida cotidiana as relações entre o indivíduo e a sociedade se faz de modo espontâneo, pragmático,
heterogêneo, acrítico (...)”. (BARROCO, 2001, 38)
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biotecnologia, informática, ciência dos materiais e comunicação. É, por

conseguinte, o fator preponderante para que os indivíduos sejam absorvidos

pelo mercado de trabalho e para que os países atinjam elevados níveis de

crescimento e desenvolvimento econômico e social.

Este é um discurso extremamente sedutor, pois acena com a fantasia de

que a inclusão das pessoas e países como protagonistas no cenário da

economia depende fundamentalmente do empenho individual e coletivo no

sentido de dominar certos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à

produção.

Certamente que o domínio de conhecimentos sofisticados é fundamental

para o acesso à produção de certas mercadorias e a certos postos de trabalho,

os mais altos nas hierarquias das organizações e melhor remunerados.

Contudo é importante destacar que, embora condição necessária tanto para a

inserção do trabalhador no mercado de trabalho, quanto para a do país no

mercado internacional, o capital humano disponível não é condição suficiente

para tal, pois esta inserção é determinada pelas relações estabelecidas no país

e deste com os demais.

Por outro lado, se o mercado de trabalho exige trabalhadores altamente

qualificados, com elevada qualificação e capacidade para abstração, com

iniciativa e criatividade para resolver rapidamente problemas e, mais aptos para

trabalhar em equipe28; precisa também de trabalhadores de baixo nível de

qualificação.

A preparação de trabalhadores com diferente qualificação se dá

fundamentalmente nas instituições educativas. É nelas que, desde a infância,

são preparados trabalhadores e dirigentes, “peões” e gerentes.

28 Frigotto destaca que o capital depende de trabalhadores com capacidade de abstração porque “o novo padrão
tecnológico calcado em sistemas informatizados projeta o processo de produção com modelos de representação do
real e não com o real. Estes modelos(...) podem apresentar problemas que comprometem todo o processo
(...).(FRIGOTTO, 2004,100). E necessita de trabalhador com capacidade para trabalhar em equipe porque “(...) os
problemas não atingem apenas um setor do processo produtivo mas o conjunto (...)” (FRIGOTTO, 2004,100)
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Desta maneira observa-se o desenho de trajetórias educacionais variadas.

Uns são preparados para o desempenho de funções instrumentais; outros

estimulados, a desenvolver, entre outras competências, o domínio dos

fundamentos científicos-intelectuais subjacentes às diferentes técnicas

presentes no processo produtivo e, a compreensão da lógica das máquinas e

do processo produtivo, portanto, têm uma formação mais abrangente. E muitos

permanecem analfabetos, mesmo quando passaram pelos bancos escolares,

devido à má qualidade do ensino ministrado.

As organizações educativas que formam os trabalhadores com diferentes

níveis de qualificação geralmente focam sua atuação no conhecer, isto é na

apropriação do saber já estabelecido e pouco investem no estímulo ao pensar,

ao enfretamento pela reflexão de uma experiência nova, e nem na apropriação

de uma ‘cultura desinteressada’, (...) que interessa objetivamente não apenas

a indivíduos ou a pequenos grupos, mas à coletividade e até à humanidade

inteira  (NOSELLA, 2004, 42), a chamada pelo senso comum de “cultura geral”

e terminam por formar indivíduos em que falta o hábito da leitura, o contato

com obras literárias de grandes escritores, o cultivo do gosto pela música e

pela arte e a visão do trabalho como atividade criadora, pois isto é dispensável

para que os trabalhadores, mesmo os mais qualificados, desempenhem suas

funções no setor produtivo.

Gramsci, profundo crítico da ideologia dominante e das suas prioridades

educacionais, já se opunha no início do século XX, a que escola se tornasse

(...) uma incubadora de pequenos monstros mesquinhamente instruídos para

um ofício, sem idéias gerais, sem cultura geral, sem alma, possuidores apenas

de um olhar infalível e de uma mão firme  (GRAMSCI apud NOSELLA,

2004,50), como parece continuar fazendo agora.

Todavia outras concepções de educação também se fazem presentes no

cenário da mundialização do capital e compõem o enredo das instituições

educativas.
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A perspectiva de educação comprometida com a crítica da cultura burguesa

e a criação de uma nova cultura, tem como pressuposto que todo homem,

independente da posição que ocupa na divisão sócio-técnica do trabalho, tem a

capacidade de aprimoramento intelectual e pode, a partir da compreensão de

seu papel na construção das relações sociais concretas, contribuir para traçar

novos caminhos para a humanidade, diferentes daqueles que mantêm a

dominação e a exploração do capital.

A formação deste homem é uma tarefa que requer a conquista de espaço

na sociedade civil, cujos organismos: o sistema escolar, as Igrejas, os partidos

políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material

da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa), são

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, educam e podem,

portanto, servir como veículos para a crítica da ideologia das classes

dominantes, e criação de uma nova civiltà, sem coerção e dominação.

É claro que as condições para que esta perspectiva de educação

fundamente a direção social das práticas pedagógicas realizadas nas

instituições educativas são desfavoráveis. A classe dominante tem poderosos

instrumentos para divulgar sua ideologia e para preparar o trabalhador que o

mercado requisita, o qual é bem diferente do homem com capacidade de criar

alternativas e traçar, com liberdade e responsabilidade, seu destino.

Lembre-se, no entanto, que as contradições constituem o móvel básico da

história e, nas sociedades capitalistas, os interesses das classes dominantes e

subalternas, numa tensa relação de antagonismo, se fazem presentes no

contexto das instituições educativas, em que acontece competição, conflito e

luta para definir a concepção de educação que orienta suas práticas.

Assim é importante indagar sobre o acesso ao sistema escolar, como

também o é refletir sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes ensinados

nestas instituições educacionais, já que tanto podem preparar para o trabalho e

também para a prática política, para a expressão artística, para a reflexão ética,

ou simplesmente qualificar para o mercado de trabalho. Podem estimular a
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crítica ou a passividade. Podem tanto reforçar, quanto romper com a definição

de trajetórias educacionais segundo a origem de classe social do aluno.

Gramsci apresentou uma proposta para a escola de sua época que incluía

desde o aprendizado das primeiras noções instrumentais (ler, escrever, fazer

contas, geografia, história), noções de ciências naturais, passando pelo estudo

da cultura desinteressada (os sistemas filosóficos, por exemplo), até a

especialização de caráter científico (estudos universitários) ou de caráter

imediatamente prático-produtivo (indústria, burocracia, comércio, etc).

Este tipo de formação seria propiciado para todas as classes sociais e o

jovem, no momento de decidir sua posterior especialização, o faria de acordo

com suas inclinações e aptidões e não sua origem de classe.

Ao lado deste conteúdo teórico, Gramsci propunha o aprendizado das

noções dos direitos e deveres do cidadão que (...) entram em luta com as

tendências à barbárie individualista e focalista  (GRAMSCI, 2000, 42) e da

responsabilidade individual que pode ser exercitada em qualquer condição

histórica já que, para ele, o ambiente (...) não justifica, mas só explica o

comportamento dos indivíduos, e especialmente daqueles historicamente mais

passivos  (GRAMSCI, 2001, 55).

Esta proposta pedagógica, que é válida também para os dias de hoje,

embora tenha como horizonte a formação de uma nova cultura, um dos

elementos para a construção de uma nova sociedade, preocupa-se em

preparar o trabalhador para desempenhar as funções produtivas conforme o

desenvolvimento das forças produtivas do seu tempo e para apropriar-se da

cultura desinteressada, aquela que é patrimônio da humanidade e não de uma

classe social.

Trata-se de uma proposta pedagógica que se compromete com a

construção de um novo homem e uma nova sociedade.
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Com estas considerações pretendo mostrar a impossibilidade de

desvincular a educação da história e de sua relação com os projetos

societários que disputam a definição de seu conteúdo e direção social e a

demarcação das responsabilidades do Estado com o exercício do direito à

educação.

3.2. O direito à educação em xeque

A garantia do direito à educação para todos os cidadãos se dá

fundamentalmente pela criação e manutenção de instituições educativas

públicas, nos diversos níveis de ensino, pelo Estado.

Gramsci ao tratar da escola unitária, defendia que (...) a inteira função de

educação e formação das novas gerações (...) torna-se pública, pois somente

assim ela pode abarcar todas as gerações, sem divisão de grupos ou castas”

(Gramsci,2000,36)

A universalização do ensino público está fundamentada na concepção de

cidadania

Ao longo do século XX, foi construída a idéia de cidadania, como condição

importante para o funcionamento da sociedade capitalista, ao fornecer, as

bases ideológicas e legais, para a relação contratual entre capital e trabalho,

que se generaliza neste modo de produção.

A noção moderna da cidadania, nascida no século XVIII com a Revolução

Francesa, embora conserve intocada a desigualdade social, preconiza a

igualdade de todos os homens perante a lei. Esta igualdade jurídica é  a

igualdade necessária a toda troca de mercadorias equivalentes, através da
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relação entre livres proprietários das mesmas 29(IAMAMOTO et al, 1986,91) e,

implica, no reconhecimento de direitos dos cidadãos.

Tal reconhecimento foi construído historicamente, a partir da correlação de

forças e, se expandiu, não só em novas categorias de direitos, mas também,

nas condições reais para seu usufruto, por camadas cada vez mais amplas da

população. Isto se deveu especialmente, à organização da classe trabalhadora

e à pressão que exerceu sobre o capital e o Estado, pois se ao capitalista

interessava apenas a manutenção do trabalhador apto para produzir, o

trabalhador buscava ir além da simples reprodução de sua força de trabalho e,

maximizar condições favoráveis de vida e trabalho.

Os direitos sociais do cidadão, também chamados de “direitos de terceira

geração”, foram oficialmente reconhecidos ao término da segunda guerra

mundial.

No período da acumulação fordista, o Estado foi o maior responsável, não

só pela regulamentação de tais direitos, mas também pela criação dos

principais canais – os serviços sociais e o sistema educacional público - que

permitiram o seu exercício pelas classes trabalhadoras.

O acesso dos trabalhadores às instituições educacionais constituiu o

reconhecimento de um dos direitos sociais mais importantes, o direito à

educação. Não é por acaso que, segundo Iamamoto e Carvalho, a

incorporação dos direitos sociais à noção de cidadania começa com o

desenvolvimento da escola primária pública... . (IAMAMOTO et al, 1986,p.90)

Os sistemas de educação de massa foram criados no século XIX como uma

forma do Estado interferir no modo de pensar e de viver da classe

trabalhadora, regulando e assumindo a educação das crianças.

29 Os objetos e instrumentos de trabalho são as mercadorias de propriedade do capitalista, enquanto o
trabalhador possui a força de trabalho.
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No início do século XX, os sistemas educacionais eram, em sua maioria,

nítida e deliberadamente estratificados: segregados por raça, gênero e classe

social, divididos entre escolas acadêmicas e técnicas, públicas e privadas,

protestantes e católicas.“ (CONNELL, 2004, p.14).

Em meados deste mesmo século, a situação havia se modificado em razão,

de um lado, da pressão de movimentos sociais e grupos que reivindicaram a

quebra da estratificação e o acesso das classes subalternas ao sistema escolar

e, de outro, aos interesses do capital que precisava de grande número de

trabalhadores qualificados e disciplinados, para atender às exigências do

modelo fordista de produção.

A educação foi então reconhecida como direito de todos30 .

O reconhecimento da educação como direito, foi importante para o capital

porque, através do Estado, implementou um eficiente mecanismo de

interferência no modo de viver e pensar da classe trabalhadora, na medida que

a educação pública, foi importante para a criação, sistematização e divulgação

da ideologia burguesa. E também porque tais instituições forneciam os

conhecimentos e estimulavam o desenvolvimento das habilidades e atitudes

requeridas pela produção fordista. Mas a garantia deste direito também foi

importante para as classes trabalhadoras.

Assim, há uma conjugação de interesses, entre capital e trabalho, no que se

refere ao papel da educação como espaço de preparação para as exigências

da produção, pois o trabalhador para manter-se, necessita vender sua força de

trabalho e, esta só tem valor de troca, se apta a produzir a riqueza, conforme a

organização de produção vigente. E de outro, as organizações educacionais

são espaço em que interesses e visões de mundo antagônicas se confrontam.

Constituem-se, portanto em local para a divulgação das idéias da classe

dominante, mas também propiciam oportunidade para a crítica de tais idéias e

a construção de uma visão de mundo própria das classes trabalhadoras.

30 Direito esse reconhecido  na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e, em 1959, na
Declaração dos Direitos da Criança pelas Nações Unidas
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Porém, o reconhecimento do direito à educação e o acesso mais

abrangente ao sistema escolar, está ameaçado na contemporaneidade, como

os demais direitos sociais. Sob o patrocínio do neoliberalismo, cresce a

rejeição de abordagens que têm como princípio o caráter público do ensino, o

que tem como conseqüência, a redução dos gastos do Estado com a

educação.

Uma das questões que atualmente tem se destacado no campo da

educação é a disputa entre a defesa da educação como direito social e,

portanto obrigação do Estado e, a defesa de esta é um bem, é uma mercadoria

que deve ser buscada, pelo consumidor, no mercado.

Se a educação é tratada como uma mercadoria qualquer, só pode a ela ter

acesso, quem por ela pode pagar e, as organizações educacionais privadas

são o locus principal de sua oferta. Por conseguinte, muitos estarão excluídos

do mercado educacional e os serviços educacionais serão prestados segundo

a lógica do lucro. No entanto, se prevalece a idéia de que a educação é um

direito do cidadão, a universalização do acesso aos serviços educacionais,

pode ser conquistada e, o Estado responsabilizado para assegurar o exercício

de tal direito.

Esta disputa, que é ideológica e política, é também econômica, já que a

privatização do ensino constitui um importante e lucrativo filão a ser explorado

pelos “empresários da educação”, ao mesmo tempo em que o Estado se

desonera dos gastos com a manutenção do sistema de ensino público,

canalizando os recursos, conforme desejam os defensores do Estado Mínimo,

para as funções precípuas do Estado.

O Estado brasileiro tem estimulado o capital privado para que este assuma

a responsabilidade de fornecer os serviços educacionais, desenhando políticas

que envolvem subsídios ao capital privado, a exemplo dos incentivos para que

grandes empresas (Bradesco, Xerox, Rede Globo) tenham sistema escolar

particular ou em parceria e até, da adoção de escolas públicas por empresas.
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Como argumento contrário à responsabilização do Estado pelo ensino

público, os correligionários do neoliberalismo defendem, em consonância com

a falaciosa idéia-força balizadora do paradigma (...) de que o setor público (o

Estado) é o responsável pela crise, pela ineficiência, pelo privilégio, e que o

mercado e o privado são sinônimos de eficiência, qualidade e equidade

(FRIGOTTO, 2004,83), que os serviços educacionais sejam buscados pelo

consumidor nas organizações privadas.

Corrobora esta idéia a situação lamentável em que se encontram várias

instituições educativas no Brasil, com infra-estrutura precária (prédios sem

conservação, falta de bancas escolares e livros nas bibliotecas, por exemplo),

falta de professores e funcionários e com problemas em relação à segurança.

Esta situação é muito mais fruto de decisões políticas do que de uma orgânica

ineficiência do Estado.

No Brasil há quem se lembre de instituições de ensino públicas com

padrões de excelência, cujas vagas eram disputadas pelos membros da elite

econômica e política do país, no entanto sob a égide do neoliberalismo, a

novidade vem da rejeição de abordagens que tinham como princípio o caráter

público do ensino, como único caminho de fato democrático e solução ampla

para os grandes problemas educacionais do país (COSTA, 2004, 47).

A degradação do sistema educacional público termina por dificultar que

grande parte da população tenha acesso a ensino de qualidade. Segundo o

Censo, em 1999, a taxa de analfabetismo entre os brasileiros era de 13,3%,

mas a do analfabetismo funcional (menos de quatro anos de escolarização) era

de praticamente 30%, sem falar daqueles que, mesmo tendo freqüentado a

escola por mais de quatro anos, não conseguem interpretar e nem escrever

textos ou realizar operações simples de aritmética.

Enquanto se comemora, segundo os dados apresentados pelo Plano

Nacional de Educação (PNE), sancionado pelo Presidente da República em

janeiro de 2001, o aumento das matrículas de crianças e jovens de 7 a 14
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anos, observa-se uma profunda distorção idade-série, conseqüência dos altos

índices de reprovação.

Quanto ao ensino médio o PNE prevê que dificilmente atenderá mais do

que 35% dos atendidos pelo ensino fundamental. Este nível de ensino também

registra importante defasagem idade-série, em razão da repetência e da

inserção precoce do mercado de trabalho.

Os índices de distorção idade-série tanto no ensino fundamental, quanto

médio, é maior nos estados do norte e nordeste. Por exemplo, em 1996, mais

de 46% dos alunos do ensino fundamental tinham idade superior à faixa etária

correspondente a cada série. No nordeste este índice era de 64%. Já no ensino

médio, em 1998, a distorção idade-série era de 53,9% e, no nordeste, de 66%.

Estes índices demonstram que a exclusão das crianças e jovens da escola é

mais grave nas regiões mais pobres do país e que, a educação, está longe de

ser um direito exercido pelos cidadãos.

No entanto, como lembra Lúcia Neves ao analisar as políticas educacionais

e a ação do Estado brasileiro a partir dos anos 90 do século passado:

Fazendo uma analogia com o pensamento de Gramsci sobre a intervenção

do Estado no conjunto das relações sociais nos Estados Unidos durante os

anos iniciais do fordismo, é possível afirmar que nunca antes no Brasil, o

Estado interveio tão rápida e organicamente na formação de um novo tipo de

trabalhador e de homem, utilizando-se para isso da aparelhagem escolar e dos

meios educacionais existentes no cotidiano social... (NEVES, 1999,133)

No sistema educacional brasileiro, a autora destaca: a definição

centralizada e autoritária dos Padrões Curriculares Nacionais e Diretrizes

Curriculares Gerais que direcionam os conteúdos a serem trabalhados em sala

de aula e interferem na autonomia das escolas, universidades e professores e,

os procedimentos de avaliação do desempenho dos estudantes do ensino

médio e superior – ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ENADE

respectivamente - os quais, avaliam os estudantes em relação às

competências, saberes, conteúdos curriculares e formação geral a partir
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desses Padrões e Diretrizes Curriculares, sem considerar, por exemplo, as

diferenças regionais.

No entanto, ao lado desta forte interferência do Estado na regulação e

fiscalização na área educacional, constata-se que o ensino público, que é

também conquista histórica da classe trabalhadora, está ameaçado de extinção

ou de tornar-se mais uma política focalizada, destinada a atender “carentes” e

não cidadãos.

Neves indica que “(...) o conjunto de mudanças no sistema nacional de

educação desenha duas trajetórias educacionais, segundo a origem de

classes. Para a maioria daqueles que realiza ou realizarão tarefas mais

simples no mundo do trabalho oferece-se uma escolarização mínima de oito

séries .(NEVES, 1999,143)

Esta escolarização mínima para os filhos dos trabalhadores mais

precarizados, ainda é oferecida em escolas públicas com infra-estrutura

precária, professores mal remunerados e super explorados, o que certamente

compromete a qualidade da educação oferecida.

Enquanto se observa o acesso dos pobres à escola sem condições para

obter o “sucesso escolar” ou a sua permanência fora dela, a discussão da

educação inclusiva e de programas compensatórios tem composto a agenda

do Estado e dos movimentos organizados da sociedade civil.

Esta discussão é importante para o capital, porque o domínio da classe

burguesa e a manutenção da organização capitalista de produção atualmente

em vigor passam, também, pela manipulação ideológica e o atendimento de

algumas necessidades da classe trabalhadora. Certamente divulgar a idéia da

necessidade de ampliação das oportunidades de acesso à educação, serve a

esses propósitos, na medida em que corrobora a intenção de proporcionar a

todos as oportunidades necessárias ao acesso ao mercado, ficando

computados à incapacidade individual os dividendos da exclusão social.
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Todavia, o atendimento da necessidade de educação, embora juridicamente

reconhecido como direito de todos, torna-se, nas sociedades contemporâneas,

cada vez mais um bem que é adquirido no mercado por uma minoria.

3.3. Universidade e construção da hegemonia

O filósofo Karl Jaspers (apud Santos 1995) definia a universidade como o

lugar onde, por concessão do Estado e da sociedade, uma determinada época

pode cultivar a mais lúcida consciência de si. Entendia que os seus membros

têm o único objetivo de procurar, incondicionalmente, a verdade apenas por

amor à verdade.

Esta concepção idealista, que representa a universidade como apartada

dos “interesses mundanos mesquinhos” e preocupada apenas com a

descoberta e a divulgação da verdade, ignora que esta é um produto de seu

tempo e partícipe da reprodução e transformação das relações que os homens

estabelecem com a natureza e entre si, pois, a universidade é uma instituição

social. Isso significa que ela realiza e exprime, de modo determinado, a

sociedade de que é e faz parte. Não é uma realidade separada e sim uma

expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada

(CHAUÍ, 2001,35).

Trindade (1999), ao tratar da universidade ao longo de sua história, destaca

quatro períodos como fundamentais para a configuração da instituição

conforme conhecida atualmente.

No primeiro período, deu-se o “nascimento” das universidades, na Baixa

Idade Média, sob a influência da Igreja Católica, a qual preservara o saber

greco-romano pelo trabalho dos monges copistas e apresentava-se como

instituição guardiã do conhecimento. Neste período, que vai do século XII até o
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Renascimento, encontra-se a universidade alicerçada no corporativismo31 -de

professores e alunos - e voltada para três campos de formação: a Teologia, o

Direito e a Medicina, sob o predomínio da filosofia escolástica.

O segundo período começou no século XV, quando se fez presente na

universidade o humanismo antropocêntrico – condizente com as

transformações que a burguesia ascendente já imprimia à mentalidade da

época, dirigindo-a para preocupações terrenas - e das idéias presentes no

movimento de Reforma Protestante e Contra Reforma Católica.

Já a partir do século XVII, no terceiro período, dá-se a entrada das ciências

na universidade, sob o estímulo das descobertas científicas em vários campos

do saber, com destaque para a lei dos movimentos planetários de Kepler e a lei

da atração e da gravitação universal de Newton, a partir da adoção de métodos

de pesquisa que combinavam a razão matemática com o método de

observação e da experimentação. É também o tempo do Iluminismo que

valorizava a liberdade, a razão e o espírito crítico para a compreensão do

indivíduo e do contexto social.

Finalmente a partir do século XIX, momento da consolidação da indústria,

nasce na Europa a universidade moderna, quando (...) se inicia o que se pode

denominar de papel social das universidades , com o desenvolvimento de três

novas profissões de interesse dos governos: o engenheiro, o economista e o

diplomata  (TRINDADE, 1999, 16).

No século XX, as universidades, como agências que produzem e divulgam

conhecimento científico, depararam-se com a questão da vinculação da ciência

aos jogos do poder.

Torna-se claro, neste século, a utilização da ciência para criar tecnologia,

incrementar a produção e promover o desenvolvimento da indústria. Também,

31 Semelhantes às corporações de artesãos e comerciantes que procuravam defender os interesses de seus
associados e controlar o mercado e a produção, as corporações de docentes e discentes das universidades
controlavam a produção e divulgação de conhecimento e da cultura.
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lembra Trindade, o mundo percebeu que a ciência perdeu sua inocência no

massacre apocalíptico de Hiroxima e, mais recentemente, com as inquietantes

perspectivas de militarização do espaço  (TRINDADE, 1999,19).

Assim, a partir do século XX, a universidade precisou refletir quanto à

destinação dos conhecimentos que produz, pois, se a ciência perdeu sua

inocência, a universidade a acompanhou nesta perda e, se deu conta de que,

longe de ser uma instituição independente e imparcial, serve a interesses de

classe que nela se fazem presentes, constroem uma arena de disputa pela

definição de suas funções e objetivos, e geram contradições.

Santos (1995) compreende que a instituição universitária se defronta

atualmente com contradições que criam (...) pontos de tensão tanto no

relacionamento das universidades com o Estado e a sociedade, como no

interior das próprias universidades enquanto instituições e organizações.

(SANTOS, 1995, 189)”.

Entre tais contradições destaca: a contradição entre a produção de cultura e

conhecimentos para a formação de elites e a produção de cultura e

conhecimentos úteis para a formação da força de trabalho qualificada para

atender às exigências do aparato produtivo; a contradição entre seletividade e

meritocracia e as exigências da democratização do acesso e igualdade de

oportunidades e; finalmente, a contradição entre autonomia científica,

acadêmica e administrativa e a submissão crescente a critérios de eficácia e

produtividade.

Para ele, a medida em que a universidade não resolve estas contradições,

enfrenta crises: a crise de hegemonia (relacionada ao tipo de conhecimento

que produz e divulga); a crise de legitimidade (quanto ao grupo social a que se

destina) e a crise institucional (relacionada à tensão entre autonomia e eficácia

social).

Trata-se de contradições e tensões que, na realidade, são parte inerente da

dinâmica institucional na sociedade burguesa e insolúveis na sociedade
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capitalista. Não constituem episódios que podem ser superados e estão

circunscritos a um momento específico da trajetória da universidade, como o

conceito de crise sugere.

De fato a universidade “administra” as contradições, as quais estão

relacionadas a interesses contrapostos das classes sociais que convivem em

tensão na sociedade.

Tais interesses se fazem presentes no contexto institucional e são tratados

de acordo com a capacidade que as classes têm de influir na definição das

prioridades da instituição.

Assim, a contradição entre a produção de cultura e conhecimentos para a

formação de elites e a produção de cultura e conhecimentos úteis para a

formação da força de trabalho qualificada para atender às exigências do

aparato produtivo, pode ser tratada com a diversificação do sistema de ensino

superior, distinguindo as universidades responsáveis pela formação de elites e

as destinadas a formar trabalhadores qualificados. Ou, no interior de cada

universidade, ser feita uma distinção entre os destinatários de tais

conhecimentos como se vê, por exemplo, nas universidades públicas

brasileiras, em que alguns poucos alunos - com maior “aproveitamento”

acadêmico ou “perfil” de pesquisador -, têm acesso a bolsas de iniciação

científica e são treinados em atividades de pesquisa por um professor,

enquanto os demais recebem, no máximo, treinamento básico e por vezes

superficial no processo de produção do conhecimento. Ou pode ainda ser

direcionada para uma formação básica para todos e uma posterior

especialização de acordo com as inclinações e aptidões e não a origem de

classe.

O tratamento da contradição entre seletividade e meritocracia e as

exigências da democratização do acesso e igualdade de oportunidades, que é

fruto da pressão das classes subalternas por educação de nível superior, pode

reverter numa discussão sobre os critérios de acesso e permanência nas

instituições universitárias, na própria discussão sobre a diferença entre
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igualdade de oportunidade e igualdade de condições, ou pode redundar na

afirmação do mérito.

Finalmente a contradição entre autonomia científica, acadêmica e

administrativa e a submissão crescente a critérios de eficiência e produtividade,

pode, a depender dos interesses que conduzam os destinos da universidade,

ser administrada pela incorporação da lógica empresarial, ou pela afirmação da

universidade como instituição social, cujas atividades não estão subordinadas a

critérios de produtividade.

Trindade indica que, atualmente, ganha espaço a idéia de que “(...) a

universidade deve responder a diversas necessidades que lhe são externas,

tornando-se cada vez mais uma organização multifuncional, indispensável e

utilitária. (TRINDADE, 1999, 22)

A universidade, como instituição que participa da reprodução das classes

sociais e do relacionamento contraditório entre elas, atende a demandas

relacionadas às necessidades presentes na sociedade.

Mas, segundo a ótica utilitária, a universidade seria subordinada às

necessidades do mercado.

3.3.1. Universidade e reprodução das relações sociais

A sociedade capitalista, expressão histórica do desenvolvimento social e,

portanto, necessária à expansão das forças produtivas do trabalho social,

encontra-se em processo de recriação e de negação. O mesmo processo que a

recria, reproduz os seus antagonismos  (IAMAMOTO et al, 1986, 66).

A universidade participa tanto dos processos de recriação quanto dos de

negação da sociedade capitalista, e o faz na medida em que contribui para o

desenvolvimento da produção material e da reprodução do controle e da
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ideologia dominante, ao mesmo tempo em que possibilita a crítica da ideologia

dominante e a democratização do acesso á cultura e ao conhecimento.

A contribuição da universidade para a criação dos bens necessários à

satisfação das necessidades sociais se dá pela produção do conhecimento

científico e da tecnologia, que permitem o desenvolvimento dos objetos e

instrumentos de trabalho e pela qualificação da força de trabalho, tanto pela

preparação técnica, quanto pela divulgação de valores e formação de atitudes

compatíveis com o “modo capitalista de pensar”, concorrendo assim para a

obtenção do consenso social.

Gioia e Pereira destacam que na luta entre as camadas sociais pelo poder

político, as idéias, os pensamentos e o conhecimento são utilizados pelas

camadas dirigentes como instrumentos para manter o estado de coisas que

lhes traz vantagens  (GIOIA e PEREIRA, 1999,174).

O conhecimento científico, cuja produção tem sido uma das funções sociais

fundamentais da universidade, se impôs, sobre as interpretações metafísicas,

como forma de conhecer a realidade natural e social, a partir do século XVIII.

Naquele século acreditava-se que a sociologia forneceria subsídios para a

organização racional do social, evitando desigualdades e conflitos; a psicologia,

ao descobrir as razões dos medos, das invejas, das angústias, permitiria seu

controle e até extinção; a física, ao desvendar os mistérios do movimento, do

som e da luz, proporcionaria o controle da natureza e a utilização dos recursos

disponíveis para gerar riqueza e bem estar.

Entretanto, a confiança na capacidade da ciência desvelar a verdade última

das coisas, passou a ser questionada a partir do século XIX, quando muitas

das teorias científicas foram substituídas e, os próprios cientistas, verificaram

que o método científico não garante que uma teoria forneça uma descrição

fidedigna da realidade natural ou social, nem sua compreensão.
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Passou-se a viver, como diz Ilya Prigogine,“ O fim das certezas “ e, a idéia

de que o conhecimento científico domina e expressa a verdade, cai por terra.

Contudo este conhecimento e as tecnologias que dele derivam, são

imprescindíveis para o desenvolvimento das forças produtivas e assim, nas

sociedades capitalistas, “a produção não só determina a ciência, como esta se

integra na própria produção, como sua potência espiritual ou como uma força

produtiva direta” (VAZQUEZ, 1977,223).

A crença de que a ciência é um patrimônio público voltado para melhorar a

vida das pessoas, passou a ser questionada pela sua utilização para fins

bélicos e destruição da natureza.

De fato, o conhecimento científico permitiu o aperfeiçoamento da “arte da

guerra”, a natureza está devastada e a sobrevivência do homem ameaçada,

não mais num futuro distante, mas num presente poluído.

Entretanto a ciência também é responsável pelo aumento da expectativa de

vida proporcionado pelos avanços das ciências da saúde; pelo controle de

condições climáticas que permite a agricultura em desertos; pelo

desenvolvimento dos meios de comunicação que permitem a grande parte da

população ter acesso à informação e lazer.

Assim se, de um lado, a ciência de fato concorre para o aumento da riqueza

apropriada pela classe dominante e para a exploração e dominação, por outro,

contraditoriamente, atende a necessidades das classes dominadas, até quando

permite a criação de instrumentos de trabalho que facilitem o desempenho de

tarefas pelo trabalhador.

A questão que se coloca é: quem decide os destinos da ciência? Quem

define o que conhecer e como utilizar tais conhecimentos?

As respostas a tais questões é fundamental para a universidade, uma das

responsáveis pela produção de conhecimento científico e são objeto de disputa
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na sociedade capitalista, pois o controle e a apropriação do que a ciência

produz é um dos elementos da luta pela hegemonia.

A formação da força de trabalho é outra função que tem se colocado para a

universidade, a partir do século XIX, para atender às necessidades da

produção.

Em relação a esta função a disputa está delimitada entre a formação

profissional, que tem por objetivo preparar quadros para o trabalho, mas não se

limita à qualificação da força de trabalho para o atendimento das requisições

imediatas da produção e, a visão utilitarista da formação profissional que a

subordina diretamente ao mercado.

Gramsci já criticava este caráter utilitário que se quer impingir à educação,

salientando sua contribuição para a reprodução das desigualdades sociais.

Ao analisar as escolas de tipo profissional, afirmava que (...) as escolas de

tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos

imediatos, predominam sobre a escola formativa, imediatamente

desinteressada. O aspecto mais paradoxal reside em que este novo tipo de

escola aparece e é louvado como democrático, quando, na realidade, não só é

destinado a perpetuar as diferenças sociais, como ainda a cristalizá-las em

formas chinesas” (GRAMSCI, 2000, 49), pois permite ao trabalhador,

fundamentalmente, o acesso ao conhecimento instrumental, preparando-o

assim para funções subordinadas, tanto na esfera econômica quanto política.

Atualmente, a disputa pela direção social da universidade, a luta política

pela definição dos conhecimentos que produz e transmite, das habilidades que

desenvolve, das atitudes que forma e dos valores que dissemina mobiliza

forças sociais. De um lado o capital busca imprimir sua marca nas práticas

desenvolvidas na instituição de modo a afirmar a universidade como instância

de reprodução do controle e da ideologia dominante.  De outro também está

presente na instituição, a crítica ao modo de viver, pensar e agir próprio da

hegemonia burguesa, disputando espaço para definir a direção social da
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universidade, na perspectiva da formação de homens que tenham

compromisso com a produção da ciência e da tecnologia e se preocupem com

a destinação social de tais conhecimentos, que tenham acesso à “cultura

desinteressada” e sejam preparados para o trabalho, e não simplesmente para

o mercado de trabalho.

A universidade, portanto se move na contradição e concorre para a

reprodução e transformação da sociedade capitalista.

3.3.2. Universidade e a construção da democracia

A discussão da contribuição da universidade para a democracia requer uma

reflexão inicial sobre a própria questão da democracia, já que este é um termo

que, sob aparente consenso, esconde uma diversidade de significações.

Para alguns, democracia se refere à forma de governo “do povo, para o

povo e pelo povo” e, mesmo entre esses, há divergências quanto ao que isto

significa. Outros se reportam a um padrão de organização política capaz de

favorecer a ultrapassagem das limitações reais que a ordem burguesa impõe

ao desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos e garantias individuais e

sociais e das tendências à autonomia e à autogestão social (Código de Ética

Profissional do Assistente Social – 1993-).

Os dois significados divergem. O primeiro é restrito à forma de governo, já o

segundo abrange a questão dos direitos sociais, aqueles que garantem a

participação de todos os cidadãos no usufruto da riqueza produzida e, as

tendências à autonomia e autogestão.

Já que termo algum é neutro, absoluto, pois a linguagem é uma construção

social, portanto imbricada por interesses presentes na sociedade, cabe a
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pergunta: Que paradigma, que visão de homem e de sociedade, que interesses

dão sentido aos diferentes significados do termo democracia destacados?

Schumpeter formula um modelo democrático, no qual a partir da existência

de grupos que competem pela governança, associados a partidos políticos, a

democracia aparece como um mecanismo para escolher e autorizar governos a

tomarem decisões e, ao votante, no caso o cidadão, cabe apenas escolher

aqueles que decidirão quais são os problemas políticos e de que forma serão

resolvidos. O sistema eleitoral tem como função estabelecer o rodízio dos

ocupantes do poder e assim preservar a sociedade dos riscos da tirania e, a

existência de um aparato governamental capaz de estabilizar as demandas,

reforça acordos, aplaina conflitos e modera aspirações.

McPherson (1978) faz a crítica a Schumpeter, dizendo que a sua proposta é

um "modelo de equilíbrio, elitista e pluralista". Pluralista porque parte do

pressuposto que a sociedade que a ele deve ajustar-se é uma sociedade

plural, isto é uma sociedade constituída de indivíduos, cada um das quais

impelido por múltiplas direções e interesses. Elitista porque acredita que a

principal função do processo político cabe à elite dirigente. E um modelo de

equilíbrio porque parte do pressuposto de que o processo democrático é um

sistema que mantém certo equilíbrio entre as demandas do cidadão e as

ofertas do Estado.

A partir de sua crítica ao modelo schumpeteriano, MacPherson apresenta

uma proposta - a democracia participativa -que se apóia na ampliação da

participação da sociedade civil no espaço político.

Nesta concepção, a construção da democracia requer a mudança de

consciência popular para que o cidadão passe de consumidor a partícipe das

decisões e, o estimulo ao aumento da participação dos cidadãos, através da

criação de associações de bairro, vizinhança, entre outras, para lutar pela

melhoria da qualidade de vida, pela liberdade de expressão, pelos direitos das

minorias.
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Tanto Schumpeter quanto McPherson restringem a democracia a regime

político, diferindo quanto ao âmbito desejável e às possibilidades da

participação dos cidadãos – como eleitores ou partícipes - nas decisões acerca

das questões coletivas.

É inegável que, a proposta de McPherson, baseada na participação

ampliada dos cidadãos no cenário político, possibilita um maior controle social

e a consideração de múltiplos interesses dos diferentes grupos de cidadãos,

organizados em movimentos sociais e associações. Isto pode concorrer para a

ampliação das bases do pacto social e priorização de atendimento de

necessidades das classes subalternas, que, nesta concepção, têm maior poder

de pressão sobre o Estado que no modelo shumpeteriano, já que sua influência

não se dá apenas no momento das eleições para os cargos públicos.

No entanto, a concepção de democracia mcphersoniana, não rompe com a

dominação e exploração próprias do modo de produção capitalista, mesmo

porque se fundamenta numa concepção do mundo que representa a sociedade

como formada por indivíduos e grupos sociais e não por classes.

Outros autores, que se mantém no horizonte do capitalismo, pretendendo

“humanizá-lo”, combinar mercado com justiça social, também se preocupam

em discutir o aperfeiçoamento dos mecanismos do exercício do poder

disponíveis nas democracias representativas, que prevalecem no mundo atual

como concretude histórica, especialmente no que tange aos poderes do

representante (simples porta voz ou com a possibilidade de agir com maior

liberdade em nome e por conta dos representados) e o conteúdo da

representação (interesses gerais do cidadão ou interesses particulares de um

determinado grupo).

Hirst, ao participar do debate, denuncia que a noção dominante de que a

democracia representativa é a democracia legitima o grande governo moderno

e livra-o de todo o controle, sem contar que a vitória eleitoral obscurece

inúmeras exigências legadas à disputa política, à pressão pública e a obrigação

de prestar contas.
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Este autor faz a crítica à democracia representativa, no que se refere à sua

capacidade de realizar a tarefa que lhe é atribuída, ou seja, supervisionar,

limitar e controlar o grande governo. Destaca que "(...) quem faz as leis são as

assembléias ou parlamentos e quem toma as decisões são os governos, não o

povo . (HIRST, 1992: 34) A este, cabe apenas escolher aqueles que poderão

tomar as decisões, mas não escolhe diretamente as decisões.

Nesta perspectiva, a democracia deixa de ser um poder delegado pelo

povo, para se tornar um poder exercido por políticos e funcionários públicos

sobre o povo.

De fato, a classe dominante e seus aliados, utilizam-se de todos os

mecanismos e estratégias possíveis para apropriar-se do Estado.

Assim, ao mesmo tempo em que são obrigados a ceder espaço dentro da

arena política, tentam limitar ao máximo a participação das classes

subalternas, circunscrevendo-a, sempre que possível, ao ato de eleger

representantes. Para atingir tal intento, utilizam-se inclusive, da manipulação

ideológica, para impingir a idéia de que eleger representantes é o máximo de

participação possível e desejável, desestimulando a organização e mobilização

permanentes para a fiscalização e controle social da atuação dos

parlamentares eleitos e, construção de novos canais e formas de participação

mais qualificada e ampliada.

Este é o limite da concepção de democracia fundada na concepção do

mundo das classes dominantes e comprometida com seus interesses, e não da

democracia representativa em si.

Coutinho (2000) está entre os que compartilham com a idéia de que a

democracia é mais que um regime político construído e circunscrito aos limites

do capitalismo e comprometido com a classe dominante.
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Considera que a democracia moderna não se restringe aos limites da

sociedade burguesa, apesar de nela ter sido gestada32.

Defende a democracia como valor universal, pois avalia que esta (...)

contribui para explicitar e desenvolver os componentes essenciais do ser

genérico do homem (COUTINHO, 2000,21), isto é o trabalho (objetivação), a

socialidade, a universalidade, a consciência e a liberdade, em diferentes

formações econômico-sociais, embora reconheça que sem a superação da

sociedade de classes, fundada na exploração e na alienação, não há

democracia plena e consolidada.

Certamente que o modo de produção capitalista impõe importantes limites à

democracia, entretanto, não impede o empenho na construção da “democracia

possível”, tendo como horizonte a “democracia sonhada”.

A construção da democracia é um trabalho árduo e cotidiano. É resultado

de luta da classe trabalhadora por maior influência nas decisões acerca das

questões coletivas, isto é, na política, e na utilização dos bens produzidos para

a satisfação de necessidades sociais.

Nesta perspectiva a construção da democracia está intimamente ligada com

a luta pela hegemonia, pois ao promover o incremento da socialização da

política e da participação das classes subalternas nos aparelhos privados de

hegemonia, permite que essas classes imponham ao Estado suas

necessidades e interesses e participem da gestão dos interesses coletivos.

Por outro lado, a socialização da política permite à classe dominante

espaços para a divulgação de sua ideologia e o desenvolvimento da direção

intelectual e moral sobre o conjunto da sociedade.

32 Coutinho destaca que: “As múltiplas objetivações que formam a democracia moderna, surgem como
respostas, dadas em determinado nível concreto do processo de socialização do trabalho, ao
desenvolvimento correspondente dos carecimentos de socialização da participação política”
(COUTINHO, 2000,23)
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Concordo com os que entendem que a construção da democracia não se

dá apenas por meio de grandes mobilizações e do embate em praça pública e

no parlamento.

Os ideais democráticos, de igualdade, não a restrita, embora importante,

igualdade jurídica e, de liberdade, não no sentido individualista neoliberal, mas

a liberdade com o outro, precisam impregnar as relações cotidianas, para a

criação de uma nova cultura que instrumentalize cada vez maiores parcelas da

população a participar da vida pública.

Nesta perspectiva, as universidades podem contribuir, de diversas formas,

para a democratização da sociedade.

Como instituições formadoras têm, principalmente nas atividades de ensino,

a faculdade de divulgar valores democráticos; estimular atitudes de

cooperação, solidariedade, respeito às diferenças, reflexão e crítica, entre

outras e promover o desenvolvimento de habilidades tais como a capacidade

de apresentar argumentos consistentes para defender idéias, de ouvir e

apreender as questões fundamentais do discurso do outro, de realizar

negociações e formar alianças.

Como “casas do saber” que são, deparam-se com decisões quanto à

produção e divulgação dos conhecimentos, decisões essas, estreitamente

relacionadas com a distribuição do poder na sociedade.

O conhecimento científico, produzido na universidade, exerce um enorme

fascínio na sociedade capitalista pelos resultados de sua aplicação prática,

mas também pelo cultivo da mística de que é o conhecimento verdadeiro, cuja

construção é objeto de trabalho de pessoas com excepcional capacidade

intelectual.

Logo, quando é apresentado ao homem comum, como o conhecimento

verdadeiro e superior ao que orienta sua vida cotidiana e representação da

realidade, justifica sua subordinação àqueles que o possuem, os quais, muitas
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vezes, tomam decisões até sobre sua vida privada sem consultá-lo, como o

fazem alguns médicos, subalternizando-o.

Por conseguinte, importante estratégia para a luta política é a

desmistificação da ciência como produtora do conhecimento indiscutível, para

que seus resultados sejam questionados pelo homem comum; como também o

são a socialização do acesso aos conhecimentos científicos e a capacitação

para produzi-lo.

As universidades podem contribuir para a democracia ainda de outras

formas.

Quando estimulam seus alunos a se apropriarem –pela pesquisa e pelo

ensino - de conhecimentos científicos que permitem a compreensão da

realidade natural e social. Quando os instrumentalizam para participação

qualificada nas discussões e decisões sobre questões de interesses coletivos.

Quando propagam conhecimentos -pela mídia, internet ou pelos cursos de

extensão universitária-, para toda a sociedade, estendem sua ação para

aqueles que não fazem parte da comunidade acadêmica e, permitem a

participação da população no usufruto das conquistas da ciência.

Outra forma das universidades concorrerem para a democratização da

sociedade é na definição das suas linhas de pesquisa. O que pesquisar, longe

de ser uma decisão puramente técnica, como já tratamos anteriormente, é uma

decisão política, que pode ser orientada por interesses particulares ou

coletivos.

Quanto mais as pesquisas na universidade forem financiadas por empresas

ou instituições a elas vinculadas, mais esta se torna “refém” do capital em tão

importante setor e, sua contribuição para democracia pode ser reduzida.

A universidade constrói também cultura. Nela são discutidas questões

filosóficas e criada arte, e estas também não são atividades desinteressadas,

“à parte”, dos interesses que permeiam as relações sociais. Lembremos do
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filósofo Sócrates que foi condenado a beber cicuta por ter ferido certos

interesses e, da influência da Semana de Arte Moderna no ambiente social e

político do Brasil nos anos 20.

Logo a universidade, se comprometida com a democracia, precisa criar e

divulgar cultura, para seus alunos e para a população em geral, e assim

permitir a socialização do acesso ao patrimônio cultural e artístico.

As universidades concorrem ainda para a socialização da participação, da

população em geral, na riqueza social, quando atendem suas necessidades

sociais pela prestação de serviços (de saúde, lazer, arte, esportes, etc)

gratuitos e; quando lhe facultam o acesso ao acervo de suas bibliotecas.

Finalmente a universidade contribui para a socialização do poder e da

riqueza social, quando incorpora e diploma, entre seus discentes, licenciados e

bacharéis, membros das diversas classes, oferecendo-lhes educação de

qualidade no sentido de, não apenas preparar para o trabalho, para a produção

da cultura e da ciência, mas, para que cada cidadão tenha a competência que

lhe permita tornar-se governante, isto é tenha o domínio dos conhecimentos,

habilidades e atitudes necessárias para exercer funções de direção, pois (...) a

tendência democrática, intrinsecamente, não pode significar apenas que um

operário manual se torne qualificado, mas que cada cidadão possa tornar-se

governante e que a sociedade o ponha, ainda que abstratamente, nas

condições gerais de fazê-lo (...) assegurando a cada governado o aprendizado

gratuito das capacidades e da preparação técnica geral necessárias a essa

finalidade .(GRAMSCI,2000,p.50)



CAPÍTULO 4:

CENAS:
Universidade Brasileira
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Os processos educativos são desenvolvidos na sociedade por instituições e

organizações (família, empresas, meios de comunicação, sindicatos) e

informalmente, nos espaços cotidianos naturais de convivência entre crianças,

adolescentes e adultos.

Ainda assim, no decorrer da história da humanidade, foram criados espaços

específicos para a educação.

Segundo Manacorda: (...) quanto mais a sociedade se torna dinâmica (...)

tanto mais se torna necessária uma estrutura educativa que, gradativamente,

adapte a esse processo não apenas as novas gerações (mesmo que se nasça

homem, nem por isso se nasce homem do século XX), mas também as

gerações futuras .(MANACORDA, 2000, 6). São necessários, portanto,

espaços específicos para a realização do processo educativo.

Neste estudo focalizo a universidade brasileira.

A universidade brasileira, em sua curta história, tem participado da trama da

reprodução e transformação da sociedade, da disputa entre projetos

societários, segundo determinações do cenário em que se desenvolve este

enredo no país.

Várias cenas podem se focadas na sua trajetória e, para compreendê-las é

preciso apreender as relações entre esta instituição e os processos sociais

desta sociedade em que está inserida, que mostre como foi e é constituída, as

formas de organização que assumiu no passado e as mudanças em curso.

4.1. Cena 1:A curta história da Universidade Brasileira

No Brasil, as primeiras instituições de ensino superior foram instaladas três

séculos depois do “descobrimento”.
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Segundo Fávero (2000) até o século XVIII, o governo português procurou

impedir a criação de instituições de ensino superior no Brasil, como parte da

política de manutenção da dependência cultural e política da Colônia.

Assim, os brasileiros, filhos das elites, que desejavam realizar estudos

superiores, dirigiam-se à Universidade de Coimbra, a qual ministrava um

ensino absolutamente afastado da discussão das necessidades da Colônia e

da liberdade de pensamento, sob a égide da filosofia escolástica.

Com o estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808,

deu-se o início do rompimento do pacto colonial, rompimento este oficializado

em 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e

Algarves.

Neste período (entre 1808 e 1818) foram criadas as primeiras escolas

superiores na Bahia e Rio de Janeiro.

Contudo, foram os cursos jurídicos criados no período imperial (1828), em

São Paulo e Olinda, que passaram a ter influência decisiva como centros de

preparação das elites dirigentes do país e irradiação de novas idéias filosóficas,

movimentos literários, debates e discussões culturais que interessavam à

mentalidade da época.

Com o advento da República, embora fosse mantida a política do ensino

superior como atribuição do poder central, foram criadas escolas superiores

privadas e iniciadas as discussões para a instalação de universidades ou

faculdades católicas no país, o que finalmente aconteceu, em 1933, com a

fundação da Faculdade Sedes Sapientiae, em São Paulo, dirigida pelas

cônegas beneditinas.

De 1889 até a Revolução de 1930, o ensino superior sofreu várias

alterações em conseqüência da promulgação de diferentes dispositivos legais33

33 Fávero destaca a influência de Benjamim Constant, a Reforma Rivadávia Corrêa e a Reforma Rocha
Vaz (FÁVERO, 2000),
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e, em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, considerada como a

primeira universidade brasileira, por ter sido instituída por força de um decreto

do governo federal.

Sguissardi (2004) destaca que esta universidade, bem como a de Minas

Gerais fundada logo em seguida, em 1927, nasceram como uma confederação

de escolas superiores independentes e auto-suficientes, seguindo o modelo

neonapoleônico da universidade francesa, que coloca ênfase no caráter

instrumental da universidade voltada para a formação profissional.

Na década de 30 do século XX, o Estado passou a interpor, com maior

ênfase, a própria autoridade no tratamento da questão educacional, como o fez

com os demais “problemas nacionais” (saúde, habitação, assistência social,

questão trabalhista, entre outras), seguindo a tendência mundial de maior

intervenção estatal, após a derrocada do capitalismo liberal, baseado no livre

jogo do mercado, com a crise de superprodução de 1929.

Cabia também a preocupação com a formação do trabalhador e do cidadão,

tanto para atender às exigências da industrialização e retomar o crescimento,

quanto para fazer frente às idéias comunistas que começavam a ter influência

junto à classe trabalhadora.

Nesta perspectiva, o Estado Brasileiro criou, em 1930, o Ministério da

Educação e Saúde para coordenar e orientar os serviços nesses setores.

Fávero (2000) destaca na regulamentação do ensino superior: o Decreto nº

19.851/31 que estabeleceu que o ensino superior no país devia obedecer, de

preferência, ao sistema universitário e, o Decreto 20.179/31, que fixava as

exigências34 para que qualquer instituto de ensino superior, mantido pelos

governos estaduais, pudesse gozar das prerrogativas das instituições federais.

Tais decretos expressavam o controle e a centralização do ensino superior por

34 Ministrar em cada curso, o ensino, pelo menos, de todas as disciplinas obrigatórias do curso
correspondente do instituto federal congênere; exigir para a admissão, no mínimo, as condições
estabelecidas para ingresso em instituto federal; organizar os cursos e os períodos de regime didático e
escolar idênticos aos de instituto federal congênere.
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parte do governo central e consagravam o modo de constituição das

universidades por aglutinação de faculdades e escolas superiores já existentes.

Em 1932 foi lançado o “Manifesto dos Pioneiros da Educação”, elaborado

por um grupo de conceituados educadores brasileiros que reivindicavam ao

Estado sua responsabilização pelo setor educacional, na forma de um plano

para o setor, que definisse as medidas necessárias para a resolução dos

problemas educacionais do país à época. Esta foi a primeira manifestação no

sentido da necessidade de fixação de metas para a educação nacional por

parte do Estado.

Em relação ao ensino superior esses intelectuais (...) recomendavam a

criação de universidades capazes de elaborar ciência, transmiti-la, vulgarizá-la,

e que por meio de seus institutos estejam voltadas para a investigação

científica, para a elaboração da cultura, para a formação de professores nos

diferentes níveis e de profissionais em todas as profissões com base científica

(FÁVERO, 2000, 35-36).

Pouco depois, a Constituição de 1934, estabelecia o ensino primário

obrigatório, com perspectiva de fazer o mesmo, posteriormente, com outros

graus do ensino e declarava, em seu artigo 150, ser competência da União

fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus

e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar sua execução, em

todo território do país , cabendo ao Conselho Nacional de Educação elaborá-lo.

Neste mesmo ano foi fundada a Universidade de São Paulo (Decreto nº

6.283/34) que tinha, entre os seus princípios o de que uma universidade não

era e não podia ser uma simples justaposição de faculdades, escolas e

institutos; ao contrário, deveria ser marcada por um caráter orgânico, onde a

conjugação das partes componentes seria feita de tal modo que os órgãos

pudessem participar íntima e necessariamente da vida do todo  (FÁVERO,

2000,60).
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A criação da USP e, posteriormente, a da Universidade do Distrito Federal

(1935) representaram, para Sguissardi (2004), a tentativa de criação de

universidades segundo o modelo germânico-humboldtiano que enfatiza a

autonomia especulativa do saber, considera ensino e pesquisa como meios

para o desenvolvimento do conhecimento e a universidade como centro de

pesquisa e de produção de cultura.

Contudo esta tentativa encontrou muita resistência por parte das antigas

escolas superiores de formação profissional e das próprias elites dirigentes do

país, pois, a perspectiva de uma universidade autônoma, produtora de saber

desinteressado, formadora de indivíduos teórica e politicamente críticos,

cultores da liberdade, foi vista como ameaça à ordem e às boas relações

universidade-Estado . (SGUISSARDI, 2004,36)

Durante o Estado Novo (1937 a 1945), o Estado colocou a educação a

serviço da ideologia vigente e as instituições de ensino superior foram

conclamadas, sob a tutela do Estado, a formar uma elite que contribuísse para

a “ordem e o progresso”. Assim o modelo neonapoleônico prevaleceu nas

universidades brasileiras.

Neste período houve grande expansão no número de estabelecimentos de

ensino superior no Brasil. Segundo Fávero (...) até a promulgação da

República [chega] a 14 o número de estabelecimentos. Da proclamação da

República até a Revolução de 1930, foram criados mais 72 estabelecimentos

desse nível, perfazendo, então, o total de 86. E, finalmente, da Segunda

República até 1945, foram instituídas mais 95 escolas de nível superior .

(FÁVERO, 2000,105). Registra ainda que ao final do Estado Novo o país tinha

cinco universidades (do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, de

Porto Alegre, Rural do Brasil), sendo duas federais.

Com o fim do Estado Novo, especialmente durante toda a década de 50,

quando Vargas voltou ao poder, “nos braços do povo” como ele mesmo dizia,

sob a bandeira do nacionalismo, faculdades estaduais e privadas foram

reunidas, formando universidades federais, mantidas e controladas pela União.
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Este processo de federalização das universidades privadas e estaduais

deixou de ser adotado a partir nos anos sessenta, respondendo a fortes

pressões de capitalistas interessados em investir neste setor. Ao mesmo

tempo, as normas para criação de cursos, ampliação de vagas e concessão do

status universitário, tornaram-se mais brandas.

Tais ações do Estado – o fim da federalização e facilidades legais -

favoreceram a fundação de diversas instituições de ensino superior privadas,

iniciando o processo de expansão de instituições desta natureza no ensino

superior voltadas, em sua maioria exclusivamente, para a formação

profissional.

A criação da Universidade de Brasília, por iniciativa de Darcy Ribeiro, é

apontada como uma tentativa de fazer frente a este modelo de universidade

dominante e de fomentar o desenvolvimento de uma universidade como um

(...) modelo integrado que garantisse a associação do ensino com a pesquisa

e uma coordenação das atividades de todas as unidades básicas e

profissionais  (SGUISSARDI, 2004, 37).

Todavia tal iniciativa foi “abortada” pelos militares que assumiram o poder

em 1964.

Os militares que assumiram o poder no Brasil entre 1964 e 1984

estabeleceram rígido controle sobre as atividades desenvolvidas nas

universidades, especialmente após a Reforma Universitária de 1968, com o

intuito de subordiná-las ao projeto de desenvolvimento econômico, ao mesmo

tempo em que definiam a escolha de seus dirigentes e realizavam o

patrulhamento ideológico de docentes e discente, sob o signo da segurança

nacional.

A Reforma Universitária de 1968, realizada sob a proteção do AI 5 e do

Decreto 477, teve como pano de fundo uma combinação dos Relatórios
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Atacon35 (1966) e Meira Mattos 36(1968), e promoveu mudanças radicais na

universidade como a departamentalização (reunião, num mesmo

departamento, de todas as disciplinas afins, de modo a oferecer cursos num

mesmo espaço, com o menor gasto de material e sem aumentar o número de

professores) e o curso parcelado por créditos (que promoveu a fragmentação

da graduação, dispersando estudantes e professores, com o objetivo de

impedir a existência acadêmica sob a forma da comunidade e da

comunicação).

Por outro lado, conforme Cunha (1999), os militares também investiram nas

universidades públicas. Neste período (...) foram construídos vários campus

suburbanos, por vezes monumentais, instituído o trabalho docente em tempo

integral, como regra, criada a pós-graduação articulada à carreira dos

professores e providas linhas de financiamento à pesquisa científica e

tecnológica”. (CUNHA, 1999,41).

Chauí considera que a institucionalização da pós-graduação reforçou a

discriminação sócio-econômica na medida que (...) permite, no interior da

universidade, comandar a carreira e, portanto, a estrutura de poder e de

salários, enquanto, fora da universidade, além de conferir prestígio simbólico,

discrimina a oferta de trabalho; o pós-graduado, além de mais bem

remunerado, lança o graduado na condição de diplomado degradado  um

peão universitário (CHAUÍ, 2001,50).

Outro aspecto que Chauí destaca, ao discutir esta reforma universitária, é o

significado da massificação promovida.

Para a autora se, de um lado houve de fato o aumento do número de

estudantes nas universidades, por outro, tal massificação teve como

35 que “ preconizava a necessidade de encarar a educação como um fenômeno quantitativo que precisa ser
resolvido com um máximo de rendimento e mínima inversão, sendo o caminho adequado para tal fim a
implantação de um sistema universitário baseado no modelo administrativo das grandes empresas” ( 47)
36 que “ preocupava-se com a falta de disciplina e autoridade, exigindo a recondução das escolas
superiores ao regime da nova ordem administrativa e disciplinar; refutava a idéia de autonomia
universitária, que seria o privilégio para ensinar  conteúdos prejudiciais à ordem social e à democracia”
(47)
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pressuposto uma concepção elitista do saber, pois, não houve crescimento da

infra-estrutura de atendimento e nem do corpo docente, o que confirma a idéia

de que para a massa, qualquer saber é suficiente.

Com o fim da ditadura militar, e a promulgação da Constituição Federal de

1988, foi garantida como direito a gratuidade de todo ensino superior oferecido

pelas instituições públicas e, reconhecida, no artigo 207, a autonomia das

universidades. Também todos os docentes e funcionários técnico-

administrativos foram considerados como funcionários públicos regidos pelo

Regime Jurídico Único e com direito à sindicalização.

Todavia, ao lado dessas conquistas, o orçamento das universidades passou

a ser extremamente controlado pelo poder central, com critérios rígidos e em

rubricas demasiadamente especificadas e, o pagamento de pessoal

centralizado e controlado pelo Ministério competente em Brasília.

A rigidez do orçamento, acompanhado de sua redução37, comprometeu a

autonomia universitária e, a centralização do pagamento permitiu que, nos

momentos de greve, o governo central suspendesse os pagamentos como

forma de forçar a volta ao trabalho, o que enfraqueceu o poder de pressão dos

sindicatos de docentes e funcionários técnico-administrativos.

Outrossim, dentro do espírito da reforma do aparelho do Estado38,

capitaneada pelo Ministério da Administração e da Reforma do Estado –MARE-

, o status jurídico das universidades públicas passou a ser questionado pelo

governo federal a partir de 1995.

Segundo a proposta do MARE, os serviços públicos não diretamente

vinculados às funções básicas do Estado – legislação, tributação, segurança e

37 A redução do orçamento para as universidades federais é uma prática que passa a ser adotada, sob a
justificativa da necessidade de redução dos gastos públicos com a educação de nível superior para investir
nos níveis básicos de ensino.
38 A proposta de reforma do Estado, fez parte de uma série de projetos de reforma constitucional
pretendidas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) que, em 1995, assumiu seu primeiro
mandato, com o compromisso de modernizar o país e garantir a estabilidade econômica, segundo o
receituário neoliberal e a orientação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.
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justiça-, deveriam ser prestados por organizações sociais, regidas pelo direito

privado, com direção compartilhada entre o poder público e representantes da

comunidade.

As organizações sociais celebrariam contratos de gestão com o governo

federal ou estadual, no qual estariam previstos os serviços a serem prestados,

as metas a serem atingidas e os recursos a serem transferidos, a cada ano, do

governo para a organização.

Diante da reação da comunidade universitária das universidades federais, o

MEC apresentou um documento definindo que a conversão das universidades -

autárquicas ou fundacionais - em organizações sociais, seria voluntária.

A implementação desta proposta, desobrigaria o Estado da manutenção

das universidades, ao mesmo tempo em que lhe daria amplos poderes para

definir as ações a serem por elas realizadas.

As universidades, por seu turno, sem os recursos garantidos para sua

manutenção e desenvolvimento das atividades que lhe são próprias, teriam sua

autonomia “cassada” e sua financiamento ameaçado, precisando buscar

recursos com a cobrança de serviços prestados, o que destruiria o princípio da

gratuidade.

Para as universidades públicas, esta mudança no status jurídico

representaria um golpe fatal. É a oficialização da sua transformação de

instituição em organização.

Segundo Chauí (1999), essa proposta de transformação da universidade

em organização social, segue uma lógica que está sendo implementada desde

a década de 70, quando a universidade tornou-se funcional, ao priorizar a

formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente

qualificada para o mercado de trabalho, passando pela década de 80, quando

a introdução da idéia de parceria entre universidades públicas e empresa

fomentou a representação da universidade como universidade para produzir
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resultados e, finalmente nos anos 90 do século XX, quando se pretendeu

adotar o modelo de universidade operacional, estruturada por estratégias e

programas de eficácia organizacional, produtiva e flexível.

Nesta universidade operacional, nos indica Chauí, a docência é entendida

como transmissão rápida de conhecimentos e a pesquisa (...) não é

conhecimento de alguma coisa, mas posse de instrumentos para intervir e

controlar alguma coisa (Chauí, 1999,222).

Ainda Chauí (2001), defende que essas questões e desafios com que se

depara a universidade brasileira, só podem ser compreendidos se

relacionados: ao autoritarismo historicamente presente na sociedade e ao

avanço das idéias neoliberais que buscam impingir às universidades a

aceitação: da idéia de avaliação sem consideração sobre a situação do ensino

fundamental e médio; da avaliação acadêmica pela titulação e publicações com

descaso pela docência; do critério de distribuição dos recursos públicos para a

pesquisa a partir da idéia de linhas de pesquisa e da aceitação acrítica da

privatização da pesquisa (o que provoca; perda de autonomia para definir

prioridades, conteúdos, prazos formas e utilização das pesquisas); dos

financiamentos privados como complementação salarial; e da idéia de

modernização racionalizadora pela privatização e terceirização da atividade

universitária.

Sguissardi (2004) considera que a partir de meados da década de 90 do

século passado, a universidade brasileira caminha a passos largos para um

modelo neoprofissional, heterônomo e competitivo na medida em que cresce o

número de universidades de ensino ou escolas profissionais e definham as que

associam ensino, pesquisa e extensão; e a lógica do mercado e o poder do

Estado definem as suas práticas cotidianas, com o fortalecimento da

competitividade entre as Instituições de Ensino Superior.

Se tais características e políticas de fato estão implementadas nas

universidades públicas brasileiras, aliadas à idéia de produtividade, cujo maior

ícone é a Gratificação de Estímulo à Docência, que gratifica o professor pela
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quantidade de aulas que ministra, das pesquisas que realiza, artigos que

escreve, palestras que profere entre outras atividades, é porque o capital tem

conseguido, com o suporte do Estado, impor seus interesses.

Porém isto não se dá sem luta e resistência dos que defendem uma

universidade realmente pública, gratuita, de qualidade que oportunize a

universalização do direito social à educação, como testemunham as

mobilizações e até greves de seus docentes, discentes e funcionários técnicos

e administrativos.

Vê-se historicamente a universidade brasileira passar do elitismo à

massificação, sem ter de fato experiência de democratização do acesso ao

direito à educação, já que a ampliação das vagas nas universidades, que se

acentua a partir dos governos militares, caminha passo a passo com a redução

dos recursos orçamentários para a educação e exacerbação do controle do

Estado, de modo a formatar a universidade conforme os interesses

dominantes.

4.2. Cena 2: Política para a Universidade Brasileira do Século XXI

Minhas reflexões sobre a política educacional para o ensino superior

contemplam o conjunto de orientações formuladas pelo Estado para este nível

de ensino.

O Estado interfere no setor não apenas de forma manifesta. Esta

intervenção se, dá de forma menos evidente, mas nem por isso menos

eficiente, através de incentivos ou desestímulos a determinadas iniciativas.

Assim as diretrizes do Estado para o ensino superior não se encontram

apenas nas definições oficiais de políticas e planos, mesmo porque, por vezes,

as diretrizes da política e as ações efetivas do Estado, não se afinam, o “dito”,

não é o “praticado”.
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Focalizo a análise nas 35 metas propostas para o ensino superior no Plano

Nacional de Educação sancionado em janeiro de 2001 e, na primeira versão do

Anteprojeto da Lei da Educação Superior, apresentado pelo Ministério da

Educação para discussão pública e posterior aprovação pelo Congresso

Nacional, documentos que expressam as diretrizes do governo para a

educação superior.

Nesses documentos é possível constatar que o Estado brasileiro segue o

receituário neoliberal, segundo a orientação de organismos internacionais –

especialmente o Banco Mundial (BM), a Organização Mundial do Comércio

(OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) - que, representando os

interesses do capital, procuram influir na definição das prioridades e objetivos

dos Estados Nacionais de forma a criar condições para a dominação dos

“novos Leviatãs”.

Segundo Siqueira, o Banco Mundial começou a atuar na área educacional

na década de 60 do século XX, tendo como prioridade formar mão de obra

necessária ao desenvolvimento, pelo ensino técnico e o superior.

A partir dos anos 80, com base no pressuposto de que o ensino básico

apresentava os menores custos e gerava maiores benefícios influindo nas

taxas de natalidade, mortalidade e desnutrição infantil e no aumento da renda

familiar, (...) enquanto o ensino superior foi apontado como de maior custo e

gerador de mais benéficos privados que sociais, isto é, elevaria o salário e a

renda de indivíduos (SIQUEIRA, 2004, p.48), o Banco Mundial passou a

orientar os Estados Nacionais a direcionarem os recursos públicos para as

séries iniciais da escolaridade.

Neste início do século XXI o Banco Mundial passou a considerar a

educação superior como prioridade, com base no discurso de que níveis mais

elevados de educação seriam fundamentais para a competitividade das nações

no mundo globalizado. Porém, como Siqueira chama atenção, (...) não mais a

partir da oferta do pelo setor público e sim para sua abertura, como área de
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negócios, ao setor privado internacional e a grandes firmas nacionais a ele

associadas (...) (SIQUEIRA, 2004, p.50)

Nesta perspectiva, o Estado se desobrigaria da responsabilidade com a

manutenção das instituições públicas de ensino superior, entre elas a

universidade e a lógica que passaria a presidir a oferta da educação de nível

superior não seria a do atendimento universal do direito à educação, mas a

compra por aqueles que dispõem do recurso.

Para que tal aconteça não só são empreendidas ações que fortalecem o

setor privado, como é realizado um importante trabalho ideológico de

divulgação da imagem das instituições de ensino superior públicas como

servindo apenas a elites e, as privadas, como permitindo o acesso dos mais

pobres, realizando assim a justiça social.

Como toda mistificação, esta não tem sustentação empírica, o que, no

entanto, não reduz a sua força junto à opinião pública que é manipulada pelos

meios de comunicação de massa.

Neste cenário, o Banco Mundial estimula a expansão do ensino privado, a

busca de fontes alternativas de recursos no setor público - inclusive com a

cobrança de taxas e mensalidades -, a criação de sistemas de avaliação

pautados em critérios de produtividade que subsidiem a distribuição de

recursos entre as instituições de ensino e, a diversificação das instituições de

ensino, a partir da crítica ao modelo centrado em universidades de pesquisa39.

Tais diretrizes estão contempladas nos documentos que indicam a política

governamental para a educação superior que analisaremos a seguir.

39 À primeira vista parece um contra-senso criticar o modelo centrado em universidades de pesquisa
quando hoje, a produção de conhecimento é tão importante para gerar a tecnologia de que precisa o
capital. Entretanto nada tem de contra-senso, porque a proposta do BM não é acabar com a pesquisa nas
universidades, mas mantê-la em alguns poucos centros de excelência, aproveitando a capacidade de
produzir ciência já instalada e nelas concentrar os recursos,enquanto as demais dariam prioridade ao
ensino da graduação.
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4.2.1. O ensino superior no Plano Nacional de Educação

O Plano Nacional de Educação é um plano decenal, respaldado na

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (Lei nº 9394/96), sancionado em janeiro de 2001.

Este Plano, no seu artigo 4º, indica que: A União instituirá o Sistema

Nacional de Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários ao

acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional de Educação e

destaca, no Art. 5º, que Os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal

e dos municípios empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e da progressiva

realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça

amplamente e acompanhe sua implementação .

O quarto artigo evidencia que o Estado brasileiro, não abdica de sua função

de definidor e avaliador das medidas para a educação, isto é, de indicar a

direção social das práticas educativas e de controlar as ações das instituições

educacionais, que serão por ele avaliadas e, certamente premiadas ou

punidas, lógica adotada historicamente na política de avaliação impetrada para

a educação.

Já no artigo quinto, institui a obrigatoriedade de que tal Plano seja divulgado

pelos poderes competentes, para que a sociedade o conheça e acompanhe

sua implementação.

Certamente é louvável a preocupação com a socialização da informação,

importante requisito para o controle social.

Entretanto, a depender do que e, do como, a informação é veiculada, esta

pode simplesmente servir como instrumento de manipulação da opinião

pública.

Ao tratar da educação superior, o Plano Nacional de Educação, define a

universidade como “núcleo estratégico”, que exerce as funções de ensino,
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pesquisa e extensão e tem a missão de contribuir para o desenvolvimento do

país e redução dos desequilíbrios regionais, nos marcos do projeto nacional.

Defende que a autonomia universitária, conforme definida no artigo 207 da

Constituição Federal, é condição necessária para o bom desempenho das

universidades e que, a institucionalização de um amplo sistema de avaliação e,

o desenvolvimento da pós-graduação para qualificar os docentes, são

indispensáveis para melhorar a qualidade do ensino superior.

Com base nessas diretrizes, aponta 35 metas para a educação superior,

que apontam na direção da expansão da oferta para pelo menos 30% da faixa

etária de 18 a 24 anos, com ampliação da oferta de ensino público; redução

das desigualdades regionais quanto à oferta de educação superior; educação à

distância e ensino noturno, diversificação do sistema superior de ensino;

estabelecimento de diretrizes curriculares; qualificação dos docentes e técnicos

administrativos; incentivo à pesquisa; e implantação do Programa de

Desenvolvimento da Extensão Universitária.

Em documento preparado pela Consultoria da Câmara dos Deputados para

subsidiar as discussões da IV Conferência Nacional de Educação e Cultura,

George Zarur, faz uma avaliação técnica da implementação do Plano Nacional

de Educação, na qual conclui que:

1. Mantido o crescimento na oferta de ensino superior que vem sendo

observada, a Meta 1 do PNE para a educação superior seria alcançada.

Entretanto, considera que, o ensino privado, principal responsável pela

oferta de vagas, já dá sinais de saturação (com cerca de 40% das vagas

ociosas) o que explica pelo limitado número dos que podem pagar o ensino

privado e pela falta de estímulo devido o crescente desemprego dos

diplomados.

A constatação, por demais esperada, de que poucos são os que podem

arcar com o pagamento da educação superior na rede privada, deita por terra a

crença de que as entidades particulares são o lócus da justiça social.



107

Por outro lado indica que, quando o Estado se propõe a pagar bolsas para

alunos carentes nessas instituições, concorre para a ocupação destas vagas

ociosas, reduzindo o prejuízo do setor privado.

Outrossim, se o desemprego de diplomados é explicado pelas

características excludentes da globalização, de que anteriormente tratamos,

representa também a saturação do mercado diante da quantidade de

diplomados que a ele comparecem, muitos com qualificação bastante

discutível.

2. Houve avanço na desconcentração regional das instituições de ensino

superior com o aumento de matrículas, especialmente na rede pública, nas

regiões norte e nordeste, embora continue a concentração das instituições

de ensino superior – notadamente as privadas - no Centro e Sul.

Esta constatação reforça a tese de que o Estado tem papel fundamental na

correção de distorções regionais e que ao capital privado só interessa investir

onde tenha retorno, logo, a face social e democrática do capital é uma

máscara.

3. O ensino noturno é essencialmente oferecido pela rede privada e, portanto

pago. Já, nas universidades públicas, a maioria das matrículas é diurna.

Certamente que esta é uma distorção que necessita ser corrigida para

permitir que trabalhadores, que só podem ser realizar cursos de graduação no

período noturno, tenham acesso à educação superior.

Observa ainda o autor que não houve qualquer avanço no sentido de se

envolver a sociedade civil organizada em conselhos, no controle das

instituições de ensino superior; na capacitação de servidores técnico-

administrativos com recursos previstos para esta finalidade, no aporte de

recursos para a assistência estudantil, salvo o Prouni e, nem na distribuição

dos recursos do setor público, considerando o número de alunos.
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Vê-se então que, a execução do Plano Nacional de Educação tem

caminhado bastante no sentido de ampliação da oferta de vagas, com grande

empenho na oferta da Educação à Distância, mas pouco no aporte de recursos

para as instituições de ensino superior públicas possam desenvolver suas

atividades.

Merece destaque que, ao mesmo tempo em que o governo implementa o

Prouni, com a concessão de bolsas para estudantes da rede privada, não

tenha realizado, segundo Zarur, qualquer movimento ou iniciativa para o

fornecimento de bolsas a estudantes carentes com altas habilidades

intelectuais e para a assistência estudantil aos estudantes de instituições

públicas (metas 33 e 34 do PNE), o que demonstra, mais uma vez, que a

prioridade do governo Lula não é investir nas instituições públicas, por mais

que seus representantes o afirmem em seus discursos.

4.2.2. O Anteprojeto de Lei da Educação Superior

O Ministro da Educação, Tarso Genro, apresentou para discussão, em 06

de dezembro de 2004, o Anteprojeto da Lei da Educação Superior que

defende conceitos e estabelece procedimentos para que a educação superior

cumpra sua missão e exerça as responsabilidades que lhe são atribuídas pela

Constituição.  (MEC, 2004ª).

Na Apresentação do Anteprojeto, é definido o papel do Estado, como

mantenedor das Instituições Federais de Ensino Superior e, regulador do

Sistema Federal de Educação Superior e, afirmado seu compromisso com a

qualificação e o fortalecimento da universidade pública.

No Anteprojeto de Lei da Educação Superior, é considerado que

autonomia, prerrogativas e responsabilidades acadêmicas estão articuladas a

objetivos que devem garantir o acesso e a permanência, nas instituições, assim

como o ensino de qualidade aferido por processos participativos de avaliação e

executados por mecanismos democráticos de gestão  (MEC 2004a)
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Neste momento apresento algumas ponderações sobre este Anteprojeto de

Lei.

Para isto faço alguns destaques no que se refere à autonomia, gestão,

financiamento e acesso e permanência.

A autonomia é tratada explicitamente em dois artigos:

• Art. 15 (...) a autonomia universitária compreende a autonomia

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e

patrimonial .

• Art 16 que trata das prerrogativas para garantir a autonomia.

Entre as quais destacamos a de: criar, organizar e extinguir (...)

cursos e programas (...) obedecendo as normas gerais da União

e fixar o número de vagas de acordo com a capacidade

institucional e as exigências do meio de seu entorno e área de

influência

A autonomia, conforme definida no Art. 15, é aquela desejada pela

comunidade acadêmica, isto é a universidade poder exercitar sua capacidade

de editar normas próprias, escolher seus dirigentes, administrar seus recursos

humanos e materiais, gerir seus recursos financeiros e patrimoniais, definir

suas prioridades de pesquisa, de oferta de cursos e vagas, entre outras

prerrogativas.

Todavia, esta autonomia é subordinada a normas mais gerais da União

quanto, por exemplo, a criação e manutenção de seus cursos e fixação do

número de vagas.

Certamente que as universidades, especialmente as públicas, devem

submeter-se a normas mais gerais. A questão é que, na prática, isto pode

comprometer seriamente a autonomia.
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Pode-se observar que, se a criação de cursos e programas é, de fato

decisão das universidades, sua manutenção, desde que adotado o Sistema

Nacional de Avaliação, é a ele condicionada. Cursos “mal avaliados” têm

recomendação para serem extintos.

Já em relação à fixação das vagas, as universidades são pressionadas, às

vezes sutilmente e, às vezes nem tanto, a aumentarem a oferta, quer nos

cursos presenciais, quer nos projetos de educação à distância.

Afirmar que a oferta de vagas se dá de acordo com a capacidade

institucional, é uma falácia, pois o MEC define, por exemplo, qual a proporção

ideal da relação professor-aluno, e o faz segundo critérios de custo benefício

econômico, na base do quanto mais aluno por professor melhor. Logo a

definição da capacidade institucional, não depende inteiramente da

universidade.

No quesito gestão destaco a criação do Conselho Comunitário Social.

Conforme tratado nos Art. 18 e 20, O Estatuto da universidade deve

assegurar a organização do Conselho Comunitário Social, constituído por

representantes da sociedade civil, da própria instituição e da administração

pública, direta e indireta, responsável pelo acompanhamento e supervisão de

suas atividades .

Este Conselho tem entre suas prerrogativas viabilizar amplo conhecimento

público das atividades estruturais da universidade, com vistas á avaliação

social de sua efetividade enquanto instituição  e opinar sobre o desempenho

da universidade mediante relatórios periódicos os quais serão considerados no

processo de avaliação da instituição .

O Conselho Comunitário Social pode ser importante instrumento de controle

social sobre as universidades. Entretanto, o desempenho desta função estará a

depender de diversos fatores como o processo de escolha dos conselheiros, as
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organizações que se farão representar e a qualificação e compromisso dos

conselheiros.

A existência do Conselho em si não garante o controle social, como

testemunham algumas experiências com os vários conselhos municipais de

direito, atualmente em funcionamento no país.

Em relação ao financiamento, a autorização expressa no Artigo 40, para

que as universidades federais possam: receber doações, heranças e legados

e estabelecer cooperação financeira com entidades privadas , pode causar

uma ingerência de entidades privadas na definição dos objetivos da

universidade, linhas de pesquisa, criação de cursos e outras atividades para as

quais forneçam aporte de recursos.

A questão do acesso e permanência no ensino superior é tratada em

diferentes seções e artigos, com ênfase nas chamadas “ações afirmativas”:

• Art. 4º, que trata dos preceitos que devem reger a educação

superior: III - aplicação de políticas e ações afirmativas na

promoção da igualdade de condições, no âmbito da educação

superior, por critérios universais de renda, ou específicos de etnia,

com vistas à inclusão social dos candidatos ao ingresso em seus

cursos e programas .

• Art. 48 As Instituições Federais de Ensino Superior reservarão, a

título geral, em cada concurso de seleção para o ingresso nos

cursos de graduação, no mínimo de cinqüenta por cento de suas

vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o

ensino médio em escolas públicas .

• Art. 49 as vagas serão preenchidas por uma proporção mínima

de autodeclarados negros e indígenas, igual à proporção de

pretos, pardos e indígenas na população da unidade da federação
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onde está instalada a instituição, segundo o último Censo do

instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ..

A questão da igualdade de acesso e permanência dos chamados alunos

carentes ou de minorias étnicas tem ocupado espaço na mídia.

Representantes do governo afirmam que as universidades públicas só

absorvem estudantes das classes mais abastadas.

Isto é discutível, conforme indica pesquisa realizada pela Andifes

(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino

Superior), que demonstra que a política de cotas, a principal proposta do

governo para educação inclusiva, é desnecessária, porque negros e egressos

de escola pública, estão presentes nas instituições de ensino superior públicas,

na mesma proporção em que o são na sociedade brasileira.

Contudo, a política de fixação de cotas para estudantes oriundos de escolas

públicas e membros de minorias étnicas, proposta pelo governo Lula, para a

ocupação de vagas nas universidades públicas, tem por base o argumento de

que esta é uma maneira de permitir o acesso de estudantes de baixa renda a

essas instituições de ensino superior.

Creio que esta é uma discussão que desvia o foco da análise da qualidade

do ensino médio e fundamental das escolas públicas, cujos bancos são

ocupados pelos filhos dos trabalhadores mais subalternizados e, da formulação

dos exames vestibulares, que exigem essencialmente a reprodução de

conhecimentos anteriormente adquiridos e não a prontidão para o aprendizado,

pela avaliação, por exemplo, do domínio da norma culta da língua portuguesa e

do uso das linguagens matemática, artística e científica; da capacidade para

relacionar informações, representadas em diferentes formas, e da utilização

dos conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir

argumentação consistente.
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Há controvérsias se tal ação de fato, conseguirá atender às necessidades

dos trabalhadores de ingresso e conclusão do ensino superior, ou

simplesmente será mais um mecanismo populista e mistificador de questões de

fundo, como o acirramento das desigualdades sociais, da concentração de

renda e da lógica excludente da globalização.

Por outro lado, as instituições de ensino superior, precisam desenvolver

ações que permitam aos estudantes advindos de escolas públicas e membros

das classes mais subalternizadas, não apenas ingressarem, mas terem

aproveitamento e não engrossarem as estatísticas dos que ficam ”retidos” ou

“evadem”.

Um dos instrumentos que as universidades podem dispor para tal é a

assistência estudantil.

Quanto à assistência estudantil a Lei da Educação Superior indica no Art.

52 que: a Caixa Econômica Federal fica autorizada a realizar concurso anual

especial com a destinação da renda líquida exclusivamente para o

financiamento de programas de assistência estudantil a estudantes de baixa

renda do Sistema Federal de Ensino Superior .

E no Art. 56 trata do Programa Primeiro Emprego Acadêmico, que (...)

destina-se à celebração de contratos de trabalho em atividades de extensão,

por estudantes matriculados em cursos de graduação, e em atividades de

ensino, como instrutores ou monitores, por estudantes matriculados em

programas de pós-graduação na mesma instituição de ensino superior .

Tais propostas não consolidam uma política de assistência estudantil.

Primeiro porque parece que a pretensão é que o financiamento da assistência

estudantil seja garantido pela via de recursos de loteria, o que desobriga o

Estado de destinar recursos de seu orçamento para financiá-la. Segundo

porque o Programa Primeiro Emprego Acadêmico, sob a justificativa de

fornecer ao estudante “carente” a oportunidade de auferir alguma renda, o

transforma em mão de obra barata para realizar atividades próprias da
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universidade, que devem ser desenvolvidas por docentes e funcionários

técnicos e administrativos.

Ao refletir sobre o Anteprojeto de Lei da Educação Superior, é possível

observar que, se as intenções que estão expostas na sua Apresentação

parecem contemplar as propostas que, desde iniciada a discussão da chamada

reforma universitária, fazem os setores que defendem a universidade pública,

gratuita e de qualidade.

A análise dos seus artigos, entretanto, demonstra que tal não acontece e

que, mais uma vez, o que se pretende é a adaptação das Instituições de

Ensino Superior (IES) às orientações neoliberais.



CAPÍTULO 5:

TEXTO:
O Discurso e a Reforma: o enigma da

Esfinge
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A reforma universitária é uma questão que consta da agenda dos governos

brasileiros, especialmente a partir da década de 90 do século passado.

Tal discussão está relacionada com as novas exigências do capital que

busca expandir-se para todo o globo e todos os setores de atividades da

sociedade, transformando-os em mercado, ao mesmo tempo em que exige

novas qualificações para o trabalhador e tem a necessidade de criar uma nova

ordem cultural para afirmar sua hegemonia.

É também uma conjuntura em que há perda de soberania dos Estados

Nacionais, especialmente dos países periféricos, os quais contraíram

historicamente dividas com credores internacionais, têm inserção subordinada

no mercado mundial, necessitam criar um clima favorável para atrair capitais e

mantém relação de subserviência com organismos internacionais que têm

ingerência, tanto na configuração de diagnósticos de questões nacionais,

quanto na definição das intervenções para enfrentá-las.

No cenário nacional, Lima (2004) destaca a “guinada à direita” do Partido

dos Trabalhadores, que elegeu o atual Presidente da República.

Segundo esta autora tal guinada foi marcada especialmente: pela

eliminação das referências ao socialismo e às lutas antiimperialistas como

princípios do partido, a burocratização do partido com a ação de funcionários

contratados que substituíram a militância de base, a redução das lutas dos

trabalhadores à legalidade burguesa, o aprofundamento da agenda neoliberal,

especialmente no que se refere ao pagamento da dívida externa e aos acordos

com os organismos internacionais.

Destaca que, no programa de governo do Partido dos Trabalhadores para o

Brasil, consubstanciado no documento “Coligação Lula Presidente”, é

defendida a construção de um novo projeto nacional que tenha “o social como

eixo do desenvolvimento”, cuja implementação requer a construção de um

novo contrato social a partir de uma mobilização cívica; a retomada do

crescimento econômico pautado numa aliança entre o capital e o trabalho; a
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educação como estratégia para o fortalecimento da coesão social e a execução

de um conjunto de reformas (previdenciária, tributária, agrária, trabalhista e do

sistema financeiro).

5.1. A Reforma Universitária em debate

Em 30 de julho de 2005, o Ministro da Educação, Tarso Genro, entregou ao

presidente Lula da Silva a terceira e última versão do Anteprojeto de Lei da

Educação Superior que será enviada ao Congresso Nacional para votação.

Segundo expectativa do Ministro, este anteprojeto deve ser aprovado

rapidamente no segundo semestre deste ano, já que, conforme entende,

representa um razoável consenso entre governo e sociedade civil, resultado de

discussão com representantes de duzentas e quarenta entidades desde março

de 2004.

Durante a campanha para presidente, Lula da Silva limitou-se a anunciar a

intenção de ampliar vagas nas instituições de educação superior e a reformular

o sistema de crédito educativo vigente.

No primeiro ano de seu governo, na abertura do Fórum Mundial da

Educação, em janeiro de 2003, o então Ministro da Educação, Cristóvão

Buarque, anunciou como prioridades do governo: o combate ao analfabetismo,

a educação básica e mudanças na universidade brasileira.

Neste Fórum, reuniu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições

Federais de Ensino Superior (ANDIFES), o Sindicato Nacional dos Docentes

das Instituições de Ensino Superior (ANDES) a Federação de Sindicatos dos

Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA) e a União Nacional

dos Estudantes (UNE) para formarem três grupos de trabalho: um para levantar

as condições de infra-estrutura; outro para estudar as necessidades

emergenciais de criação e ocupação de vagas, a instalação de cursos noturnos
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e o engajamento das universidades, nos dois principais projetos do governo –

Fome Zero e erradicação do analfabetismo - e o terceiro para apresentar uma

nova proposta que serviria de base para a reforma da universidade.

Ainda neste ano o Ministro da Educação propôs a retirada das

universidades do Ministério da Educação e sua transferência para o Ministério

da Ciência e Tecnologia e o fim da gratuidade do ensino superior público, com

a proposta de cobrança dos ex-alunos de instituições públicas, após a

conclusão do curso.

Apesar de ter recuado em tais intenções, devido à reação da comunidade

acadêmica, o Ministério sinalizou com dois importantes pressupostos da

reforma: de um lado, a concepção de universidade como centro de pesquisa,

que corrobora a tendência da educação superior em países periféricos com a

diversidade de instituições, umas cujo papel é prioritariamente a formação de

mão de obra qualificada e umas poucas universidades de pesquisa e, de outro,

a diminuição da responsabilidade federal com a educação superior pública.

No primeiro ano do governo Lula, a questão da reforma da educação

superior, foi fundamentalmente tratada com a sociedade em seminários

nacionais e internacionais40, sem que houvesse um compromisso com ações

voltadas para sua implementação. Contudo a reforma começou a ser

normatizada. Em 11/12/03, foi encaminhada a Proposta de Emenda

Constitucional (PEC 217) que trata da diversificação das fontes de

financiamento da educação superior e em 13/12/2003 O Projeto de Lei

Complementar (PL 118) que trata da Lei Orgânica da Autonomia Universitária.

Merece destaque também a criação, pela Secretaria de Educação Superior

do Ministério da Educação (SESU), da Comissão Especial de Avaliação, para

elaborar a proposta do novo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

(SINAES), aprovado pelo Congresso Nacional em abril de 2004 e a instalação

40 Seminário Internacional Universidade XXI- Novos caminhos para a educação superior – O futuro do
debate e o Seminário Universidade: porque e como reformar?, ambos em Brasília
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do Grupo de Trabalho Ministerial para sugerir idéias para o enfrentamento da

crise das universidades e orientar o processo de reforma.

O Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) foi criado por decreto em 20 de

outubro de 2003 e composto por membros da Casa Civil, da Secretaria Geral

da Presidência da República e dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, do

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Educação.

Segundo Fátima de Paula (2004), o GTI: reconheceu a crise financeira das

universidades públicas em decorrência da crise fiscal do Estado, o risco de

inadimplência generalizada do alunado e a desconfiança em relação à

qualidade da formação nas instituições privadas; a redução dos quadros

docentes das universidades federais e propôs a transformação da autonomia

de gestão financeira das universidades públicas em autonomia financeira e a

duplicação de vagas para o corpo discente (com a maior dedicação dos

professores à sala de aula, maior número de alunos por turma e ensino à

distância).

Propôs ainda, segundo Lima (2004), ações emergenciais para as

universidades (o pagamento dos endividamentos com os fornecedores de

água, luz, telefone, etc; a realização de concursos para professores e

servidores e a diversificação das fontes de financiamento das universidades

públicas) e como eixos para a reforma: a definição e regulação de carreiras

(duração dos cursos, formação continuada, o sistema de créditos, etc); as

formas de ingresso (cotas e avaliação progressiva do desempenho pré-

universitário); novos métodos de ensino e convivência universitária e a

autonomia e modelos de institucionalização do ensino superior.

Ao assumir a pasta da educação, Tarso Genro instalou, em 16 de fevereiro

de 2004, o Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior composto por

nove representantes do MEC e um da ANDIFES (para atuar como controle

externo), para elaborar a proposta de reforma da educação superior, com base

nas discussões com a sociedade civil.
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Este grupo, assim como o próprio ministro, participou de discussões

promovidas por entidades, oitivas, debates e entrevistas nos meios de

comunicação de massa, realizou palestras e escreveu artigos, inclusive para

jornais.

O MEC estimulou a ampla discussão do Anteprojeto de Lei, inclusive pela

internet. Em 31 de abril de 2004 lançou o “Portal da Reforma Universitária41”,

para servir como canal aberto de discussão do tema entre governo e

sociedade. Este Portal apresenta as noticiais mais recentes, o calendário das

reuniões sobre a reforma universitária e permite também que as pessoas

participem de fóruns e emitam opinião.

Esta discussão de fato se fez presente na rede de computadores,

alcançando até o mais popular site de relacionamento, o Orkut, em que há sete

comunidades42 que analisam a reforma universitária, com participação de 1840

pessoas.

Em 06 de dezembro de 2004 foi divulgada a primeira versão do Anteprojeto

de Lei da Educação Superior.

Até 30 de março de 2005 o MEC recebeu sugestões, comentários e críticas

sobre a mesma. Em 30 de maio de 2005 apresentou a segunda versão do

Anteprojeto e finalmente, em 30 de julho de 2005, levou ao Presidente da

República a terceira e última versão.

De dezembro de 2004 quando foi divulgado o Anteprojeto, até o final de

março de 2005, foram recebidas sessenta e nove contribuições, das quais

quarenta e sete de entidades e instituições e vinte e dois de pessoas

interessadas no tema.

41 Este Portal pode ser acessado pela página eletrônica do Ministério da Educação
(www.mec.gov.br).

42 Quatro dessas comunidades congregam os que são contrários à reforma
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Destaco a seguir contribuições de algumas entidades.

Os membros do Movimento dos Sem Universidades (MUS), por exemplo,

sugeriram a substituição do vestibular pelo Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), criação de dois milhões de vagas nas universidades públicas,

subsídios para transporte, alimentação e moradia, emprego e livros.

A Confederação Nacional da Indústria pleiteou a criação de mais cursos de

engenharia e tecnologia, mais vagas nas ciências exatas e biológicas,

incremento da educação à distância e pesquisa científica.

A Sociedade Brasileira de Física, além de também reivindicar a criação de

mais cursos nas áreas das engenharias, advoga ainda a prioridade para a

formação de profissionais nas áreas de física e química

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em carta

encaminhada ao Ministro Tarso Genro em 01 de julho de 2004, destacou a

questão da autonomia universitária e sugeriu que esta seja acompanhada por

um exame do sistema de avaliação de desempenho e qualidade a ela

associada, ao mesmo tempo, em que defendeu que a política salarial seja a

mesma para todas as universidades.

Já entidades representativas da sociedade civil, no terceiro Colóquio sobre

a Reforma Universitária, realizado em 27 de maio de 2004 em Brasília,

destacaram como temas relevantes:

• Reforma universitária como elemento central na melhoria do ensino

básico e fundamental; aliada ao investimento na formação e

remuneração dos profissionais de educação43.

• Adequação do ensino superior às necessidades regionais e às

especificidades das minorias44 .

43 Preocupação da  Frente Nacional de prefeitos (FNP), a Força Sindical, Social –democracia Sindical,
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Confederação Geral dos Trabalhadores
do Brasil (CGTB) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
44 Acentuado pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Articulação dos Povos
Indígenas de Alagoas (APIA), Coordenação Nacional das Entidades Negras, Coordenação das Populações
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• Políticas inclusivas para os setores carentes da sociedade com

ênfase necessidade de políticas públicas para o custeio de estudos

de alunos carentes45.

Os relatores deste colóquio destacam que tais iniciativas (...) se constituem

em um espaço de observação das aspirações de distintos segmentos da

sociedade em torno do papel da universidade na construção de soluções para

os problemas brasileiros  (RUEDIGER e outros, 2004) e sugerem que se

deveria evitar a presença de várias entidades que têm uma mesma posição

sobre um assunto, de modo a garantir o pluralismo de idéias.

As entidades representantes da comunidade acadêmica também

apresentaram críticas e sugestões entre as quais fiz alguns destaques.

A Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino

(ABRAHUE), por exemplo, reivindicou que a assistência médica, hospitalar e

de saúde, promovida pelas universidades, sejam consideradas formalmente

como extensão universitária, que os hospitais universitários tenham a mesma

autonomia que as universidades e que o texto da reforma possua um  item que

defina o orçamento dos hospitais.

A União Nacional dos Estudantes (UNE), por sua vez, reivindicou verbas

para a assistência estudantil e controle das mensalidades cobradas pelas

instituições de ensino superior privadas.

A Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino

Superior (ANDIFES), em proposta de emenda à segunda versão do

Anteprojeto, mostrou-se favorável à expansão de vagas nas universidades,

mas mostrou-se preocupada com a questão do financiamento para que este

Indígenas da Amazônia, Rede Mulher, União brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Central de
Trabalho Indígena, Educação e Cidadania de Afroamericanos e Carentes (EDUCAFRO)
45 Defendido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação Nacional dos Jornalistas(FNJ),
EDUCAFRO, Coordenação Nacional das Entidades Negras e UBES
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objetivo seja atendido. Segundo seu presidente46, a ANDIFES considera que as

questões do financiamento e da autonomia são pontos pendentes nesta

versão.

O ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino

Superior), considera que as medidas implementadas e anunciadas pelo

Executivo Federal nada têm a ver com o sentido histórico do termo reforma ,

pois, em vez de ampliarem a esfera dos direitos dos cidadãos e do dever do

Estado em relação à garantia destes, repassam o fornecimento da educação

destinada aos pobres  para o setor privado (Prouni) e subordinam o que é

dado a pensar nas universidades, aos objetivos do capital ou do governo

(Inovação tecnológica e SINAES)  (GTPE, 2005)

E a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades

Brasileiras (FASUBRA), partindo do princípio de que cabe ao Estado explicitar

seu compromisso com o Sistema Público de Educação Superior, assumindo

integral e exclusivamente o financiamento da educação pública de qualidade,

concorda que a autonomia, financiamento e avaliação devem ser consideradas

como condições políticas para a realização da missão da educação superior.

Concorda também com a política de cotas e de ampliação dos cursos noturnos

e reivindica maior participação nas eleições e na gestão da universidade.

As críticas e contribuições ao Anteprojeto de reforma universitária, acima

apontadas, se dão fundamentalmente em duas direções: aquelas que

concordam com seus princípios e fazem adendos, geralmente segundo os

interesses daquele setor que representam e as que discordam dos princípios

da proposta.

46 www.mec.gov.br/reforma/ Notícias . “Andifes entrega proposta de emenda à reforma do ensino.
Repórter Cristiano Barros.

http://www.mec.gov.br/reforma/
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5.2. O discurso sobre a universidade como objeto de análise

Segundo Orlandi (2000), o discurso é palavra em movimento, é a língua

fazendo sentido, o discurso é efeito de sentidos entre locutores  (ORLANDI,

2000,21), que é construído em condições históricas e sociais determinadas.

Esta prática simbólica manifesta uma concepção do mundo, uma ideologia

e contribui para seu fortalecimento ou sua critica. Assim a prática discursiva é

diretamente envolvida com a construção da hegemonia de uma determinada

classe social.

A produção do discurso é uma construção coletiva, pois este se constitui

por meio de diálogos (o meu dizer é sempre pleno do dizer do outro), embora,

ao produzi-los, os sujeitos tenham a ilusão de que o que dizem só pode ser dito

daquela forma, pois há uma relação natural entre a palavra e a coisa (ilusão

referencial), e que são a origem do que dizem (esquecimento ideológico),

quando, retomam sentidos já existentes. O discurso é construído, portanto

como diálogo entre discursos e, mesmo que proferido por um ator individual, é

coletivo.

Orlandi afirma que na análise do discurso procura-se compreender a língua

fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral,

constitutivo do homem e de sua história (ORLANDI, 2000, 15)

A análise do discurso extrapolou o domínio da Lingüística e é praticada nas

mais diversas disciplinas, para tratar de como as pessoas compreendem o

mundo e se posicionam nas relações cotidianas.

Ao procurar apreender, pelo discurso proferido por autoridades do MEC, o

projeto do governo Lula para a universidade, considerei orientações teórico-

metodológicas próprias da Lingüística, mas procedi a análise como

pesquisadora do social que reconhece que a compreensão das informações

acerca de fenômenos sociais, presentes na fala das pessoas ou na sua escrita,
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exige a consideração dos processos de produção e interpretação do discurso e

dos efeitos sociais que busca promover.

Tal análise teve como pressuposto que a linguagem é necessariamente

opaca e incompleta, porque não há sentido em si .(ORLANDI, 1996, 20) e de

que a linguagem só é linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz

sentido porque se inscreve na história  (ORLANDI, 2000, 25).

Cabe ao analista considerar os processos de produção e interpretação

textual e as tensões que os caracterizam, as quais advém tanto da posição dos

locutores na sociedade e sua inserção na construção da hegemonia, quanto na

presença de seus interlocutores (aliados e críticos) no discurso.

O discurso que analiso é construído segundo determinações sociais e

históricas que constituem as condições de sua produção: o contexto imediato -

os compromissos do governo com determinados interesses, os interesses em

confronto, as características da universidade brasileira, por exemplo - e o

contexto sócio-histórico e ideológico - sob a hegemonia do capital financeiro e

com perda de soberania de Estados Nacionais - em que o discurso é

produzido.

Por esta razão desde os capítulos iniciais desta tese de doutorado, procurei

apresentar o cenário em que o discurso foi produzido, considerando a posição

do governo Lula na construção da hegemonia no capitalismo contemporâneo e

a importância da educação e da universidade neste processo, assim como as

posições dos que se opõem à hegemonia burguesa e ao projeto de

universidade patrocinado por este governo.

Tais elementos estão presentes na seleção dos termos empregados, na

argumentação construída e na lógica da exposição do discurso.

O discurso que analisei, proferido por funcionários do Estado, é

eminentemente político em que, seguindo o esquema abstrato de Carmagnani

(apud Freitas 2004), X (o político: autoridades do MEC) faz Y (o cidadão:
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brasileiro) crer em N (suas palavras: o projeto de universidade do governo

Lula é de interesse geral) para obter Z (o apoio: para a implementação do

projeto).

Selecionei como corpus da pesquisa, artigos escritos por autoridades do

MEC para interpretar este projeto. Dez desses artigos foram escritos pelo

próprio Ministro da Educação (dois deles em co-autoria com o Secretário

Executivo do Conselho Nacional de Educação -CNE47- e outro com o

presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior –

CONAES48-), dois artigos são de autoria do Secretário Executivo do Conselho

Nacional de Educação, um cujos autores são o presidente do Instituto de

Pesquisas Educacionais (INEP49) e o diretor de Estatística e Avaliação da

Educação Superior deste Instituto e dois de autoria do presidente e do diretor

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES50).

Tais artigos estão disponíveis no site do MEC e foram publicados em jornais

entre 06/12/2004 e 14/03/2005, conforme apresentado no quadro 1 a seguir.

Nesses artigos analisei 36 enunciados que tratam das categorias temáticas

selecionadas para análise.

Bakhtin considera que o enunciado, ao ser construído leva em conta as

possíveis reações do interlocutor e, em vista disso, tenta ativamente determinar

sua resposta.

Isto é especialmente observável no discurso político do homem público que,

ao se dirigir ao seu interlocutor, (...) confere à fala uma força persuasiva, que

47  Este Conselho é um órgão colegiado integrante da estrutura de administração direta do MEC, cabendo-
lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo
cumprimento da legislação educacional.
48 O CONAES é uma instância nacional de caráter colegiado e deliberativo vinculado ao MEC com a
função de articular avaliação e regulação, assegurar a qualidade, coerência e aperfeiçoamento do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior
49 O INEP é uma autarquia federal vinculada ao MEC cuja missão é promover estudos pesquisas e
avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro
50 A CAPES tem quatro grandes linhas de ação: avaliação da pós-graduação stricto senso, acesso e
divulgação da produção científica, formação de recursos e cooperação internacional.
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instaura um processo de fascínio extremamente eficaz (...) ( FREITAS,

2004,770).

Por esta razão procurei observar o emprego de certas construções

metafóricas, imagens que o locutor do discurso utiliza para atrair seus

interlocutores de modo a formar consensos.

Quadro 1: O corpus da pesquisa

ARTIGO AUTOR JORNAL DATA
Público, gratuito e

de qualidade
Tarso Genro Jornal do Brasil 06/12/2004

Reforma
Universitária em

debate

Tarso Genro O Liberal do Pará 06/12/2004

Uma reforma
urgente

Tarso Genro O Globo 21/12/2004

Reforma
Universitária

Tarso Genro e
Ronaldo Mota

Jornal da Tarde 30/12/2004

Universidade e
Nação

Tarso Genro Correio do Povo 04/01/2005

Reforma
democrática e
republicana

Tarso Genro O Globo e Estado
de São Paulo

27/01/2005

Autonomia
universitária para

quem?

Tarso Genro e
Ronaldo Mota

Jornal do Brasil 10/02/2005

Empresários e
‘socialistas’ contra a

reforma?

Eliezer Pacheco e
Dilvo Ristoff

Jornal do Brasil 16/02/2005

Qualidade na
educação superior

Ronaldo Mota Zero Hora 16/02/2005

Quem teme a
reforma?

Tarso Genro e
Hélgio Trindade

Estado de Minas 19/02/2004

Uma reforma séria e
aberta

Jorge Almeida
Guimarães e Renato
Janine Ribeiro

Jornal do Brasil 03/03/2005

Passada a artilharia Tarso Genro Folha de São Paulo 03/03/2005
Uma reforma que

interessa a todos os
brasileiros

Tarso Genro Valor Econômico 11/03/2005

Bem Público Ronaldo Mota O Globo 14/03/2005
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Para caracterizar os sujeitos presentes na situação discursiva, busquei

identificar como os locutores se representam e como representam seus

interlocutores (aliados e possíveis aliados) e opositores.

Os locutores constroem uma auto-imagem sancionada pela legalidade os

artigos introdutórios do projeto do MEC, apenas reiteram na lei o que já manda

a Constituição... GENRO, 2005b). Apresentam-se como membros (usam

constantemente o pronome “nós” quando falam do governo) de um governo

que propõem reformas para garantir direitos ( O governo Lula optou pela

valorização da universidade pública e pela educação como direito de todos os

brasileiros GENRO, 2004a) e construir um projeto de Nação. Como porta-

vozes do governo constroem uma imagem que o valoriza com um governo que

resolve problemas o Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva,

determinou que sejam dados os primeiros passos no sentido de oferecer mais

autonomia às universidades  GENRO, 2004b), e é democrático e popular

( Hoje esta luta é retomada por um governo popular e democrático  GENRO,

2004 a).

Como interlocutores aliados ou possíveis aliados identificam a comunidade

acadêmica e a sociedade civil, a qual por vezes é representada no sentido

amplo ( a discussão inclui instituições empresariais, de trabalhadores,

movimentos sociais e do campo – GENRO, 2004b) ora restrito ( A interlocução

da universidade com organizações da sociedade civil é ampla, na nossa

proposta. Ela deve ser feita com pessoas jurídicas e não com movimentos

abstratos... GENRO, 2005b).

Já os opositores são concebidos como desqualificados, com perfil negativo.

Para representá-los usam de adjetivos nominalista como “esquerdistas”,

“conservadores”, “articulistas”, “vigilantes da história” e também pronomes

indefinidos para representar aqueles que de tão depreciados nem merecem ser

citados ( Alguns setores que se auto-referem de esquerda...  GENRO, 2005a).
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Na análise do corpus da pesquisa procurei no exame de cada enunciado e

das relações entre eles, apreender o discurso enquanto totalidade, ao mesmo

tempo em que busquei:

• Identificar as palavras chaves, as construções metafóricas e

compreender os significados com que foram proferidas.

• Apreender as ambigüidades contradições, os silêncios do discurso e

os discursos com os quais se relaciona (o interdiscurso)

• O tratamento dado às críticas ao projeto

Selecionei como categorias temáticas para análise a concepção de

educação, a concepção e missão da universidade e o papel do Estado na

educação superior.

A compreensão de como o governo Lula significa tais categorias é

importante para explicitar os pressupostos da reforma universitária no

Anteprojeto de Lei da Educação Superior que apresenta para o debate público,

como também das demais medidas que a promovem (o Programa

Universidade Para Todos, o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do

Ensino Superior, a Lei Orgânica da Autonomia Universitária, O Projeto de

Inovação Tecnológica e a Proposta de emenda constitucional que trata da

diversificação das fontes de financiamento).

A adoção de tais medidas, aliada à divulgação de um discurso que as

justifica, é uma estratégia de afirmação de hegemonia, na medida em que ao

mesmo tempo em que impõe uma direção social para as instituições de ensino

superior, socializa uma concepção do mundo e normas de conduta adequadas

a ela, interferindo no modo de viver e de pensar das classes sociais.
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5.3. O Discurso e a Reforma: o enigma da Esfinge

A análise do discurso do governo Lula sobre a universidade para identificar

os fundamentos que orientam a proposta de reforma da universidade brasileira

que intenta implementar, me levou a abordar aspectos mais gerais da

educação superior que esta instituição compartilha com outras instituições de

ensino e a me deter em questões concernentes à instituição universitária.

Tratei assim da concepção de educação, das relações do Estado com o

Sistema de Educação Superior - particularizando a questão das instituições

privadas e das federais públicas -, das características gerais da universidade,

da interação universidade/sociedade, da questão da autonomia e

democratização da universidade, da discussão da inclusão social pela

educação e da missão da universidade.

5.3.1. Concepção de educação

Analiso a concepção de educação no discurso do governo Lula sobre a

universidade a partir dos três enunciados apresentados no quadro abaixo.

Quadro 2: Concepção de Educação
E51 Autor Artigo Enunciado

1 Genro e
Mota

Reforma
Universitária

Parte-se da concepção de que a educação deve
ser entendida como um bem público, inserida no
campo dos direitos sociais básicos, tratada como
prioridade da sociedade brasileira e, portanto, como
questão de Estado .

2 Genro Reforma
democrática e
republicana

O MEC reconhece que a universidade privada é
antes de tudo uma necessidade. Entretanto, é
preceito básico que a educação não é mercadoria, é
bem social, e é obrigação do Estado zelar pelos
interesses de toda a sociedade .

3 Pacheco e
Ristoff

Empresários
e ‘socialistas’
contra a
reforma?

A reforma concebe a educação superior, bem
público essencial, como estratégica para o país. Ela
é, pois, uma inarredável missão pública e precisa,
por isso mesmo, de salvaguardas que a protejam do
laissez-faire, das fábricas de diplomas, das fábricas
de credenciais, do comércio educacional, seja ele
nacional ou internacional .

51 Enunciado
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Enunciado 1: Parte-se da concepção de que a educação deve ser

entendida como um bem público52, inserida no campo dos direitos sociais

básicos, tratada como prioridade da sociedade brasileira e, portanto, como

questão de Estado . (GENRO e MOTA, 2004)

No primeiro enunciado é apresentado um dos princípios da reforma

universitária, segundo o locutor do discurso: o caráter da educação como bem

público e como direito social.

A discussão da natureza da educação como bem público está relacionada

com a discussão da educação como mercadoria ou serviço público,

recentemente intensificada quando a Organização Mundial do Comércio (OMC)

passou a defender a tese de que os governos, ao permitirem a existência de

instituições privadas de ensino, aceitam o princípio de que a educação pode

ser tratada como um serviço comercial e, portanto submetida às regras do

AGCS (Acordo Geral de Comércio de Serviços) firmado entre os países

membros em abril de 1994.

Aconteceram reações a esta proposta como a do Fórum Social Mundial de

Porto Alegre em 2002 e dos Reitores das Universidades Públicas Ibero-

americanas que reiteraram a noção da educação como bem público e

requereram que seus governos não subscrevessem compromissos nessa

matéria no contexto do AGCS, já que a definição da educação como serviço e

sua submissão a este acordo, implicaria na liberalização dos serviços

educativos e abertura do mercado para os investidores, inclusive de países

estrangeiros, segundo a lógica da mundialização do capital.

Amartya Sen lembra que para demonstrar a eficácia do mecanismo do

mercado, admite-se que todo bem  e, de maneira mais ampla, tudo sobre o

que repousa nosso bem-estar - pode ser comprado e vendido no mercado

(SEN apud DIAS, 2002, p.23) e defende que isto não se aplica aos bens

52 São meus os destaques nos enunciados.
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públicos que são consumidos coletivamente e não individualmente, o que nos

leva a concluir que sua provisão seria responsabilidade do Estado.

Entretanto outros consideram que não é de exclusiva responsabilidade do

Estado assegurar o acesso aos bens públicos. Ao se contrapor ao argumento

da OMC de que, por ser prestada por entidades privadas, a educação deve ser

tratada com um serviço comercial, Dias afirma que: a educação é um bem

público, os governos soberanamente têm o direito de delegar esta função a, de

dar concessões a, ou autorizar instituições da sociedade civil a exercerem

estas funções, tudo dentro de normas e leis, base para um sistema de

concessão, delegação ou autorização que deve ser submetido a controles

rígidos. (DIAS, 2002, p.21). Nesta perspectiva o Estado é responsável pela

concessão e pelo controle dos serviços educacionais prestados, mas não o

único responsável por garantir o acesso a esse bem.

Assim duas questões merecem destaque na noção de educação como bem

público. A primeira é quanto ao consumo, se individual ou coletivo e a segunda

é qual a responsabilidade do Estado com a prestação de serviços

educacionais.

No enunciado que analiso, o autor defende que a educação está inserida no

campo dos direitos sociais básicos dos cidadãos, logo sinaliza que a inclui

entre aqueles bens de consumo coletivo.

Igualmente defende que a educação é questão de Estado, mas não

explicita que intervenção, em que sentido e com que objetivos tal intervenção

se processa. Portanto neste enunciado não fica claro qual a responsabilidade

do Estado com a educação.

Enunciado 2: O MEC reconhece que a universidade privada é antes de

tudo uma necessidade. Entretanto, é preceito básico que a educação não é

mercadoria, é bem social, e é obrigação do Estado zelar pelos interesses de

toda a sociedade . (GENRO, 2005b)
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Ao tratar da universidade privada, o locutor do discurso não mais apresenta

o conceito de bem público e sim o de bem social, o qual surge como

contraposto à noção de mercadoria.

Todavia como compatibilizar a oposição entre bem social e mercadoria

quando, no mesmo enunciado o autor reconhece a necessidade da

universidade privada? Será que considera que a educação por ela oferecida

não é mercadoria e que estas entidades conduzem suas práticas por lógica

diferente da do mercado?

A resposta a tais questões é silenciada, como também é silenciado o

porquê da universidade privada ser uma necessidade.

Defender a universidade privada como necessidade é contraditório com a

concepção de bem público como direito de todos. Tal contradição pode

fornecer pistas de que a noção de bem público que fundamenta o projeto do

governo, tem outro significado, diferente daquele calcado na universalização do

atendimento sob a responsabilidade do Estado.

Enunciado 3: A reforma concebe a educação superior, bem público

essencial, como estratégica para o país. Ela é, pois, uma inarredável missão

pública e precisa, por isso mesmo, de salvaguardas que a protejam do laissez-

faire, das fábricas de diplomas, das fábricas de credenciais, do comércio

educacional, seja ele nacional ou internacional . (PACHECO e RISTOFF, 2005)

Neste enunciado o porta-voz do governo Lula continua afirmando a

educação como bem público e utiliza-se da metáfora da fábrica para, com base

na idéia da produção em série e por processos mecânicos que é associada a

este conceito, condenar o comércio educacional e aquelas instituições de

ensino que concedem o grau sem que seus bacharéis ou licenciados tenham a

habilitação necessária para recebê-lo, devido a uma formação profissional de

qualidade duvidosa.
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Vai além da crítica a estas instituições quando sugere a necessidade de

salvaguardas que protejam a educação superior de tais práticas, mas não

indica medidas para concretizar tal controle e nem quem por elas seria

responsável.

Conforme os enunciados analisados, no discurso das autoridades do MEC

em defesa do Anteprojeto de Lei da Educação Superior, a educação é

representada como bem público ou bem social e como direito social.

Se entendermos que o locutor do discurso significa bem público como

aquilo a que todos têm direito (interpretação que é autorizada pelo enunciado 1

que define a educação como direito social), há que se esperar que sejam

criadas as condições para sua universalização, para que todos os cidadãos a

ela tenham acesso. Isto só é possível se o Estado for responsável por seu

fornecimento e financiamento, pois o mercado não é lócus de exercício de

direitos, mas do consumo.

A leitura superficial desses enunciados conduz a concluir que, contrariando

as orientações neoliberais defendidas pelos organismos internacionais e a

tendência da reforma educacional levada a efeito na América Latina, o governo

brasileiro considera a educação como bem inalienável, afirma a educação na

esfera da política e não do mercado e assume a responsabilidade por seu

fornecimento e financiamento.

Da mesma forma condena o comércio educacional que trata da educação

como mercadoria que é comprada e vendida como qualquer outra.

Todavia, enunciado algum explicita qual a responsabilidade do Estado com

a educação.

Afirmar que a educação é questão de Estado, é uma afirmação genérica,

pois indica apenas que o Estado tem algum papel em relação à educação.
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Da mesma forma, indicar que a educação é missão pública, silencia o papel

do Estado e a indicação dos encarregados de desenvolvê-la, diluindo tal

responsabilidade entre todos os membros da sociedade.

Também apontar que é obrigação do Estado zelar pelos interesses de toda

sociedade não demarca seu papel no atendimento ao direito à educação. Zelar

como? Fazendo o que?.São perguntas sem resposta neste enunciado.

Logo, a afirmação da educação como bem público, já que não esclarece um

elemento fundamental do conceito, que é a responsabilidade do Estado, pode

ser interpretada, nos enunciados analisados, das mais variadas formas.

No entanto asseverar que educação não é mercadoria e sim bem público,

tem um impacto positivo sobre a opinião pública, já que cria a expectativa de

que a educação é para todos, idéia que é reforçada pelas constantes

afirmações das autoridades do MEC de que há que se garantir o acesso dos

pobres à universidade. Portanto, este discurso antecipa possíveis reações do

interlocutor e, em vista disso, tenta ativamente determinar sua resposta como

favorável ao projeto apresentado.

5.3.2. Estado e Educação Superior

Realizo a análise de como o discurso significa o papel e responsabilidade

do Estado em relação à educação superior e à universidade, considerando

primeiramente como representa a relação do Estado com o sistema de

educação superior.
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Quadro 3:O Estado e o Sistema de Educação Superior
E Autor Artigo Enunciado

4 Genro e
Trindade

Quem teme a
reforma?

“o caminho é o estabelecimento de uma política
de Estado que preserve e recomponha a missão
pública do nosso sistema de educação superior
público e privado e o articule com o projeto de
uma nação democrática, justa e soberana

5 Genro  Público,gratuito
e de qualidade

as instituições estatais e privadas devem
integrar um sistema público de ensino superior e
foi pensando nisso que o Ministério da Educação
editou cinco portarias regulando a abertura e
autorização de novos cursos

6 Genro e
Trindade

Quem teme a
reforma?

Não basta que sucessivas constituições e leis
ordinárias tenham consagrado formalmente o
direito à educação, e este como um bem público,
se o Estado guardião do Interesse geral- não
assumir, em plano nacional, estadual e
municipal, sua função de tornar concreto tal
direito como decorrência de uma obrigação
pública e implementar políticas consistentes a
partir desses pressupostos. Este está sendo o
norte da proposta do MEC.

7 Genro e
Mota

Reforma
Universitária

papel do governo, por meio de suas políticas
para a educação superior, [de] estabelecer
dispositivos de combate às desigualdades
regionais e sociais, incluindo condições de
acesso e permanência de todos, jovens e
adultos, reafirmando direitos multiculturais e dos
excluídos .

Vê-se nos enunciados apresentados no quadro três a ênfase no papel

regulador do Estado - definir políticas e regulamentos, autorizar, credenciar e

avaliar – cursos e instituições.

A afirmação da centralidade do Estado, na regulação do sistema de

educação superior, está longe de significar um rompimento com as idéias

neoliberais que têm orientado as ações dos governos brasileiros desde o final

dos anos 90 do século passado.

A concepção do “Estado Mínimo”, propalada pelos neoliberais, é uma

falácia que busca encobrir o fato de que o Estado mantém sua interferência no

processo de reprodução das relações sociais capitalistas, conserva sua

intervenção na criação das condições para a acumulação do capital, quer seja
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com a liberalização de certas “amarras legais” para atrair investimentos, ou na

concessão de isenções fiscais, empréstimos e perdão de dívidas de empresas.

Também mantém sua função de educador e sua ação na reprodução do

controle social, inclusive por meio de políticas e regulamentação voltadas para

instituições que são essenciais para a sociabilidade burguesa, como o são as

instituições educativas.

A análise de cada enunciado permite apreender, de forma mais substancial,

a significação do papel do Estado na educação superior neste discurso.

Enunciado 4: “o caminho é o estabelecimento de uma política de Estado
que preserve e recomponha a missão pública do nosso sistema de educação

superior público e privado e o articule com o projeto de uma nação

democrática, justa e soberana  (GENRO e TRINDADE, 2005).

A razão mediata, a razão maior para a ação reguladora do Estado: a

articulação do sistema de educação superior público com a construção da

Nação é declarada neste enunciado.

Nação é uma idéia que mobiliza emocionalmente e é historicamente

utilizada para suscitar lealdade dos cidadãos a um Estado.

Governos do mais variados matizes recorrem à idéia abstrata de Nação

para buscar adesão aos seus projetos políticos ou de poder. Muitos brasileiros

lembram, por exemplo, do slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o” apregoado no

Brasil à época dos governos militares, que buscavam legitimar um regime de

exceção com a ideologia da segurança nacional.

O autor do discurso que analiso também se utiliza, neste enunciado, da

idéia de Nação, provavelmente para buscar despertar o sentimento de

fidelidade e adesão ao projeto político do governo de quem é porta-voz e

justificar a regulação que este estabelece para a educação superior.
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Mais uma vez lança mão de palavras chaves para angariar o apoio da

opinião pública, pois se a idéia de Nação já tem força para gerar lealdade, que

dirá o modelo de Nação democrática, justa e soberana. Contudo a utilização de

tais noções, sem a sua devida definição oculta a intenção de quem as profere.

Já demonstrei que o termo democracia tem diferentes significados53,

variando desde a simples autorização para que um grupo detenha o poder de

Estado, até a real socialização do acesso à riqueza e ao poder político. Justiça

é julgamento de valor e conceito normativo. E soberania, que no sentido lato

indica o poder de mando em última instância numa sociedade política tem, em

tempos de globalização, aplicação bastante discutível em relação aos Estados

Nacionais e à Nação por conseqüência, como discutimos no capítulo segundo

desta tese.

As definições desses conceitos que são adotadas pelo autor para qualificar

o projeto de Nação que defende, são silenciadas.

A análise do enunciado evidencia ainda que, para o autor, as instituições de

educação superior têm uma missão pública. Embora fique claro que tal missão

é articulada com o projeto de Nação, seu teor não é explicitado.

Destaco por último, que este enunciado refere-se a sistema de educação

superior público e privado como sistemas distintos.

Enunciado 5: as instituições estatais e privadas devem integrar um sistema

público de ensino superior e foi pensando nisso que o Ministério da Educação

editou cinco portarias regulando a abertura e autorização de novos cursos

(GENRO, 2004a).

53 Capítulo 3, pág.83
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O locutor chama atenção para o sentido atribuído à noção de sistema

público de ensino, aqui tratado como formado por instituições estatais e

privadas.

Tal (re)significação do sentido de público, que permite incluir todas as

instituições de ensino superior, até aquelas com fins lucrativos, no sistema

“público” de ensino, se dá com a absoluta desconsideração pelo fato de que a

lógica que preside as decisões e ações das instituições de fato públicas, com

fornecimento e financiamento estatais, é diametralmente oposta à que orienta

aquelas que buscam o lucro.

Para confirmar esta diferença de lógica, basta lembrar que as instituições

de ensino superior privadas com fins lucrativos, definem seus locais de

instalação e os cursos que oferecem com base na análise de mercado e

possibilidades de lucro, o que é comprovado pela sua concentração na região

sudeste, que detém, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), a maior parte da renda nacional. Também só oferecem cursos

compatíveis com as exigências do mercado e que compensem o investimento,

segundo a lógica do custo benefício. Logo, o critério para a oferta – de

instituições e cursos – é a demanda.

Já as instituições de fato públicas, estão distribuídas de forma mais

homogênea entre as diferentes regiões do país, e oferecem cursos segundo

uma visão mais ampla que a da demanda imediata e os interesses do

mercado, qualificam profissionais em todas as áreas de conhecimento,

principalmente nas de maior custo, duração e complexidade, que são pouco

atraentes para as instituições privadas.

A diluição, neste discurso, das fronteiras entre instituições públicas e as

privadas com fins lucrativos, tem por base a mistificação do que seja interesse

público, transfigurando os interesses particulares das classes dominantes que

comandam o mercado, em interesses gerais, mecanismo próprio da ideologia.
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Esta concepção resignificada de público, já defendida por Bresser Pereira

nos anos 90, serve, entre outras coisas, para justificar a equiparação entre as

instituições públicas, doravante estatais, e as privadas, doravante também

públicas, na concorrência pelos recursos54 do Estado.

Assim, a garantia do financiamento das instituições públicas fica

comprometida, com a diluição dos recursos entre elas e as instituições

privadas. Disto pode advir como conseqüência, o comprometimento das

pesquisas e atividades de extensão e ensino nelas desenvolvidas, ou a

necessidade de complementar receita com a utilização de financiamento

privado, o que põe em risco a sua autonomia didático-científica.

Outra conseqüência política importante é que parte dos custos de

manutenção das instituições privadas, que já captam recursos individuais, será

socializada para toda a população, a qual, via pagamento de tributos, é uma

das fontes das receitas do Estado.

Enunciado 6: Não basta que sucessivas constituições e leis ordinárias

tenham consagrado formalmente o direito à educação, e este como um bem

público, se o Estado guardião do Interesse geral- não assumir, em plano

nacional, estadual e municipal, sua função de tornar concreto tal direito como

decorrência de uma obrigação pública e implementar políticas consistentes a

partir desses pressupostos. Este está sendo o norte da proposta do MEC.

(GENRO e TRINDADE, 2005)

Vê-se que outra função do Estado em relação à educação superior começa

a ser delineada no discurso. É admitido que o exercício do direito exige mais

que o seu reconhecimento formal e que é obrigação do Estado desenvolver

ações para assegurar que a lei seja de fato cumprida.

54 Como ocorre com o pagamento, via isenção fiscal, de vagas privadas com dinheiro público, conforme a
proposta do Prouni.
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O autor reafirma mais uma vez a concepção da educação como bem

público e do Estado como guardião dos interesses gerais e defende a

necessidade de políticas consistentes.

Compreendo que, ao indicar que as políticas devem ser consistentes, o ator

pretende assinalar a diferença entre políticas de Estado e programas de

governo, pois este adjetivo remete à idéia de estabilidade, que não caracteriza

programas governamentais, geralmente implementados sem qualquer garantia

de continuidade.

Enunciado 7: papel do governo, por meio de suas políticas para a

educação superior, [de] estabelecer dispositivos de combate às

desigualdades regionais e sociais, incluindo condições de acesso e

permanência de todos, jovens e adultos, reafirmando direitos multiculturais e

dos excluídos . (GENRO e MOTA, 2004)

Neste enunciado, as autoridades do MEC expressam o que chamo de “idéia

de trabalho”, fazendo uma analogia com a expressão “música de trabalho”, que

é a escolhida por um artista para estimular as pessoas a comprarem seu disco,

no caso, “comprarem” o projeto de reforma do ensino superior.

As autoridades do MEC escolheram, para ser exaustivamente afirmada, a

questão da democratização do acesso ao ensino superior de, como destacado

neste enunciado, “criar condições de acesso para todos, jovens e adultos”.

Esta idéia tem forte apelo popular, primeiramente porque, pelo menos em

tese, poucos a contestam, depois porque acena, para muitos que se

consideravam excluídos do ensino superior, a possibilidade de ingresso em

uma das instituições que ministram este nível de ensino, e por último pelo seu

conteúdo emocional, que é utilizado, por exemplo, na seguinte citação do

Ministro da Educação: ora, se alguém é contra a existência de bolsas para

estudantes pobres, pode propor a extinção desse direito democrático...

(GENRO, 2005a).
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A relação entre o Estado e as instituições privadas, é representada

conforme os enunciados apresentados no quadro 4

Quadro 4: O Estado e as instituições privadas de ensino superior
E Autor Artigo Enunciado

8 Genro e
Mota

Autonomia
universitária
para que?

(...) o setor privado, entendida e respeitada a
sua diversidade, deve obter o que mais deseja o
país: políticas estáveis, reconhecimento de sua
legitimidade e uma regulação justa baseada em
critérios estáveis, por meio de uma relação com
o Estado respaldada nos ditames constitucionais
de credenciamento e avaliação .

9 Genro Público,gratuito
e de qualidade

para estancar o processo de mercantilização do
ensino superior, o Estado, amparado no seu
papel regulador, deve evitar a proliferação de
instituições cujo único objetivo é a obtenção do
lucro fácil .

10 Genro Universidade e
Nação

(...) o ensino não estatal necessita novos
marcos de regulação. Marcos capazes de
prestigiar aquele ensino que é de boa ou
razoável qualidade como ordinariamente se vê
nas pequenas universidades comunitárias,
combatendo as formas diretas e indiretas de
mercantilização do ensino .

Enunciado 8: (...) o setor privado, entendida e respeitada a sua diversidade,

deve obter o que mais deseja o país: políticas estáveis, reconhecimento de

sua legitimidade e uma regulação justa baseada em critérios estáveis, por

meio de uma relação com o Estado respaldada nos ditames constitucionais de

credenciamento e avaliação . (GENRO e MOTA, 2005)

A ação própria do Estado na legitimação e no estabelecimento de controle

sobre as instituições de ensino superior privadas é assentada, neste

enunciado, na concepção do Estado guardião dos interesses gerais, que

atende aos desejos, às reivindicações do país como um todo, no caso, a

definição de políticas estáveis e regulação justa para o setor privado.

Ao ressaltar a estabilidade como característica das políticas e normas

criadas pelo Estado, este enunciado, dá destaque à firmeza, à segurança,
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qualidades socialmente valorizadas como propriedade das decisões e ações

dos detentores do poder, em oposição à instabilidade, às mudanças constantes

de critérios e direção, que geram incerteza e desconfiança quanto à sua

capacidade e intenções.

A essas características o autor acrescenta que a regulação promovida pelo

Estado deve ser justa.

A discussão da lei justa e do dever de obedecer a uma lei injusta é um dos

temas mais debatidos no Direito. Carvalho (2004) indica que é difícil averiguar

e precisar, a priori, quando uma disposição legal é injusta, porque em torno de

um juízo dessa natureza, estão presentes muitas circunstâncias pessoais ou

coletivas, que não são, estritamente jurídicas (CARVALHO, 2004, p.7).

Barry indica que a justiça (...) é um conceito normativo e expressões como

estas: esta ação ou esta norma ou esta instituição é justa (...) representam

juízos normativos e não afirmações descritivas” (BARRY,1992,p.661)

De todo modo, afirmar a intenção de criar uma regulação justa tem um

efeito positivo sobre a representação da ação do Estado legislador, devido ao

valor socialmente atribuído à noção de justiça, que como dizia Aristóteles, é a

virtude mais importante e supõe tratamento semelhante para casos

semelhantes, a imparcialidade, como defende John Rawls em sua Teoria da

Justiça.

Num mesmo enunciado vêem-se, portanto associadas ao Estado, três

idéias – autonomia em relação a interesses particulares, estabilidade e

imparcialidade –que têm grande possibilidade de gerar aquiescência em

relação às políticas e normas estatais, pois são socialmente valoradas de

forma positiva.

Enunciado 9: para estancar o processo de mercantilização do ensino

superior, o Estado, amparado no seu papel regulador, deve evitar a
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proliferação de instituições cujo único objetivo é a obtenção do lucro fácil .

(GENRO, 2004a)

Neste enunciado, fica claro o reconhecimento de que há no país um

processo de mercantilização do ensino, de transformação da educação

superior em uma mercadoria como outra qualquer e de que há instituições de

ensino superior que oferecem serviço de má qualidade, cabendo ao Estado

impedi que tais práticas aconteçam.

Para impedir tal processo o locutor indica que o Estado deve evitar a

proliferação de instituições cujo objetivo é o “lucro fácil”, o que é possível

devido ao seu papel na autorização e credenciamento dos cursos.

A utilização das expressões “mercantilização” e “lucro fácil”, que significam

a obtenção de ganhos sem trabalho “duro”, sem empenho, sem sacrifício e a

ação com objetivos puramente materiais, tem substanciosa conotação de

condenação moral em uma sociedade como a brasileira, marcada pelo

discurso religioso católico, que exorta o sofrimento e a abnegação e tem por

princípio que “ganharás o pão com o suor de teu rosto”.

Enunciado 10: (...) o ensino não estatal necessita novos marcos de

regulação. Marcos capazes de prestigiar aquele ensino que é de boa ou

razoável qualidade como ordinariamente se vê nas pequenas universidades

comunitárias, combatendo as formas diretas e indiretas de mercantilização

do ensino . (GENRO, 2005a)

Este enunciado explicita uma distinção entre as instituições privadas que

promovem a mercantilização do ensino e que merecem repúdio, e aquelas,

como as universidades comunitárias55, que devem ser prestigiadas, desde que

seu ensino seja bom ou razoável.

55 Aquela mantida por fundação ou associação, criada por pessoas físicas e que tenha em suas instâncias
deliberativas, significativa participação da comunidade local ou regional.
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Vê-se então que o prestígio ou o repúdio advém da avaliação realizada pelo

Estado, do seu julgamento segundo os critérios que estabelece.

Destaco que neste enunciado, que se refere claramente a universidades, no

caso as universidades comunitárias, as atividades de pesquisa e extensão são

omitidas. É possível que tal omissão se dê porque este discurso tem por

objetivo justificar a reforma universitária perante o “grande público”, de modo a

angariar seu apoio para o projeto, razão pela qual locutor enfatiza a atividade

mais visível da universidade que é o ensino.

Mais uma vez o locutor utiliza a expressão “mercantilização” que fixa o

sentido pejorativo de atividades mercantis e, neste caso, serve para demarcar

uma determinada categoria de instituições privadas que devem ser eliminadas

do sistema de educação superior, posição coerente com a exposta no

enunciado de número três, anteriormente analisado, em que é proposto que o

Estado proteja a educação das fábricas de diplomas, fábricas de credenciais e

do comércio educacional.

Pode-se dizer que há consenso, ou no mínimo pouca resistência, em torno

da idéia de que cabe ao Estado reprimir tais práticas, pois se trata de coibir

abusos.

Destaco que os enunciados nove e dez apresentam as razões imediatas

para a ação reguladora do Estado em relação às instituições de ensino superior

privadas: prestigiar aquelas instituições que atendem aos critérios estáveis que

estabelece e coibir as ações das que os contrariam. É o Estado que julga, pune

e premia.

As intenções e responsabilidades do Estado com as instituições públicas de

ensino superior, mais especificamente as federais, é representado no discurso

nos enunciados elencados no quadro 5.
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Quadro 5: O Estado e as instituições federais de ensino superior
E Autor Artigo Enunciado

11 Genro e
Mota

Uma reforma
séria e aberta

Toda instituição estará obrigada a aprovar um
PDI, que será depois discutido com o MEC. No
Plano constarão as metas que a instituição
almeja atingir nos próximos anos, bem como os
meios de que dispõe ou que procurará conseguir
para tal fim

12 Genro Universidade e
Nação

Até o presente, a universidade brasileira de
caráter público-estatal é acessível apenas a uma
minoria. Precisamos expandi-la e qualificá-la,
para que uma parte cada vez maior do nosso
povo tenha acesso a ela. É o caminho aberto
pela reforma

13 Genro Público,
gratuito e de

qualidade

Nossa meta é abrir 400 mil novas matrículas em
instituições federais, contratar seis mil novos
professores universitários e criar oito novas
universidades federais, cinco Campi Avançados
e três Pólos Universitários

14 Genro Reforma
Universitária
em debate

(...) criar novas instituições federais de ensino
superior e novos pólos56 e abrir 400 mil novas
matrículas em quatro anos nas universidades
federais. Com este esforço, estaremos ainda,
aumentando os recursos e investimentos em
pesquisa e extensão, no rumo de uma educação
de mais qualidade

Enunciado 11: Toda instituição estará obrigada a aprovar um PDI, que será

depois discutido com o MEC. No Plano constarão as metas que a instituição

almeja atingir nos próximos anos, bem como os meios de que dispõe ou que

procurará conseguir para tal fim .(GUIMARÃES e RIBEIRO, 2005a)

A presença do Estado como regulador das práticas desenvolvidas nas

instituições federais de ensino superior é bem marcada pela exigência da

elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional.

Conforme o Anteprojeto de Lei da Educação Superior este Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI), que terá por base o planejamento

56 [o] empenho do atual governo fica explícito na criação de 11 unidades acadêmicas
(universidades, pólos universitários e campus avançados) federais já neste ano. Essas
instituições, quando estiverem totalmente implantadas, oferecerão 400mil novas vagas
(GENRO, 2005b)
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estratégico da universidade, constituirá em termo de compromisso da

instituição perante o Ministério da Educação para o qual serão alocados

recursos, sob a forma de contribuição orçamentária complementar.

Considero que o PDI é um instrumento de negociação segundo a lógica

contratual57, que permite o controle das instituições federais de ensino superior

(IFES) pelo Estado, ao mesmo tempo em que estimula a competição dessas

instituições pelos recursos públicos e quebra a capacidade de mobilização

coletiva das IFES, estabelecendo uma relação do Estado com cada instituição

e não com o seu conjunto.

Enunciado 12: Até o presente, a universidade brasileira de caráter

público-estatal é acessível apenas a uma minoria. Precisamos expandi-la e

qualificá-la, para que uma parte cada vez maior do nosso povo tenha acesso a

ela. É o caminho aberto pela reforma  (Genro, 2005a)

Aqui o locutor do discurso apresenta as razões que motivam o governo a

expandir e qualificar a universidade pública: criar as condições para que possa

absorver parcelas maiores da população aptas ao acesso a esse nível de

ensino.

Enunciado 13: Nossa meta é abrir 400 mil novas matrículas em

instituições federais, contratar seis mil novos professores universitários e criar

oito novas universidades federais, cinco Campi Avançados e três Pólos

Universitários (Genro,2004a)

Neste enunciado o locutor anuncia a intenção do governo de ampliar as

vagas para docentes e discentes nas instituições federais de ensino superior.

Chama atenção a diferença numérica entre as vagas discentes (400 mil) e

as docentes (6.000) o que dá uma proporção de 66 alunos por professor. Esta

57Chamo atenção para o fato de que esta lógica contratual também estava presente na proposta do MARE
que transformava as instituições de ensino superior públicas em organizações sociais
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diferença numérica entre os novos alunos e os novos professores, mesmo que

seja desconsiderado o déficit de professores já existente58, compromete a

qualidade das atividades da universidade e as condições de trabalho docente.

É, portanto incompatível com a defesa da qualidade da educação superior

tantas vezes reiterada no discurso que analiso, embora coerente com o padrão

de “enxugamento” de custos, e a lógica de redução de pessoal, predominante

nas empresas no cenário da mundialização do capital.

Enunciado 14: (...) criar novas instituições federais de ensino superior e

novos pólos59 e abrir 400 mil novas matrículas em quatro anos nas

universidades federais. Com este esforço, estaremos ainda, aumentando os

recursos e investimentos em pesquisa e extensão, no rumo de uma

educação de mais qualidade (GENRO, 2004b)

O Ministro da Educação reconhece, no enunciado acima apresentado, o

papel da pesquisa e da extensão na educação superior de qualidade e que

esta educação de qualidade exige recursos e investimentos por parte do

Estado. Porém, enquanto apresenta com clareza a meta do governo para o

aumento de matrícula (400 mil em quatro anos), apenas indica que os recursos

e investimentos serão aumentados, mas não em que percentual nem em

quanto tempo, sob que condições.

Vê-se nos enunciados que tratam das relações do Estado com as

instituições federais de ensino superior a preocupação com a expansão das

matrículas.

58 Segundo o INEP identificou no Censo da Educação Superior de 2003 : os dados revelam que as
instituições federais de ensino superior (IFES) “acrescentaram no ano 35 novos alunos por professor
acrescentado aos seu quadro docente ou 54 novos alunos por professor em regime de tempo integral” -
www.inep.gov.br – Consulta em 05/09/05
59 [o] empenho do atual governo fica explícito na criação de 11 unidades acadêmicas
(universidades, pólos universitários e campus avançados) federais já neste ano. Essas
instituições, quando estiverem totalmente implantadas, oferecerão 400mil novas vagas
(GENRO, 2005b)

http://www.inep.gov.br
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Tal preocupação pode ter como fundamento o princípio da educação como

direito social e o reconhecimento de que historicamente tal direito transforma-

se, em nosso país, em privilégio de poucos.

Entretanto, embora afirmada a intenção, as condições para sua

concretização são omitidas ou apresentados dados preocupantes como a

proporção entre o aumento de matrículas e o número de professores a serem

incorporados ao quadro docente. Fica então a dúvida se o maior acesso ao

ensino superior virá de fato acompanhado do crescimento da estrutura de

atendimento e do corpo docente necessários para manter a qualidade das

práticas desenvolvidas nessas instituições. Caso isto não aconteça, teremos

mais uma vez a promoção da massificação e não a democratização do ensino

superior.

5.3.3. Concepção de universidade

Em relação à concepção de universidade encontramos, nos artigos

selecionados para a amostra, enunciados que apresentam as características

que a reforma universitária proposta pelo governo Lula pretende estimular, os

mecanismos propostos para assegurar a interlocução da universidade com a

sociedade, a compreensão da autonomia universitária, os processos para

democratização da instituição e a contribuição da universidade para a inclusão

social.

a) Características essenciais da universidade

Nos enunciados relacionados no quadro 6 são enfatizadas as

características essenciais da universidade segundo os porta-vozes do governo

Lula que proferem o discurso sobre esta instituição.
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Quadro 6: Características fundamentais da universidade
E Autor Artigo Enunciado

15 Genro  Universidade
e Nação

A idéia é que ela [a proposta de anteprojeto de
reforma do ensino superior] possa receber a
colaboração de todos aqueles que defendem
uma universidade pública de qualidade,
socialmente aberta, expandida para todo
território nacional, autônoma e de caráter
republicano

16 Mota Qualidade na
educação
superior

não se trata, contudo, de qualidade como
elemento indefinido nem de mensuração
simplista. Qualidade, tratada em sua
complexidade, deve ser capaz de contemplar o
mérito acadêmico, conjugado com o papel
contemporâneo e estratégico que a educação
deve desempenhar no desenvolvimento
econômico e social de uma nação

17 Genro e
Mota

Autonomia
universitária
para quem?

além da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, a instituição universitária,
para fazer jus à denominação, deve observar os
preceitos de liberdade acadêmica plena,
constituir-se em espaço privilegiado de
valorização do mérito, do livre pensamento
científico, da cultura e das artes

Enunciado 15: A idéia é que ela [a proposta de anteprojeto de reforma do

ensino superior] possa receber a colaboração de todos aqueles que defendem

uma universidade pública de qualidade, socialmente aberta, expandida para

todo território nacional, autônoma e  de caráter republicano . (GENRO,

2005a).

Ao se referir exclusivamente à universidade pública estatal, o ministro Tarso

Genro conclama a sociedade a participar da discussão da proposta de reforma

da educação superior, mas reconhece como seus interlocutores no debate

aqueles que “defendem” a universidade com determinadas características:

pública, de qualidade, socialmente aberta, expandida para todo território

nacional, autônoma e de caráter republicano.

Enunciado 16: não se trata, contudo, de qualidade como elemento

indefinido nem de mensuração simplista. Qualidade, tratada em sua

complexidade, deve ser capaz de contemplar o mérito acadêmico, conjugado
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com o papel contemporâneo e estratégico que a educação deve desempenhar

no desenvolvimento econômico e social de uma nação  (MOTA, 2005a).

Este enunciado fornece indícios para a significação de qualidade neste

discurso.

A defesa de que a universidade desenvolva atividades com qualidade é

consensual. No entanto as diferenças aparecem na definição dos critérios para

indicação de quais práticas ou produtos da universidade são de qualidade, os

métodos utilizados para avaliá-los e quem tem o poder de defini-los.

Neste enunciado, o autor indica como objetos de avaliação para o

julgamento da qualidade da educação superior: o mérito acadêmico e o papel

da educação no desenvolvimento econômico e social da nação.

O mérito da universidade é julgado, de um lado, pela qualidade de seus

alunos e egressos, segundo os conhecimentos habilidade e atitudes que

dominam e, de outro, pela qualidade de suas pesquisas e seus programas de

extensão.

O mérito individual é socialmente valorizado em nossa cultura que cultiva o

sucesso e a competência, pois, como diz o ditado “Quem não tem

competência, não se estabelece”.

Popkewitz lembra que, desde os anos 60 do século passado, um tema

diferente do discurso público vinculava o progresso social à concepção do

individualismo possessivo60, reforçando a importância de uma sociedade

igualitária definida pelo mérito  (POPKEWITZ apud SILVA JÚNIOR, 2002,

p.55).

60 “A naturalização presente no individualismo possessivo é um processo de formação do ser singular, sua
forma de ser para a sociedade e para o trabalho, que toma o mundo nas suas esferas natural e social como
dado, sem questionamento das contradições que produzem essas realidade por meio da prática social
humana, quando toma sua subjetividade como um ‘fato objetivo’, quando sua qualidade de ser torna-se
uma propriedade” (SILVA JÚNIOR,2002, p. 54-55)
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O reconhecimento e valorização do mérito estão assentados na premissa

da igualdade de oportunidade. Assim diante de um mesmo desafio, quer seja o

vestibular, um teste para emprego ou uma prova esportiva, os mais capazes

são aprovados.

Porém o ideal da igualdade de oportunidade, camufla o fato de que as

diferenças no desempenho, longe de serem naturais, são decorrentes de

desigualdades de condições presentes na sociedade em que, a depender da

sua classe ou fração de classe social, o indivíduo tem ou não as condições

para desenvolver certos conhecimentos e habilidades. A valorização do mérito

acadêmico na universidade torna aceitável para todos, o acesso à educação

superior e diplomação de apenas alguns, o que contraria a definição de

educação como direito social.

A consideração do mérito dos alunos e egressos implica na resolução

prévia de que conhecimentos, habilidades e atitudes serão valorizados,

segundo a perspectiva teórica, mas também política e ideológica daqueles que

detêm o poder de fixar os parâmetros de avaliação.Da mesma forma o

julgamento das pesquisas e das atividades de extensão, se dá em comparação

com um modelo de referência que contempla prioridades, concepções teórico-

metodológicas e opções políticas.

Tais termos comparativos são uma opção política e ideológica determinada

por adesão a projetos societários, pois, a valorização de conhecimentos,

habilidades, atitudes, linhas de pesquisa, áreas de intervenção e público alvo

de projetos de extensão, por exemplo, não é neutra, técnica ou consensual,

mas é realizada segundo uma certa concepção do mundo.

Esta seleção tem efeito decisivo sobre as práticas desenvolvidas nas

instituições de ensino superior as quais, com o conhecimento de que serão

avaliadas segundo determinados parâmetros e que esta avaliação interfere no

seu prestígio e imagem social, nos recursos que recebem, e pode até resultar
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na suspensão de autorização para cursos ou para a instituição como um todo,

procuram atendê-los.

O mesmo acontece com a definição do papel contemporâneo e estratégico

que a educação deve desempenhar no desenvolvimento econômico e social da

nação que, conforme o enunciado de número treze, deve ser considerado no

julgamento do mérito acadêmico, pois tanto o sentido do desenvolvimento

quanto o papel da educação são determinados por projetos societários.

A demarcação do mérito acadêmico e do papel da educação para o

desenvolvimento da nação é objeto da luta política entre as classes sociais.

Enunciado 17: além da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão, a instituição universitária, para fazer jus à denominação, deve

observar os preceitos de liberdade acadêmica plena, constituir-se em espaço

privilegiado de valorização do mérito, do livre pensamento científico, da

cultura e das artes (GENRO e MOTA, 2005)

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e os

preceitos da liberdade acadêmica plena e do livre pensamento é ratificado

neste enunciado.

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, em

geral, interpretado apenas como a obrigação da universidade realizar

pesquisas, promover atividades de extensão e desenvolver atividades de

ensino.

Todavia defendo que implica também que a produção de novos

conhecimentos científicos pela pesquisa e a intervenção na realidade pelos

projetos de extensão tragam elementos de reflexão e crítica, que o ensino

dissociado de tais atividades é impedido de desenvolver.
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Logo, se o professor ao ministrar uma disciplina, olvida as contribuições da

pesquisa e atividades de extensão que ele ou seus colegas desenvolvem e

baseia o ensino fundamentalmente na repetição de regras e conceitos, na

memorização, dissociado das questões presentes na sociedade, fere o

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o qual

implica estimular e criar condições para que os alunos, por exemplo,

destaquem um tema da disciplina, levantem questões e hipóteses sobre ele e o

relacionem com as questões presentes em uma determinada comunidade.

Certamente que a concretização da indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão neste sentido, exige recursos e disponibilidade do

professor para supervisionar os alunos. Porquanto é difícil garanti-lo com salas

de aula com muitos alunos, sem recursos para pesquisa e com o professor

assoberbado com várias atividades para garantir produtividade, critério para

aferir seu mérito conforme a lógica que tem presidido o trabalho docente nas

universidades, e que nada autoriza, no discurso que analiso e no anteprojeto

de lei proposto, esperar que mude.

Quanto aos preceitos de liberdade acadêmica e do livre pensamento

entendidos como a liberdade da universidade definir suas metas, prioridades,

definir seus currículos e linhas de pesquisa, e certamente ser responsável

pelas suas escolhas, apesar de confirmados neste enunciado, têm sua

aplicabilidade ameaçada pela forte ingerência do Estado na definição de

padrões a serem seguidos pelas universidades, tendo como mecanismos de

controle o financiamento segundo uma lógica contratualista (veja-se o Plano de

Desenvolvimento Institucional) e os diversos instrumentos de avaliação, além

da ingerência do capital via financiamento das atividades da universidade.

b) A interação entre a universidade e a sociedade.

No discurso das autoridades do MEC objeto desta análise, a questão das

relações da universidade com a sociedade, que concretiza uma das



155

características apontadas como desejáveis para a universidade - “ser

socialmente aberta” – é tratada em quatro enunciados.

Quadro 7: A interação universidade/sociedade
E Autor Artigo Enunciado

18 Genro Reforma
democrática e
republicana

o MEC entende que a interação da academia
deve dar-se com todos os setores da sociedade,
por isso introduzimos esta interlocução na
reforma

19 Genro Reforma
democrática e
republicana

A interlocução da universidade (...) deve ser feita
com pessoas jurídicas e não com movimentos
abstratos, independentemente de quem eles
representem legalmente, como é recomendável
numa sociedade pluralista e aberta: Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ordem dos
Advogados do Brasil, Conselho Federal de
Medicina, Confederação Nacional da Indústria e
Federação Nacional dos Jornalistas, por exemplo

20 Genro Reforma
democrática e
republicana

“A proposta de criação de um Conselho
Comunitário Social visa ouvir a sociedade
organizada. Esse Conselho encaminhará
subsídios para a fixação de diretrizes para a
política geral da universidade

21 Genro Passada a
artilharia

(...) o Conselho não ameaça a autonomia, mas
deriva dela, tornando transparentes relações que
já existem  aliás, de uma forma nem sempre
conhecida pela sociedade e pela comunidade da
própria universidade .(

A defesa da interlocução da universidade com os setores da sociedade

representados por pessoas jurídicas opõe-se, no discurso, à idéia de

universidade elitista para significar que esta é apartada, afastada dos

“interesses mundanos”.

Considero que a universidade necessariamente interage com a sociedade,

pois como qualquer instituição social, atende a necessidades sociais e contribui

para a reprodução das relações sociais e da ideologia dominante, ao mesmo

tempo em que é espaço da inovação e da crítica desta ideologia. É, portanto

impregnada por interesses de classe que direcionam suas práticas.
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A questão fundamental a ser discutida é quanto aos interesses que são

preponderantes na definição dos destinos da universidade.

O que de fato se observa, ao estudar a história da universidade, é a forte

influência das classes dominantes caracterizando a universidade elitista. A

novidade a ser criada seria o aumento do poder das classes subalternas, mas

isto não se garante por decreto, pois é resultado de luta política.

Como esta questão é tratada no discurso é o que passo a analisar.

Enunciado 18: o MEC entende que a interação da academia deve dar-se

com todos os setores da sociedade, por isso introduzimos esta interlocução

na reforma (GENRO, 2005b).

Segundo o ministro Genro, os interlocutores reconhecidos para a

universidade são setores da sociedade, idéia que se relaciona com a de

diferenciação conforme o âmbito de atividades ou de atuação.

Enunciado 19: A interlocução da universidade (...) deve ser feita com

pessoas jurídicas e não com movimentos abstratos, independentemente de

quem eles representem legalmente, como é recomendável numa sociedade

pluralista e aberta: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra61, Ordem

dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Medicina, Confederação

Nacional da Indústria e Federação Nacional dos Jornalistas, por exemplo

(GENRO, 2005b).

Este enunciado qualifica os interlocutores com os quais a universidade deve

interagir.

A mensagem, divulgada pelo enunciado de que qualquer pessoa jurídica

será aceita como interlocutor da universidade, “independentemente de quem

61 Lembro que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é um movimento social e não pessoa jurídica
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eles representem legalmente , despolitiza o debate por desconsiderar que os

interesses que representam são diferenciados e alguns até antagônicos e por

sugerir que todas as pessoas jurídicas têm o mesmo poder e possibilidade de

fazer tal interlocução.

Enunciado 20: A proposta de criação de um Conselho Comunitário Social

visa ouvir a sociedade organizada. Esse Conselho encaminhará subsídios

para a fixação de diretrizes para a política geral da universidade  (GENRO,

2005b).

Este enunciado apresenta o mecanismo formal que promoverá a

interlocução sistemática entre a universidade e a sociedade.

Todavia, a criação do Conselho Comunitário Social que, segundo as

autoridades do MEC representa a sociedade, não garante a interlocução da

universidade com as classes subalternas. Isto dependerá da sua composição,

lógica de funcionamento e da correlação de forças presentes em uma dada

conjuntura.

No entanto, a falácia de que no Conselho representará interesses comuns à

sociedade é reforçada pela incorporação, no próprio nome do conselho, do

adjetivo “comunitário”, relativo à comunidade, conceito fundado no pressuposto

de um coletivo que, segundo Arcoverde (1985) é ilusório.

É indubitável, porém que o Conselho será um instrumento de legitimação

daqueles interesses que consigam fazer-se representar e que, a apresentação

desses interesses como interesses da sociedade como um todo, contribui para

o encobrimento da influência de certos grupos e classes sociais nas diretrizes

políticas e pedagógicas da universidade.

Enunciado 21: (...) o Conselho não ameaça a autonomia, mas deriva

dela, tornando transparentes relações que já existem  aliás, de uma forma
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nem sempre conhecida pela sociedade e pela comunidade da própria

universidade .(GENRO, 2005c)

No enunciado 21 o próprio Ministro da Educação enfatiza que a presença

do Conselho Comunitário Social nas universidades é compatível com a

prerrogativa da autonomia de que gozam tais instituições.

Afirmar que a intervenção do Conselho Comunitário Social na universidade

é compatível com o princípio da autonomia é uma resposta das autoridades do

MEC aos que têm restrições a tal intervenção, por considerar que a

universidade pode sofrer forte interferência das classes e grupos sociais com

maior poder econômico e político.

c) A questão da Autonomia Universitária

A autonomia das universidades é uma temática que integra a agenda de

diversas forças sociais desde 1980, sendo mais uma daquelas idéias

aparentemente consensuais. No entanto, a reivindicação de autonomia tanto é

usada para afirmar o direito ao livre-pensar e à defesa da capacidade da

universidade regular sua organização e dinâmica interna, quanto para referir-se

à redução da responsabilidade do Estado com o fornecimento e financiamento

da educação superior e manutenção de recursos para pesquisa e extensão,

ficando as universidades “livres das amarras legais” para buscar recursos no

mercado.

Tais diferenças estão alicerçadas em diferentes concepções de educação e

da responsabilidade do Estado com a educação superior - tão somente

regulador e avaliador ou também responsável pelo fornecimento e

financiamento da educação pública -.
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No discurso analisado a autonomia universitária é tratada nos enunciados

apresentados no quadro seguinte.

Quadro 8 : A Autonomia Universitária
E Autor Artigo Enunciado

22 Genro e
Mota

Autonomia
universitária
para quem?

A autonomia no setor público remete à
necessidade de financiamento regular, por parte
do poder público, a partir de rigorosa avaliação

23 Genro e
Mota

Autonomia
universitária
para quem?

Enfim, a autonomia proposta, em consonância
com o artigo 207 da Constituição, proporcionará
ao setor público avanços irreversíveis na gestão
por orçamento global62, com repasses regulares e
recursos adicionais. A distribuição será baseada
em proposições claras de enfrentamento das
desigualdades regionais e sociais”.

24 Genro e
Mota

Reforma
Universitária

(...) é necessário reconhecer a pluralidade e
diversidade regional do sistema federal,
estabelecendo um novo marco regulatório de
autonomia, em coerência com os princípios gerais
de eficiência e responsabilidade, garantindo a
participação das comunidades interna e externa
na supervisão dos rumos das instituições

Enunciado 22: A autonomia no setor público remete à necessidade de

financiamento regular, por parte do poder público, a partir de rigorosa

avaliação  (GENRO e MOTA, 2005).

Aqui o locutor do discurso em pauta reconhece a necessidade de

financiamento regular e recursos adicionais para que as universidades possam

de fato gozar da prerrogativa da autonomia. No entanto condiciona o

financiamento à avaliação.

Apontar que as universidades precisam ser avaliadas para ter acesso aos

recursos tem forte apelo popular, especialmente após a campanha de

difamação do serviço público estabelecida no país desde o governo Collor e o

enaltecimento das qualidades do setor privado próprio da ideologia neoliberal.

Os que contestam a vinculação do financiamento à avaliação podem ser

62 A gestão por orçamento global é antiga reivindicação dos gestores das universidades públicas estatais,
pois confere às universidades, maior poder de decisão quanto à destinação dos recursos recebidos.
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acusados de resistentes ao controle social, ou temerosos quanto aos

resultados da avaliação.

Todavia, o que há é a promoção do deslocamento da discussão do

financiamento das universidades do âmbito das responsabilidades do Estado

com a educação superior pública para a questão do mérito institucional. Nesta

perspectiva, apenas aquelas universidades que “provem” sua qualidade e

sejam bem avaliadas “merecem” receber financiamento.

Enunciado 23: Enfim, a autonomia proposta, em consonância com o artigo

207 da Constituição, proporcionará ao setor público avanços irreversíveis na

gestão por orçamento global, com repasses regulares e recursos adicionais.

A distribuição será baseada em proposições claras de enfrentamento das

desigualdades regionais e sociais”.(GENRO e MOTA, 2005)

Neste enunciado os porta-vozes do governo Lula acenam com a gestão por

orçamento global que é uma antiga reivindicação dos gestores das

universidades públicas estatais, pois confere às universidades, maior poder de

decisão quanto à destinação dos recursos recebidos. Ao mesmo tempo em que

indicam uma das exigências que as universidades precisam atender para

receber recursos: proposições claras de enfrentamento das desigualdades

regionais e sociais.

A questão a ser discutida é quanto ao que são propostas claras de

enfrentamento das desigualdades, quem as julga e sob que critérios.

Enunciado 24: (...) é necessário reconhecer a pluralidade e diversidade

regional do sistema federal, estabelecendo um novo marco regulatório de

autonomia, em coerência com os princípios gerais de eficiência e

responsabilidade, garantindo a participação das comunidades interna e

externa na supervisão dos rumos das instituições . (GENRO e MOTA, 2004)
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Os locutores do discurso destacam a participação das comunidades interna

e externa na supervisão dos rumos da universidade e os princípios

orientadores da autonomia: a eficiência e a responsabilidade.

Mattos avalia que a proposta de reforma universitária do governo Lula

segue a mesma lógica da autonomia desenhada pelo governo Fernando

Henrique em que o principal instrumento para isso seria a vinculação do

financiamento a metas (...) conforme os parâmetros definidos pelo governo e

cuja avaliação seria acompanhada por Conselhos Comunitários, conforme

definições externas às instituições  (MATTOS, 2005, p. 85)

Os enunciados explicitam que o financiamento das universidades, item

fundamental entre as condições para o exercício da autonomia, é condicionado

a resultados obtidos em avaliações.

Atrelar o financiamento das universidades a resultados tem por base certa

concepção de autonomia, que é contraditória com a defesa da liberdade

acadêmica plena e do livre pensamento científico na medida em que, para

receber recursos, a universidade deve alcançar resultados definidos pelo

Estado, ou pelo mercado (quando busca fontes alternativas de financiamento),

os quais terão o poder de influir fortemente na definição dos temas e conteúdos

da pesquisa, do ensino e da extensão.

A autonomia proposta é, portanto uma autonomia regulada e é justificada

pelo Ministro da Educação, segundo declarações e entrevistas aos órgãos de

imprensa, pelo apelo à diferença entre autonomia e soberania.

Certamente que a soberania, que é o poder de mando de última instância, é

prerrogativa do Estado, e que é importante que a universidade seja avaliada,

todavia, condicionar o financiamento à avaliação, compromete a autonomia

didático-científica da universidade.
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d) A democratização da universidade

No discurso que analiso a questão da democratização da universidade é

abordada em dois sentidos: quanto ao acesso aos cursos e a produção

científica da instituição e quanto à socialização do poder no seu interior,

conforme o quadro 9.

Quadro 9: Democratização da universidade
E Autor Artigo Enunciado

25 Genro Público,gratuito
e de qualidade

Por fim, a única forma de construir um projeto
educacional que promova o exercício pleno da
cidadania é por meio da participação
democrática da sociedade civil. A eleição direta
dos dirigentes das instituições é um passo
importante que de vê ser combinado com a
criação de um Conselho Social nas
universidades

26 Guimarães
e Ribeiro

Uma reforma
séria e aberta

(...) nas instituições de ensino privadas a
comunidade acadêmica - isto é, os docentes e
os alunos - passará a exercer um poder que até
hoje não teve, no respectivo Conselho Superior.
Isso é mais do que justo .

27 Genro Público,
gratuito e de

qualidade

Democratizar o acesso é o tema central da
reforma para garantir ao jovem de baixa renda a
oportunidade de chegar ao ensino superior.
Queremos desta forma, reverter a realidade atual

 apenas 9% dos jovens brasileiros entre 18 e
24 anos estão na universidade  bem abaixo da
Argentina (32%) e do Canadá(62%).

28 Mota Qualidade na
educação
superior

a reforma proposta tem uma estratégia:
expansão da educação superior com qualidade e
promoção da inclusão social. Expansão tanto do
setor púbico como do privado, porque é
inadmissível que o percentual de nossa
população universitária jovem seja menor do que
os dos demais países vizinhos, e ínfimo, se
comparado com as nações mais desenvolvidas .

Enunciado 25: Por fim, a única forma de construir um projeto educacional

que promova o exercício pleno da cidadania é por meio da participação

democrática da sociedade civil.  A eleição direta dos dirigentes das

instituições é um passo importante que de vê ser combinado com a criação de

um Conselho Social nas universidades (GENRO, 2004a).
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Segundo esse enunciado a socialização do poder nas universidades passa

pela maior interação da universidade com a sociedade e pela eleição direta dos

seus dirigentes.

Certamente que esses são dois importantes mecanismos de socialização

do poder, no entanto, a eleição direta pode ser apenas um mecanismo de

legitimação de acesso a cargos. Há que se considerar a organização do próprio

mecanismo eleitoral e os sistemas de controle social sobre os dirigentes ao

longo de seu mandato.

Também a participação da sociedade civil por si só não garante a

democratização na medida em que os Conselhos Comunitários não são

imunes a práticas clientelistas e de cooptação e podem favorecer a

concentração de poder nas mãos de determinados grupos sociais, promovendo

sua influência na definição dos destinos da universidade.

Enunciado 26: (...) nas instituições de ensino privadas a comunidade
acadêmica - isto é, os docentes e os alunos - passará a exercer um poder que

até hoje não teve, no respectivo Conselho Superior. Isso é mais do que justo .

(GUIMARÃES e RIBEIRO, 2005a)

Neste enunciado o autor acena com a socialização do poder pela

participação de alunos e professores63, nos colegiados superiores das

universidades privadas.

Entretanto, a criação de canais institucionais de participação que servem

para legitimar decisões, apesar de ser importante passo para a democratização

da gestão e a socialização do poder é insuficiente para garanti-los. Há que se

considerar variáveis intervenientes como a proporcionalidade da

representação, o processo de escolhas daqueles que representarão os

63 Destaco que o autor desconsidera que a comunidade universitária também é composta por funcionários
e técnicos administrativos.
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segmentos da comunidade acadêmica, as relações entre representantes e

representados entre outras, para identificar se a participação se efetiva como

comportamento receptivo e passivo, como a simples presença em reuniões, ou

como contribuição direta para a tomada de decisões.

De todo modo como participação é um termo presente em discursos

“politicamente corretos”, advogar a participação da comunidade acadêmica nos

processos decisórios da universidade angaria simpatia e adesão à proposta do

governo.

Quanto a democratização do acesso, sobre o qual já tecemos algumas

considerações anteriormente, o ator do discurso reforça que:

Enunciado 27: Democratizar o acesso é o tema central da reforma para

garantir ao jovem de baixa renda a oportunidade de chegar ao ensino

superior. Queremos desta forma, reverter a realidade atual  apenas 9% dos

jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão na universidade  bem abaixo da

Argentina (32%) e do Canadá(62%). (GENRO, 2004a)

A análise do enunciado permite fazer duas observações: a primeira é que

nele é silenciado que 91% dos jovens brasileiros - entre 18 e 24 anos - não têm

acesso à universidade, por deficiência de vagas nas universidades públicas e

gratuitas64,já que os custos da educação privada são elevados e que muitos

jovens se auto-excluem da educação superior pela necessidade de inserção

precoce no mercado de trabalho. A segunda observação é que o enunciado

induz a pensar que realizam cursos nas instituições de ensino superior apenas

os jovens de classes de maior renda. Isto pode ser verdade nas instituições

privadas, mas não o é nas públicas, conforme pesquisa realizada pelo INEP

com os estudantes que realizaram o Exame Nacional de cursos em 200365.

64 Segundo PAULA (2004) as vagas em cursos de graduação já são suficientes para atender a 86% dos
concluintes do ensino médio, mas somente 17% delas são gratuitas .(PAULA, 2004, 45).
65 “Dos formandos de universidades públicas que fizeram o exame, 70,8% são de família com renda
inferior a R$ 2.400,00, enquanto que nas instituições privadas, 58,4% têm renda inferior a este valor. As
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Enunciado 28: a reforma proposta tem uma estratégia: expansão da

educação superior com qualidade e promoção da inclusão social. Expansão

tanto do setor púbico como do privado, porque é inadmissível que o

percentual de nossa população universitária jovem seja menor do que os dos

demais países vizinhos, e ínfimo, se comparado com as nações mais

desenvolvidas . (MOTA, 2005a).

As autoridades do MEC associam, neste discurso, a idéia de

democratização da universidade, pelo favorecimento do acesso dos jovens de

baixa renda, à da universidade como promotora de inclusão social.

Como já destaquei no segundo capítulo, a educação pode até ser uma

condição necessária, mas não é suficiente para inclusão social. Esta se dá pelo

acesso ao trabalho e à participação no usufruto da riqueza e na política, que

dependem das condições de produção e reprodução das relações sociais e das

relações de força presentes na conjuntura.

Contudo, no contexto excludente da globalização, o aceno de que a

educação é capaz de promover a inclusão social é uma idéia utilizada pelos

governos para atuar sobre as tensões advindas da exclusão e criar condições

para a governabilidade, quando se coloca como responsável por promover tal

inclusão.

5.3.4. Missão da universidade

A missão da universidade é tratada no discurso segundo os enunciados

apresentados no quadro abaixo.

públicas têm 26,5% dos estudantes com renda familiar até R $720,00, enquanto as privadas têm apenas
12,9%” (idem)
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Quadro 10: Missão da Universidade
E Autor Artigo Enunciado

29 Genro e
Mota

Reforma
Universitária

A missão central e estratégica da universidade é
formar profissionais de qualidade, produzir e divulgar
ciência e tecnologia, assim como cooperar no
entendimento do homem e do meio em que vive

30 Genro Reforma
universitária
em debate

O processo de formação da Nação Brasileira teve
sucessivas interrupções, o que evidencia que um
projeto de recuperação e de melhora substancial do
ensino superior necessita levar em consideração esta
questão, bem como a necessidade imperiosa do
desenvolvimento regional e a importância de gerarmos
conhecimento para reposicionarmos nossa base
industrial, agregando valor à nossa produção e
alavancando,do ponto de vista econômico e social,
este projeto nacional

31 Genro Uma reforma
que interessa

a todos os
brasileiros

as universidades brasileiras, portanto, devem ser
pensadas em conexão com os grandes impasses que
deverão ser superados pelo Brasil nas próximas
décadas. Nossas instituições de ensino superior
devem, também, interagir com as vocações regionais
repartindo o saber e a tecnologia com a base da
sociedade .

32 Mota Bem público a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a
primeira instituição no país em número de patentes
transferidas para o setor produtivo e a Pontifícia
Universidade Católica (PUC-RJ) ocupa a primeira
colocação em quantidade relativa de programas de
pós-graduação de nível internacional. Essas e outras
excelentes escolas devem ser referência e servir
como parâmetro no futuro para todas as instituições
de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas .

33 Genro Público,
gratuito e de

qualidade

a universidade, na nossa visão, tem um papel
estratégico num novo projeto de desenvolvimento, que
compatibilize crescimento sustentável com justiça
social

Enunciado 29: A missão central e estratégica da universidade é formar

profissionais de qualidade, produzir e divulgar ciência e tecnologia, assim

como cooperar no entendimento do homem e do meio em que vive (GENRO

e MOTA, 2004)

No enunciado acima, o locutor do discurso recorre às concepções de

missão e de estratégia que são próprias do discurso empresarial.
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Para Ferrell, “a declaração da missão define uma organização e descreve

sua razão de ser, o que e quem ela representa e os valores ou crenças que a

mantém  (FERRELL et al, 2000,22).

Já estratégia, termo originalmente utilizado no discurso militar para significar

as decisões quanto a operações de guerra, refere-se, no discurso empresarial,

à criação de uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo diferente conjunto de

atividades, segundo Porter e à busca deliberada de um plano de ação para

desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa, conforme

Henderson. Baseia-se, portanto na idéia de que cada um precisa ser diferente

o bastante para possuir uma vantagem única, que lhe permita superar em

desempenho os seus concorrentes.

Ao declarar como missão da universidade a formação de recursos humanos

altamente qualificados e produção e divulgação de ciência e tecnologia, tendo

em vista o entendimento do homem e do meio, o autor propõe uma descrição

da razão de ser da universidade (produzi e divulgar conhecimento) e os valores

e crenças que a mantém (o entendimento do homem e seu meio). Silencia,

entretanto o que e a quem ela representa.

Enunciado 30: O processo de formação da Nação Brasileira teve

sucessivas interrupções, o que evidencia que um projeto de recuperação e de

melhora substancial do ensino superior necessita levar em consideração esta

questão, bem como a necessidade imperiosa do desenvolvimento regional e

a importância de gerarmos conhecimento para reposicionarmos nossa base

industrial, agregando valor à nossa produção e alavancando,do ponto de

vista econômico e social, este projeto nacional (Genro, 2004b)

Considerando que a missão da universidade é estratégica por gerar

vantagem competitiva para que o país possa competir no concorrido mercado

globalizado, tal vantagem competitiva, segundo o discurso que analiso, deve
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ser empregada para promover o desenvolvimento regional e agregar valor à

produção.

A necessidade de desenvolvimento regional ou o enfrentamento das

desigualdades regionais é um “mote” há muito utilizado pelos governos

brasileiros, já que temos diferenças regionais de tal modo que, considerando o

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são identificadas regiões do país

com IDH próximo aos países mais desenvolvidos e outras com expectativa de

vida, escolaridade e renda, semelhante a regiões africanas com baixo IDH.

Todavia, apesar de ressaltada em discursos como questão ser resolvida, a

desigualdade regional permanece.

Enunciado 31: as universidades brasileiras, portanto, devem ser pensadas

em conexão com os grandes impasses que deverão ser superados pelo Brasil

nas próximas décadas. Nossas instituições de ensino superior devem, também,

interagir com as vocações regionais repartindo o saber e a tecnologia com

a base da sociedade .(GENRO , 2005d)

O ministro Tarso Genro destaca neste enunciado a necessidade de

interação da universidade com as vocações isto é, com os talentos, aptidões,

inclinações regionais, provavelmente por considerá-las como diferenciais

competitivos dessas regiões, interpretação que é autorizada pela presença da

perspectiva empresarial no discurso analisado.

Assim a interação das universidades com as vocações regionais repartindo

o saber e a tecnologia com a base da sociedade é uma decisão estratégica de

governo e missão estratégica da universidade.

Enunciado 32: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a

primeira instituição no país em número de patentes transferidas para o setor

produtivo e a Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) ocupa a primeira
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colocação em quantidade relativa de programas de pós-graduação de nível

internacional. Essas e outras excelentes escolas devem ser referência e servir

como parâmetro no futuro para todas as instituições de ensino superior, sejam

elas públicas ou privadas . (MOTA,2005b)

Este enunciado traz a definição mais clara de como o discurso significa a

função da universidade, sua missão estratégica: gerar conhecimento e

tecnologia que possam ser imediatamente utilizados para a produção e formar

profissionais altamente qualificados em seus programas de pós-graduação.

Ao indicar a UFMG e a PUC-RJ como modelos para todas as instituições de

ensino superior, o autor desconsidera que a maioria dessas instituições resume

suas atividades a cursos de graduação, logo apenas as universidades podem

aspirar equiparar-se às duas universidades citadas.

A definição do número de patentes que a universidade transfere para o

setor produtivo como critério de excelência, representa a lógica privatista,

significa a apropriação privada do conhecimento e, no caso citado,

conhecimento gerado em uma universidade pública que é mantida com os

recursos de toda sociedade.

Esta posição é incoerente com a defesa da educação como bem público, da

universidade como aberta e inclusiva e com a preocupação demonstrada

quanto ao comércio educacional, expressadas em enunciados anteriormente

analisados.

Enunciado 33: a universidade, na nossa visão, tem um papel estratégico

num novo projeto de desenvolvimento, que compatibilize crescimento

sustentável com justiça social (GENRO, 2004a)

Crescimento sustentável é uma expressão que encerra a idéia de que o

desenvolvimento das forças produtivas e a realização da produção precisam

considerar as limitações dos recursos naturais disponíveis no planeta e os

danos que podem causar ao meio ambiente, de forma a atender as



170

necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade das gerações

futuras atenderem às suas próprias necessidades.

Justiça social é uma concepção cara à Doutrina Social da Igreja, que não

condena a propriedade privada e o capitalismo, mas seus abusos

individualistas. Alguns Papas explicitaram a preocupação da Igreja Católica

com esta questão. Pio IX, na encíclica Quadragesimo Anno divulgada em 1931,

clamava pela justa distribuição da riqueza segundo as exigências do bem

comum e da justiça social. Paulo VI em 1967 indicava, na encíclica Populorum

Progressio, as obrigações das multinacionais que deveriam ser pioneiras da

justiça social e em 1975 na Evangelii Nuntiandi defendia a justiça social como

parte integrante da fé.

É também, juntamente com a idéia de crescimento ou desenvolvimento

sustentável, cara ao paradigma que defende a possibilidade e a necessidade

da humanização do capitalismo.

Assim crescimento sustentável com justiça social seria uma máxima que

exorta o capital a pautar suas ações em certos valores morais e comprometer-

se com a defesa da qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

O discurso da humanização do capitalismo, que mascara os mecanismos

de sustentação deste modo de produção - a exploração e dominação do

homem e da natureza -, é compatível com a idéia de fim da história, isto é,

nada há além do horizonte do capital. Também acena com a esperança de que

é possível, a partir de uma reforma cultural e moral que tem por base a

consciência ecológica e a solidariedade social, que a produção seja orientada

para o atendimento das necessidades sociais da população e os conflitos de

interesses entre as classes sejam negociados.

A análise que realizei do discurso político do governo Lula sobre a

universidade, permite destacar como suas idéias centrais: a educação como

bem público, a responsabilidade do Estado com a garantia da qualidade dos

serviços e produtos das instituições de ensino superior, a democratização da
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universidade e sua interação com a sociedade civil e a contribuição da

universidade para o projeto de nação soberana e desenvolvimento sustentável.

Trata-se de um discurso “politicamente correto”, que tem forte impacto

positivo junto à opinião pública, especialmente quando acena com a construção

de uma nação com crescimento sustentável e justiça social e com a

possibilidade de acesso das pessoas de baixa renda à educação superior.

Atende, portanto ao objetivo de criar um ambiente social favorável para a

aprovação do Anteprojeto de Lei da Educação Superior.

Porém, a análise acurada permite identificar que idéias de forte impacto

como educação como bem público e direito social, Estado como guardião da

qualidade e universidade autônoma e democrática, são (re)significadas e

compatibilizadas com outras que lhes são opostas.

Assim, a idéia de educação como bem público é (re)significada neste

discurso e compatibilizada com a concepção de que, instituições de ensino

com fins lucrativos, embora regidas pela lógica do mercado, são instituições

públicas. Assim educação é ao mesmo tempo bem público e mercadoria.

Já a noção de educação como direito social é combinada com a de mérito,

sob o princípio da igualdade de oportunidades, logo, o usufruto do direito é

condicionado ao mérito. Tem direito à educação superior quem é capaz.

A imagem do Estado como guardião do interesse geral e da

democratização do acesso ao ensino superior é combinada com a compra de

vagas em instituições particulares, reduzindo assim o quantitativo de vagas

ociosas de que dispõem. O interesse privado é metamorfoseado em interesse

público.

A sociedade civil, reconhecida e legitimada como interlocutora da

universidade é restrita a pessoas jurídicas. Portanto, os movimentos sociais



172

que não se organizam legalmente e gozam desse status estão excluídos do

diálogo.

A autonomia didática e científica é combinada com destinação de recursos

segundo resultados de avaliações e contratos de gestão. É a autonomia

regrada por parâmetros decididos por quem financia a universidade

Por outro lado a defesa da democratização do acesso à educação superior,

da inclusão social pela educação e o repúdio ao lucro fácil e à mercantilização

do ensino, conforme significados no discurso, são coerentes com a idéia de

humanização do capitalismo, que fundamenta a concepção de crescimento

sustentável com justiça social, indicado como diretriz do projeto de

desenvolvimento, que o governo Lula pretende implementar no país, com a

contribuição das instituições de ensino superior, entre elas a universidade.

5.4. Desqualificar o dissenso para manter o Enigma

Como todo guardião de um enigma o governo Lula procura dificultar que

este seja decifrado. Uma das formas é, reiteradas vezes, apresentar sua

proposta de reforma universitária como (...) materialização  nos marcos do

momento atual  das históricas bandeiras de defesa da universidade pública

(MATTOS, 2005, p.87). A outra forma é desqualificar aqueles identificados

como opositores, conforme se vê no quadro a seguir, cujos enunciados passo a

analisar.
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Quadro 11: O tratamento do dissenso
E Autor Artigo Enunciado

34 Tarso
Genro

Universidade
e Nação

Alguns setores que auto-referem como de esquerda
tentam interditar o debate, discutindo a reforma do
ensino superior como se ela fosse o Prouni, que nos
próximos quatro anos terá 400 mil bolsistas.
Recusam-se ao debate democrático. Na verdade, esta
é uma posição conservadora, que defende que se
deixe a universidade como está .

35 Pacheco e
Ristoff

Empresários
e socialistas

contra a
reforma?

Ao analisarmos os dois artigos [refere-se ao artigo do
presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo
e o do presidente da Associação de Docentes da
UNB] observamos que os empresários do setor leram
o projeto e, legitimamente, buscam preservar seus
interesses privados. O professor Dantas, no entanto,
parece não ter lido a proposta, ou a leu e tenta
manipular a opinião pública enfeitando seus
argumentos com citações de Marx e jargões
acadêmicos. Expressa o conservadorismo de um setor
da universidade que domina o vocabulário marxista,
mas que, ideologicamente, está no campo de uma
pequena burguesia elitista e corporativa .

36 Genro e
Trindade

Quem teme a
reforma?

Além da legítima e necessária discussão crítica do
anteprojeto para aperfeiçoá-lo, há uma paradoxal
convergência entre grupos que sempre estiveram em
campos opostos e tornaram-se militantes de um
patético conservadorismo anti-reformista que tenta
desqualificá-lo: o direitismo extremo que o acusa de
inspiração soviética e o esquerdismo radical que o
denuncia como obra do Banco Mundial .

Enunciado 34: Alguns setores que auto-referem como de esquerda  tentam

interditar o debate, discutindo a reforma do ensino superior como se ela fosse o

Prouni, que nos próximos quatro anos terá 400 mil bolsistas. Recusam-se ao

debate democrático. Na verdade, esta é uma posição conservadora, que

defende que se deixe a universidade como está .(GENRO, 2005a)

Neste enunciado, o Ministro da Educação reage a críticas feitas ao Prouni,

programa apresentado pelo governo como instrumento de democratização do

acesso à universidade e imputa ao seu interlocutor ações de censura e de

oposição à mudança.
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Sugere que tal interlocutor, ao tratar da reforma como se fosse o Prouni,

comete um erro de interpretação ou age com má fé, já que usa tal expediente

para interditar o debate.

Qualifica de conservadora uma posição crítica assumida por alguém que se

considera de esquerda e, nesse sentido, levanta dúvidas quanto à sua real

opção política e ideológica, pois no discurso político, a posição de esquerda é

associada a um projeto societário alternativo ao capital, no caso de socialistas

e comunistas ou a promoção de reformas na distribuição do poder e da

riqueza, no caso dos sociais democratas. Opção ideológica de esquerda e

conservadorismo são incongruentes.

Enunciado 35: Ao analisarmos os dois artigos [refere-se ao artigo do

presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de

Ensino Superior de São Paulo e o do presidente da Associação de Docentes

da UNB] observamos que os empresários do setor leram o projeto e,

legitimamente, buscam preservar seus interesses privados. O professor

Dantas, no entanto, parece não ter lido a proposta, ou a leu e tenta manipular a

opinião pública enfeitando seus argumentos com citações de Marx e jargões

acadêmicos. Expressa o conservadorismo de um setor da universidade que

domina o vocabulário marxista, mas que, ideologicamente, está no campo de

uma pequena burguesia elitista e corporativa . (PACHECO e RISTOFF, 2005)

Mais uma vez alguém, neste caso um membro de um sindicato de

professores, que aprecia desfavoravelmente o Anteprojeto de Lei da Educação

Superior apresentado pelo governo, é acusado de pronunciar-se sobre algo

que não conhece ou de, deliberadamente, procurar confundir a opinião pública.

Apesar de nomear o professor que procede à crítica, a autoridade do MEC

que produziu o enunciado, tem como interlocutor uma seção sindical que o

professor, na qualidade de presidente, representa.

É contraditório que o autor, de um lado, repudia o professor por representar

interesses de certos grupos - pequena burguesia elitista e corporativa - e não
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os gerais da sociedade, mas, de outro, considera como legítima a crítica

manifestada por um presidente de sindicato patronal, referenciada por

interesses privados.

Enunciado 36: Além da legítima e necessária discussão crítica do

anteprojeto para aperfeiçoá-lo, há uma paradoxal convergência entre grupos

que sempre estiveram em campos opostos e tornaram-se militantes de um

patético conservadorismo anti-reformista que tenta desqualificá-lo: o direitismo

extremo que o acusa de inspiração soviética e o esquerdismo radical que o

denuncia como obra do Banco Mundial . (GENRO e TRINDADE, 2005).

A análise deste enunciado autoriza a interpretação de que são bem-vindas

aquelas contribuições que concordam com os princípios e a lógica da reforma

universitária, isto é, são aceitas sugestões.

Apreciações desfavoráveis são desconsideradas e seus interlocutores

desqualificados, com a utilização de adjetivos com forte impacto emocional e

ideológico como o são “direitismo extremo” e “esquerdismo radical”, que

remetem a posições ideológicas intransigentes, intolerantes que não

contemporizam, não debatem nem negociam, o que justifica a desatenção para

com elas.

A desqualificação das críticas aos princípios fundamentais do projeto de

universidade compromete o debate democrático, já que uma característica

fundamental da democracia é o pluralismo (...) baseado no princípio, segundo

o qual o dissenso, desde que mantido dentro de limites estabelecidos pelas

regras do jogo democrático, não é um elemento destruidor, mas instigador e

solicitador  (FÁVERO, 2000,183).

Desta forma, concordo com o Ministro da Educação que o projeto de

reforma da educação superior pode até receber o adjetivo de “coletivo”, já que

incorpora idéias de vários atores, contudo está longe de ser democrático, já

que desqualifica o dissenso.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

EPÍLOGO
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Desde os anos 90 do século passado, a reforma universitária compõe a

agenda do Estado no Brasil e é construída numa arena conflituosa, já que a

definição dos rumos das instituições que são responsáveis pela formação de

profissionais com alto nível de qualificação - em seus cursos de graduação e

pós-graduação - e pela produção de conhecimento e tecnologia, é importante

tanto para a realização das atividades produtivas, quanto para criação de

cultura que reforce o modo de viver e pensar dominante, ou o conteste.

Esta discussão acontece numa conjuntura em que o Brasil se insere de

forma subordinada no jogo econômico do capitalismo mundial, buscando criar

condições para ganhar e manter a confiança de seus credores e reduzir o

chamado “risco Brasil”, de modo a atrair investimentos para o país, ao mesmo

tempo em que se depara com um alto índice de desemprego e concentração

de renda, pauperização crescente da população e deterioração da qualidade

de vida, como atestam a insegurança das grandes cidades e os conflitos no

campo.

Neste contexto, formar profissionais qualificados e identificados com as

novas exigências do mundo do trabalho, produzir conhecimento e tecnologia

que a produção requisita, e ao mesmo tempo, favorecer a consolidação do

mercado educacional e o ingresso do capital privado para financiar atividades

de instituições públicas, parece ser a alternativa proposta pelo governo Lula

para a universidade.

O financiamento das instituições públicas, a autonomia e gestão

universitárias, o acesso e permanência dos alunos e avaliação e controle das

práticas acadêmicas, atores e produtos, são os aspectos essenciais da reforma

proposta.

As mudanças propostas, longe de constituírem simples ajustes,

acomodação das instituições de ensino superior a novos desafios, definem a

direção social do ensino de nível superior e das pesquisas e atividades de

extensão realizadas no âmbito de tais instituições, logo alteram
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substancialmente seu perfil e suas práticas, no sentido de “formatar” a

universidade segundo os interesses dominantes.

Princípios e diretrizes presentes nos diversos instrumentos de

regulamentação da proposta, como os conhecimentos e habilidades

selecionados como prioritários para a avaliação dos ingressantes e concluintes

do sistema de educação superior pelo SINAES, o estímulo a que universidades

transfiram patentes para o setor produtivo e a isenção fiscal de instituições

privadas com fins lucrativos, em troca de ingresso de alunos de baixa renda,

como prevê o Prouni, autorizam esta conclusão.

Por outro lado os porta-vozes do governo colocam como destaques da

reforma: a democratização do acesso, a autonomia didático-científica,

financeira e de gestão, a interação com a sociedade civil e a regulação do

Estado para que as instituições de ensino superior cumpram sua missão

estratégica e contribuam para o projeto de país soberano e com

desenvolvimento sustentável.

Estes são os temas de destaque no discurso político do governo Lula sobre

a universidade, proferido por seus porta-vozes - autoridades do MEC – e

divulgado pela mídia para criar, junto à opinião pública, o ambiente favorável à

aprovação de seu projeto para esta instituição.

Esta estratégia permitiu construir, perante a opinião pública, a

representação de que, submetido ao debate com a sociedade civil, o projeto

expressará os interesses da sociedade como um todo, será um projeto coletivo.

O próprio Ministro Tarso Genro, em artigo publicado do Jornal da Tarde

(SP) em 30/12/2004, indica que:

Para que o processo de discussão seja democrático, não é suficiente o

Ministério da Educação ouvir personalidades, entidades e instituições. É

necessário o MEC emitir opiniões, expor-se, defender princípios, assim como

expressar suas diretrizes gerais. Desse modo qualifica o debate e o produto
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obtido será a expressão do exercício legitimado de construção coletiva balizada

por posições consistentes. É o que tem feito o MEC a partir da constatação da

necessidade de uma nova regulação orgânica para o Sistema de Educação

Superior Federal . (GENRO e MOTA, 2004).

O MEC se dispõe a, de um lado, ouvir personalidades, entidades e

instituições e, de outro, defender princípios e expressar diretrizes, estabelecer

uma troca de experiências, posições, conhecimentos com a sociedade civil,

estimulando sua participação no debate sobre a reforma universitária

A participação da sociedade civil é justificada pela opção política do

governo de buscar a construção coletiva do Projeto de lei da Educação

Superior,de modo a legitimá-lo e legitimar-se como responsável pela regulação

e controle do Sistema de Educação Superior.

Chama atenção, entretanto, nos artigos que analisei, que os porta-vozes do

MEC desqualificam, quer com ironias, quer com sarcasmo, os enunciados e

autores que apresentam críticas aos princípios de seu projeto. O discurso de

tais críticos é representado, pelas autoridades do MEC, com conotação

negativa:

O que ocorre é que a utilização de expressões como “debate democrático”

e “projeto coletivo”, dado seu forte apelo emocional e ideológico, especialmente

num país que viveu recentemente 20 anos de ditadura militar, são utilizadas

para legitimar o projeto de universidade do governo como resultado de

“acordos gerais”, mascarando o conflito e criando a falsa imagem de comunhão

de interesses ou interesses nacionais. É a manipulação ideológica que Gentili

(1998) classifica como simulação democrática.

No mesmo sentido de afirmação dos interesses nacionais, as autoridades

do MEC expõem suas idéias sobre a concepção de educação, a concepção e

missão da universidade e o papel do Estado na garantia do direito social à

educação.
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Ao fazê-lo, tais autoridades, não apenas expressam uma maneira de ver,

um ponto de vista sobre tais questões, mas buscam produzir sentidos, já que o

discurso é uma prática social.

A análise de tais sentidos permite algumas conclusões.

Inicio pela questão do projeto de Nação voltado para o crescimento

sustentável com justiça social, que o autor atribui ao governo Lula.

Crescimento sustentável com justiça social, ou simplesmente

desenvolvimento sustentável, são expressões caras ao paradigma da

humanização do capital que pretende associar crescimento econômico com

qualidade de vida para toda a população e se opõe ao capitalismo selvagem,

aquele cujo fim (o lucro) justifica os meios (exploração e dominação).

Mantendo-se no horizonte do capital, esta idéia de humanização, atribui à

decisão da burguesia, à ação reguladora do Estado e à mobilização popular, a

responsabilidade pela conformação da face humana do capital - uma melhor

distribuição da riqueza e o cuidado com o meio ambiente -, com base nos

princípios da responsabilidade e solidariedade social.

Segundo o paradigma da humanização do capital, o crescimento

sustentável com justiça social requer uma série de medidas, tanto por parte do

poder público, como da iniciativa privada, na busca de melhores condições de

vida para toda a população, associadas à preservação do meio ambiente e a

condução de uma economia adequada a tais exigências.

Embora, o discurso que analiso afirme a existência de um projeto de

desenvolvimento para o país que compatibilize crescimento sustentável com

justiça social, é a análise das políticas e ações do governo Lula que permite

verificar se este é de fato o projeto que o governo implementa.

Já tratei, no segundo capítulo desta tese, da questão das políticas sociais,

demonstrando que, seguindo a mesma lógica dos governos imediatamente
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anteriores, o governo Lula promove a redução do âmbito e dos recursos

destinados às políticas sociais de corte universalizante e desenvolve ações

focalizadas para os segmentos mais vulneráveis da população.

Considerando que as políticas sociais são importantes para a garantia de

direitos sociais, essenciais para a qualidade de vida e para o exercício da

cidadania, não só dos segmentos mais vulneráveis da população, há que se

questionar o compromisso deste governo com a justiça social.

Outros indicadores também são incompatíveis com a idéia de que o projeto

de desenvolvimento proposto para o Brasil combine crescimento sustentável

com justiça social.

Sabóia (2005) chama atenção para o fato de que o Produto Interno Bruto

(PIB) que havia crescido apenas 0,4% no último trimestre de 2004 teve seu

crescimento reduzido ainda mais no primeiro trimestre de 2005, não passando

de 0,3%, e que há também uma queda do nível de investimento, enquanto o

Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) encontra-se em torno de 8% anuais,

quando pouco passava de 5% há um ano. Indica ainda que se é verdade que

houve crescimento de emprego com carteira assinada, o emprego que mais

cresceu foi no serviço doméstico, em que os salários são mais baixos.

Artur Conceição (2005), por seu turno, considera que quem mais ganha

com a política econômica do governo Lula são os bancos, apresentando como

indicador desses ganhos o fato de que o país está entre aqueles que têm os

maiores spreads bancários do mundo, isto é maior diferença entre a taxa

cobrada pelas instituições financeiras para o empréstimo de dinheiro e as que

pagam para captar recursos66.

Plínio de Arruda Sampaio lembra que neste governo sancionou-se o

retrocesso da legislação ambiental, a fim de favorecer as multinacionais dos

66 “Isto significa que se uma pessoas emprestou R$ 500,00 em 2004, no Brasil, gerou uma arrecadação
líquida para o banco, ou seja, criou um spread de R$ 213,50. Mas se esse indivíduo tivesse feito o
empréstimo, de mesmo valor e na mesma época na Argentina ou no Japão, teria gerado um spread de R$
77,00 e R$ 9,00, respectivamente” (CONCEIÇÃO< 2005, 2)
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transgênicos e decidiu-se pela manutenção de um superávit primário

incompatível com o atendimento mínimo das demandas sociais e com a

necessidade de recuperar a infra-estrutura econômica do país.

Se o discurso proferido por autoridades do MEC, atribui ao governo Lula um

projeto de Nação, cujo objetivo é o crescimento sustentável, a ação do Estado

não corrobora tal sentido.

A significação de Estado neste discurso também merece considerações.

O Estado é significado no sentido restrito de sociedade política, com ênfase

em seu papel regulador, portanto como poder coercitivo voltado para garantir a

ordem.

Este sentido tem por base a concepção do Estado dispondo de uma

autoridade baseada na imparcialidade, que submete os interesses particulares

ao interesse geral.

O Estado como guardião do interesse geral, relaciona-se com a sociedade

civil de modo a gerar um pacto social e a exorta a participar da discussão das

questões relacionadas à educação.

A concepção do Estado como guardião do interesse geral mistifica a

relação do Estado com as classes sociais e seu comprometimento com os

interesses fundamentais da classe dominante, embora atenda interesses das

classes subalternas, que não ameacem o pacto de dominação que avaliza,

como quando o Estado “socorre” empresários com o dinheiro público, por meio

da concessão de bolsas para jovens de baixa renda estudarem em instituições

educacionais privadas.

Cumpre também função mistificadora no discurso, a concepção de

educação.
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O discurso político do governo Lula sobre a educação, contém aparentes

incoerências que permitem questionar o sentido atribuído ao termo “público” e

a afirmação da educação como direito social.

A concepção da educação como bem público e direito social, conforme

tratei no primeiro capítulo desta tese, se concretiza na criação e manutenção

de instituições educativas públicas nos diversos níveis de ensino pelo Estado,

já que, a educação ministrada por instituições privadas, é prerrogativa do

consumidor particular que pode pagar por seus serviços e não do cidadão, que

a tem como direito.

Por outro lado, destaquei que, em tempos de globalização, esta ação do

Estado é questionada, em consonância com a defesa da redução dos gastos

estatais com o atendimento de necessidades sociais, cuja satisfação deve ser

buscada no mercado.

No discurso que analiso os porta-vozes do governo Lula afirmam reiteradas

vezes que a educação é um bem público, mas ao mesmo tempo defende a

necessidade das instituições privadas de ensino, desde que submetidas a certo

controle, e até nelas investe dinheiro dos tributos que recolhe ou renuncia.

No discurso, esta aparente incoerência é dirimida pela (re)significação do

conceito de público que mantém de um lado, a oposição entre público (o que

pertence ou é de interesse de toda sociedade) e privado (relacionado a

patrimônio e interesse particular), mas, de outro, modifica os critérios para a

qualificação do que é público e privado, ao mesmo tempo em que promove a

separação entre as noções de público e estatal.

Compreendo que as autoridades do MEC referem-se à educação como

bem público pela consideração de que se trata de uma necessidade social,

cujo atendimento é importante para a reprodução das relações sociais de

produção e o controle social, o que é indiscutível.
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Entretanto, ao equipararem Estado e mercado como responsáveis pelo

atendimento desta necessidade social, qualificando instituições com fins

lucrativos como públicas, desconsideram que esses agentes operam segundo

lógicas diferentes e até antagônicas. As instituições educacionais particulares,

seguindo a lógica do mercado, prestam serviços educacionais como meio para

auferir lucro, enquanto o Estado não promove tal inversão entre meios e fins.

A (re)significação do conceito de público, aliada à concepção do Estado

como guardião do interesse geral, justifica ainda a ênfase do discurso na ação

reguladora e fiscalizadora do Estado e não em seu papel de financiador e

fornecedor da educação superior, a defesa da distribuição de recursos públicos

entre instituições estatais e privadas e o financiamento privado de instituições

estatais.

Há, no discurso político do governo Lula, a apresentação de interesses

privados “disfarçados” de públicos, interferindo no modo como as classes

sociais os representam.

Também o discurso tenta compatibilizar a idéia de direito social, que tem

caráter universalizante, com a de mérito individual, justificando assim o

exercício seletivo do direito. Até na defesa da criação de programa de bolsas

para estudantes de baixa renda estudarem em instituições privadas e o sistema

de cotas nas instituições estatais como formas de democratizar o acesso e

garantir a inclusão social, a valorização do mérito está presente.

Logo, a democratização do acesso à educação superior, no discurso

político do governo Lula sobre a universidade, é subordinada ao mérito, o que é

incompatível com a concepção de educação como direito social, que é

universalizante.

Esta contradição entre seletividade e meritocracia e as exigências de

democratização do acesso é, segundo Santos (1995) uma das contradições

que, se não enfrentada, gera a crise de legitimidade da universidade.
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O julgamento do mérito desconsidera que a posição de classe é direta e

fundamentalmente responsável pelo acesso diferenciado às condições

necessárias para obtê-lo. A defesa do mérito pela afirmação da igualdade de

oportunidade, silencia a desigualdade de condições.

Há que considerar ainda que mérito é um conceito valorativo, razão pela

qual é definido por critérios, adotados segundo a decisão quanto à direção

social das práticas educativas, em consonância com os projetos societários das

classes sociais.

Na perspectiva de educação que prioriza a apropriação do saber já

estabelecido e pouco investe no estímulo ao pensar, o critério fundamental

para a avaliação do mérito é a memorização. Tem mérito aquele aluno que

consegue repetir respostas prontas “ensinadas” por seu professor.

Já se a prioridade é estimular o aluno a construir conhecimento, refletir

criticamente sobre a realidade e enfrentar pela reflexão uma experiência nova,

tem mérito, por exemplo, aquele que consegue selecionar, relacionar, organizar

e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto

de vista.

Se a qualificação do que é meritório depende dos critérios estabelecidos,

que são determinados pelas condições objetivas e pelos projetos societários

em disputa, há que discutir tais critérios.

Entretanto, tal discussão não é proposta pelas autoridades do MEC, o que

contradiz seu discurso de democratização da universidade.

Neste discurso as autoridades do MEC (re)significam a concepção de

educação como bem público e como direito social, conforme a lógica privada e

a meritocracia.

Esta minha conclusão é contraditória à declaração do Ministro da

Educação, segundo o qual, o governo do presidente Lula optou pela
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valorização da universidade pública e pela defesa da educação como direito de

todos os brasileiros e é essa visão que norteia o processo de reforma da

educação superior no Brasil  (GENRO, 2004a).

Todavia a análise dos enunciados que se referem à concepção e função da

universidade me dá licença para proferi-la.

Detenho atenção sobre a universidade pública e o faço tratando de uma

questão fundamental que é da autonomia.

A autonomia absoluta é uma ilusão, não porque esta é diferente de

soberania que é prerrogativa do Estado, como justificam as autoridades do

MEC, mas porque a universidade é permeada por interesses de classe.

E o conceito de educação como bem público está imbricado, além da

democratização do acesso, com a democratização da própria instituição, o que

comporta a possibilidade de que as classes subalternas possam interferir na

definição de seus conteúdos e práticas, o que só é possível, a meu ver, nas

universidades públicas67, e se estas gozarem de autonomia didática, científica

e de gestão financeira e patrimonial.

Nesta perspectiva a autonomia é condição para que o pluralismo e o

dissenso tenham espaço nas universidades e as classes subalternas tragam

suas necessidades e interesses para seu interior.

Assim, a universidade autônoma não é aquela apartada dos interesses e

das questões presentes na sociedade, mas a que não é absolutamente

subsumida aos interesses das classes dominantes.

No discurso político do governo Lula sobre a educação superior, em nome

do interesse geral e do cumprimento da missão estratégica da universidade, as

autoridades do MEC defendem o controle do Estado e da sociedade civil sobre

67 Pois as instituições privadas, apesar de contemplarem interesses de classes subalternas, o fazem
segundo seus próprios interesses e lógica.
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as práticas desenvolvidas na universidade e advoga o condicionamento do

financiamento público à avaliação e celebração de contratos de gestão,

segundo os critérios de eficiência o que, conforme já afirmei, é contraditório

com a autonomia didático-científica.

Esta contradição entre autonomia científica, acadêmica e administrativa e a

submissão crescente a critérios de eficácia e eficiência gera, segundo Santos

(1995), a crise institucional da universidade.

A definição dos critérios, conteúdos e sistemática de avaliação têm por base

concepções de mundo e denota uma certa concepção de universidade e de

sua função, que não é consensual e nem representa interesses gerais, por

mais que o afirmem as autoridades do MEC, mas interesses que são de classe.

A arena da educação é conflituosa e envolve disputa entre projetos de

homem e sociedade e que a universidade é um dos “palcos” em que se dá a

disputa política pela hegemonia.

Por essas razões defendo que o enfretamento da contradição entre

avaliação de eficácia e eficiência e autonomia universitária, passa pela

discussão democrática dos critérios, conteúdos e sistemática de avaliação dos

discentes, docentes, cursos e Plano de Desenvolvimento Institucional, bases

para o financiamento das universidades, conforme o discurso que analiso.

Por outro lado, o discurso silencia o estímulo à utilização, pelas instituições

públicas, das chamadas fontes alternativas de recurso, presente no Anteprojeto

de Lei da Educação Superior que expõe as universidades públicas à ingerência

dos agentes privados que financiam suas atividades, embora eu reconheça que

a universidade pode ser subsumida aos interesses do capital, mesmo mantido

o financiamento e fornecimento pelo Estado, a depender, por exemplo, dos

conhecimentos, habilidades e atitudes estimulados em cada curso, da definição

das áreas de concentração dos programas de pós-graduação ou dos projetos

de extensão aprovados.
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Certamente, que a universidade não goza de liberdade plena, porém,

quanto mais os interesses das classes dominantes tenham espaço privilegiado

nas universidades, quer pelo financiamento de suas atividades ou definição de

seus conteúdos e práticas, mais a universidade corre o risco de tornar-se

heterônoma, com a lógica do mercado e o poder do Estado definindo suas

práticas cotidianas, com pouco espaço para a crítica do modo de viver e pensar

da classe dominante e para a criação da chamada por Gramsci de cultura

desinteressada.

Assim, a discussão do Anteprojeto de Lei da Educação Superior proposta

pelo governo Lula, muito mais do que uma questão técnica, de promoção de

ajustes para que a universidade cumpra seu papel estratégico e contribua para

que o país participe como nação soberana, economicamente forte e

socialmente justa do mundo globalizado, ou uma questão legal de regular suas

práticas, é uma questão de poder, de luta por hegemonia.

O reconhecimento de que a reforma da educação superior é uma questão

de poder que envolve a disputa política e ideológica, é a razão pela qual o

governo Lula, utiliza como porta-vozes autoridades do MEC para,

desempenhar a função de intelectuais e sistematizar e divulgar uma concepção

de educação e de universidade, e defender o estabelecimento de certo padrão

de relações com o Estado e a sociedade civil.

O trabalho educativo promovido por tais funcionários do Estado, tem como

objetivo criar um ambiente favorável para a aprovação do Anteprojeto de Lei da

Educação Superior e as demais medidas destinadas a implantar seu projeto de

universidade.

Ao mesmo tempo, tais autoridades divulgam uma concepção de mundo que

essencialmente representa a sociedade formada por grupos e indivíduos que

compartilham interesses comuns com prevalência sobre seus interesses

privados e o Estado como o guardião dos interesses gerais.
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Esta concepção do mundo, que mistifica as bases da sociedade capitalista -

a dominação e exploração - e o relacionamento contraditório entre as classes

sociais, na medida em que é divulgada e assimilada pelas classes subalternas,

contribui para a alienação e dificulta que tais classes lutem para criar uma nova

cultura, um novo modo de viver e pensar alternativo ao modo burguês.

O discurso político do governo Lula sobre a universidade reúne de forma

camuflada, o discurso neoliberal e populista.

É um discurso “politicamente correto” que defende o crescimento

sustentável, a justiça social, a soberania da nação e a autonomia da

universidade, defende ainda o direito de acesso dos pobres à educação

superior e a participação da sociedade civil na decisão sobre os destinos da

instituições, ao mesmo tempo em que combate o lucro fácil e a mercantilização

do ensino.

Tais idéias têm a capacidade de forjar adesão já que, a divergência em

relação a elas, só pode ser exercida como resultado de reflexão acurada, que

busca apreender como são significadas no discurso, reflexão esta que exige o

afastamento da ação cotidiana.

Por outro lado é um discurso autoritário e prescritivo que indica a posição

do governo quanto ao “dever ser” da reforma universitária e rechaça o dissenso

desqualificando-o.

Sintetiza o que poderia ser definido como a forma neoliberal de pensar e

formatar a reforma universitária, incorporando elementos de um discurso que

afirma a educação como bem público, mas metamorfoseia seu significado,

defende a intervenção do Estado, porém fundamentalmente na regulação e

avaliação do sistema de educação superior.

Tal rearticulação discursiva materializa um projeto hegemônico para a

constituição de uma nova base e agenda política, que é uma faceta de um
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projeto político mais amplo de reestruturação do bloco centrado na burguesia

em novas condições econômicas e políticas. Esta é a minha conclusão.

A análise de discursos de outros atores diretamente envolvidos com esta

discussão, entre os quais destaco: os discentes, docentes e dirigentes das

instituições de ensino superior, tanto dos que falam em nome de seus pares na

direção de instâncias representativas quanto os atores individuais, é importante

para a compreensão do ambiente ideológico em que se debate a reforma da

educação superior no Brasil e para a identificação dos consensos e dissensos,

em que tais discursos se combinam e em que divergem, que projetos

societários os fundamentam.
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Público, gratuito e de qualidade

Tarso Genro
Ministro da Educação
O processo de globalização colocou nosso país e a universidade diante de uma encruzilhada.
De um lado, o caminho da desregulamentação e da mercantilização do ensino. De outro, um
projeto que percebe a educação superior como um direito público, gratuito e comprometido
com a qualidade.
O governo do presidente Lula optou pela valorização da universidade pública e pela defesa da
educação como um direito de todos os brasileiros, e é essa visão que norteia o processo de
reforma da educação superior no Brasil. A universidade, na nossa visão, tem um papel
estratégico num novo projeto de desenvolvimento, que compatibilize crescimento sustentável
com justiça social.
Na década de 60, o movimento estudantil saiu às ruas e enfrentou a ditadura militar
empunhando a bandeira da reforma universitária. Hoje, quase quarenta anos depois, essa luta
é retomada por um governo popular e democrático a partir de um amplo processo de debate e
consulta à academia, aos movimentos sociais, às entidades empresariais e de trabalhadores
que resultará numa proposta de Lei Orgânica.
São pelo menos cinco as razões que motivam a reforma: o fortalecimento da universidade
pública, o combate à mercantilização do ensino, a democratização do acesso, a garantia da
qualidade e a busca de uma gestão democrática e eficiente.
O atual governo quer ampliar a participação do setor público na educação superior, que sofreu
uma expansão desordenada do ensino privado a partir da metade da década de 90. Hoje,
apenas 29% das vagas são ofertadas em instituições públicas, tendência que o governo quer
reverter. Nossa meta é abrir 400 mil novas matrículas em instituições federais, contratar seis
mil novos professores universitários e criar oito novas Universidades Federais, cinco Campi
Avançados e três Pólos Universitários.
Para estancar o processo de mercantilização do ensino superior, o Estado, amparado no seu
papel regulador, deve evitar a proliferação de instituições cujo único objetivo é a obtenção de
lucro fácil. As instituições estatais e privadas devem integrar um sistema público de ensino
superior e foi pensando nisso que o Ministério da Educação editou cinco portarias regulando a
abertura e autorização de novos cursos.
Democratizar o acesso é tema central da reforma para garantir ao jovem de baixa renda a
oportunidade de chegar no ensino superior. Queremos, desta forma, reverter a realidade atual -
apenas 9% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão na universidade - bem abaixo da
Argentina (32%) e do Canadá (62%).
A reforma também deve assegurar a qualidade no ensino superior. A abertura de faculdades,
centros e universidades no Brasil nos últimos anos nem sempre veio acompanhada da devida
avaliação e preocupação com a qualidade do ensino.
Por fim, a única forma de se construir um projeto educacional que promova o exercício pleno
da cidadania é por meio da participação democrática da sociedade civil. A eleição direta dos
dirigentes das instituições é um passo importante que deve ser combinado com a criação de
um Conselho Social nas universidades.
Nas próximas semanas, vamos apresentar ao presidente da República a proposta de Lei
Orgânica da Educação Superior e aprofundar o debate com a sociedade brasileira e a
comunidade acadêmica. A reforma do ensino superior é um desafio para nossa nação, que
busca a sua inserção soberana num mundo globalizado, onde cada vez mais o conhecimento é
a chave para o futuro. Publicado no Jornal do Brasil em 06.12.2004
____________________________________________________________________________
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Reforma universitária em debate

Tarso Genro
O Liberal do Pará – 06/12/2004

A universidade está no centro dos debates que o governo federal vem promovendo
com o conjunto da sociedade brasileira desde o começo do ano. O objetivo é definir
diretrizes e estabelecer normas para compor a Lei Orgânica da Educação Superior. A
sociedade está participando ativamente de conferências, debates, oitivas e seminários
que não se limitem às comunidades acadêmicas e científicas. A discussão inclui
instituições empresariais, de trabalhadores e movimentos sociais e do campo,
totalizando mais de 240 entidades que já foram ouvidas e outras mais ainda que serão
integradas aos debates.

Por entenderem que a educação é vital para romper com a histórica dependência
científica, tecnológica e cultural de nosso país e consolidar o projeto de nação
democrática, autônoma, soberana e solidária, todos os atores desta importante
discussão, estão concentrados em formular propostas que podem ser lidas no sítio da
reforma universitária www.mec.gov.br/reforma.
A universidade tem um papel estratégico na construção de um novo projeto de
desenvolvimento, que componha um quadro de crescimento sustentável com justiça
social. Esta realidade move o governo federal a optar pela valorização da universidade
pública e defesa da educação como um direito de todos os brasileiros. E com uma
razão histórica: o processo de formação da Nação brasileira teve sucessivas
interrupções, o que evidencia que um projeto de recuperação e de melhora substancial
do ensino superior necessita levar em consideração esta questão, bem como a
necessidade imperiosa do desenvolvimento regional e a importância de gerarmos
conhecimento para reposicionarmos nossa base industrial, agregando valor à nossa
produção e alavancando, do ponto de vista econômico e social, este projeto nacional.
Emergencial e dinâmico, o debate sobre a reforma da educação superior já aponta
reflexos positivos neste contexto. Ao reunir mais de 50 reitores de universidades
federais, no mês passado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
determinou que sejam dados os primeiros passos no sentido de oferecer mais
autonomia às universidades. Com o cumprimento desta determinação, as instituições
federais de ensino superior terão maleabilidade para gerir os seus recursos e para se
articular com a sociedade civil, com a iniciativa privada e com o mundo do trabalho de
maneira ágil e rápida.
Outra meta é criar novas instituições federais de ensino superior e novos pólos e abrir
400 mil novas matrículas em quatro anos nas universidades federais. Com este
reforço, estaremos, ainda, aumentando os recursos e investimentos em pesquisa e
extensão, no rumo de uma educação de mais qualidade.
Tarso Genro, 57, advogado, é o ministro da Educação. Foi ministro da Secretaria
Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003).
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Uma reforma urgente
Tarso Genro

Artigo publicado no jornal O Globo em 21/12/2004

O governo federal vem, desde o começo do ano, promovendo debates com o objetivo de definir
diretrizes e estabelecer normas para compor a reforma da educação superior. As comunidades
acadêmicas e científicas se fizeram presentes em conferências, debates, oitivas e seminários
que não se restringiram à universidade, mas estenderam-se às instituições empresariais, de
trabalhadores e aos movimentos do campo. Ao todo, mais de 240 entidades foram ouvidas e
outras mais ainda serão integradas às discussões.
Tanto empenho do governo e interesse da sociedade, partem de uma premissa da qual todos
comungam: a educação é vital para romper com a histórica dependência científica, tecnológica
e cultural de nosso país e consolidar o projeto de nação democrática, autônoma, soberana e
solidária.
Ao optar pela valorização da universidade pública e defesa da educação como um direito de
todos os brasileiros, o governo Lula sinalizou que a universidade tem um papel estratégico na
construção de um novo projeto de desenvolvimento, que compatibilize crescimento sustentável
com justiça social.
O processo de formação da Nação brasileira teve sucessivas interrupções, portanto, um projeto
de recuperação e de melhora substancial do ensino superior tem que levar em consideração
esta questão, bem como a necessidade imperiosa do desenvolvimento regional e a importância
de gerarmos conhecimento para reposicionarmos nossa base industrial, agregando valor a
nossa produção e alavancando, do ponto de vista econômico e social, este projeto nacional.
A reforma da educação superior é um processo urgente e dinâmico que começa a produzir
resultados. No final de outubro, o presidente Lula deu um importante passo neste sentido, ao
reunir mais de 50 reitores de instituições federais de ensino superior e determinar que sejam
criados, dentro do governo, instrumentos legais para remover os obstáculos que impedem a
plena autonomia das universidades federais. Será, então, extinta esta verdadeira atadura
normativa que existe em torno das universidadese lhes tira a maleabilidade para gerir os seus
recursos e para se articular com a sociedade civil, com a empresa e com o mundo do trabalho
de maneira ágil e rápida.
Reformar a universidade brasileira, portanto, também passa pela ampliação da participação do
setor público na educação superior. O objetivo é criar novas instituições federais de ensino
superior e novos pólos e abrir 400 mil novas matrículas em quatro anos nas universidades
federais. Com este reforço, estaremos, ainda, aumentando os recursos e investimentos em
pesquisa e extensão, no rumo de uma educação de mais qualidade.
O quadro que se apresenta é inadmissível: apenas 9% dos jovens brasileiros entre 18 e 24
anos estão cursando o ensino superior, número bem abaixo da Argentina, que tem 32%, e do
Canadá, com 62%. Com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, a partir de
2005, o ProUni - Universidade para Todos -- vai oferecer bolsas de estudos em instituições
privadas para alunos de baixa renda e professores sem diploma oriundos da escola pública.
Negros e indígenas, de acordo com a população de cada estado, também serão incluídos. A
meta, em 4 anos, é gerar mais de 300 mil vagas.
O debate sobre a reforma do ensino superior vai continuar e é fundamental que ele mobilize a
sociedade brasileira e a comunidade acadêmica. Estamos diante de uma oportunidade ímpar
de colocar a universidade no centro da construção do projeto de nação, uma aspiração de
todos que lutam para construir um país economicamente forte e socialmente justo.
Tarso Genro é advogado, ministro da Educação e foi ministro da Secretaria Especial do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003)
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Reforma universitária
Tarso Genro e Ronaldo Mota

Jornal da Tarde (SP) - 30/12/2004
Desde o começo do ano, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vem
debatendo a reforma da educação superior. Em conferências, oitivas, debates, colóquios,
seminários e consultas apresentaram propostas ao Projeto de Lei Orgânica da Educação
Superior mais de 240 entidades das comunidades acadêmica e científica, sindicatos de
trabalhadores e patronais e movimentos sociais e do campo.

Para que um processo de discussão seja democrático, não é suficiente o Ministério da
Educação ouvir personalidades, entidades e instituições. É necessário o MEC emitir opiniões,
expor-se, defender princípios, assim como apresentar suas diretrizes gerais. Desse modo,
qualifica-se o debate e o produto obtido será a expressão do exercício legitimado de
construção coletiva balizada por posições consistentes. É o que tem feito o MEC, a partir da
constatação da necessidade de uma nova regulação orgânica para o Sistema de Educação
Superior Federal.
Parte-se da concepção de que a educação deve ser entendida como bem público, inserida no
campo dos direitos sociais básicos, tratada como prioridade da sociedade brasileira e, portanto,
como questão de Estado. Em particular, a universidade deve ser a expressão de uma
sociedade democrática, pluricultural em que se cultiva a liberdade, a solidariedade e o respeito
às diferenças.
A missão central e estratégica da universidade é formar profissionais de qualidade, produzir e
divulgar ciência e tecnologia, assim como cooperar no entendimento do homem e do meio em
que vive.
Para tanto, é necessário reconhecer a pluralidade e a diversidade regional do sistema federal,
estabelecendo um novo marco regulatório de autonomia, em coerência com os princípios
gerais de eficiência e responsabilidade, garantindo a participação das comunidades interna e
externa na supervisão dos rumos das instituições.
É papel do governo, por meio de suas políticas para a educação superior, estabelecer
dispositivos de combate às desigualdades regionais e sociais, incluindo condições de acesso e
permanência de todos, jovens e adultos, reafirmando direitos multiculturais e dos excluídos.
Para garantir qualidade cabe ao MEC implantar um sistema de avaliação e regulação que
recupere, na sua plenitude, a capacidade do Estado de garantir padrões mínimos de
desempenho e acompanhar e supervisionar o sistema federal público e privado.
O exercício pleno de autonomia nas universidades federais demanda financiamento público em
novas bases. A lei deve estabelecer uma política de financiamento que assegure recursos a
partir de uma vinculação, ou subvinculação, associada a um fundo alimentado por uma cesta
de alíquotas sobre impostos. É essencial a constituição de um fundo federal, não
contingenciável, composto de dois itens: um de manutenção para cobrir as despesas correntes,
utilizado em regime de orçamento global; e outro de desenvolvimento, instituído
especificamente para financiar a expansão, a inovação e a gestão eficaz das instituições,
acrescido das eventuais sobras do fundo de manutenção.
A autonomia financeira é uma bandeira histórica do movimento estudantil, de dirigentes,
docentes e servidores que está contemplada no projeto de Lei Orgânica da Educação Superior,
a reforma universitária. Na próxima semana, iniciaremos mais uma rodada de debates em torno
do projeto. Reformar a educação superior é um desafio para a nossa nação, que busca
inserção soberana num mundo globalizado, onde cada vez mais o conhecimento é a chave
para o futuro.
Tarso Genro é advogado, ministro da Educação e foi ministro da Secretaria Especial do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (2003)
Ronaldo Mota é professor titular de Física da Universidade Federal de Santa Maria, secretário-
executivo do Conselho Nacional de Educação e membro do Núcleo Executivo da Reforma da
Educação Superior do MEC
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Universidade e Nação
Tarso Genro

Artigo publicado no jornal Correio do Povo em 04/01/2005

A proposta de anteprojeto da reforma do ensino superior, que foi lançada à discussão
pelo MEC e amplamente divulgada pela imprensa, só vai ser apresentada ao
Congresso Nacional em junho de 2005. A idéia é que ela possa receber a colaboração
de todos aqueles que defendem uma universidade pública de qualidade, socialmente
aberta, expandida para todo o território nacional, autônoma e de caráter republicano.
Após a implantação do maior programa de bolsas para estudantes de baixa renda da
história do país (proposta apresentada pelo presidente Lula no primeiro turno), iniciar a
construção de marcos regulatórios novos para o ensino privado e não estatal, bem
como garantir no orçamento do próximo ano a reposição de 75% das verbas do
custeio que as universidades perderam nos últimos dez anos, queremos chegar na
metade de 2005 com uma proposta de reforma do ensino superior que reúna a ampla
maioria das forças políticas e sociais que defendem a identidade da universidade com
um projeto de nação.
Essa reforma é essencial para o futuro do país, não só porque ela visa permitir que em
2011 possamos ter 40% das vagas no ensino superior como vagas públicas, mas
também porque o ensino não estatal necessita novos marcos de regulação. Marcos
capazes de prestigiar aquele ensino que é de boa ou razoável qualidade como
ordinariamente se vê nas pequenas universidades comunitárias combatendo as
formas diretas e indiretas de mercantilização da educação.
Alguns setores que se auto-referem como de 'esquerda' tentam interditar o debate,
discutindo a reforma do ensino superior (cuja proposta integral está no site do MEC)
como se ela fosse o ProUni, que nos próximos quatro anos terá 400 mil bolsistas.
Recusam-se ao debate democrático. Na verdade, essa é uma posição conservadora,
que defende que se deixe a universidade como ela está.
Ora, se alguém é contra a existência de bolsas para estudantes pobres, pode propor a
extinção desse direito democrático na própria reforma, mas que não evite de discutir a
reforma, porque ela é fundamental para o futuro do Brasil. Até o presente, a
universidade brasileira de caráter público-estatal é acessível apenas a uma minoria.
Precisamos expandi-la e qualificá-la, para que uma parte cada vez maior do nosso
povo tenha acesso a ela. É o caminho aberto pela reforma.
Tarso Genro
ministro da Educação
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Reforma democrática e republicana

Tarso Genro*

Artigo publicado nos jornais O Globo e Estado de S.Paulo em 27/01/2005

A autonomia universitária é o item norteador da reforma universitária
O anteprojeto de reforma universitária que, modificado pelos debates em curso,

será encaminhado ao Congresso Nacional segue as tendências da educação superior
praticada nos países desenvolvidos e soberanos: busca de qualidade, amplitude social
e identidade com os propósitos de justiça, contidos na idéia de uma nação pluralista e
democrática.

O Ministério da Educação (MEC) reconhece a importância da iniciativa privada
na educação superior. Lastima apenas que o estudante hoje não possa optar pela
universidade pública ou pela universidade privada, pelo simples fato de que a falta de
investimento na educação pública levou a um déficit de vagas na rede pública tão
grande que dificilmente os esforços envidados pelo governo Lula conseguirão suprir.
Este empenho do atual governo fica explícito na criação de 11 unidades acadêmicas
(universidades, pólos universitários e câmpus avançados) federais já neste ano. Essas
instituições, quando estiverem totalmente implantadas, oferecerão 400 mil novas
vagas.

O MEC reconhece que a universidade privada é, antes de tudo, uma
necessidade. Entretanto, é preceito básico que a educação não é mercadoria, é bem
social, e é obrigação do Estado zelar pelos interesses de toda a sociedade.

Quanto à reserva de vagas, decisão já tomada por várias instituições federais
no âmbito da sua autonomia, o MEC propõe que 50% das vagas das Universidades
federais sejam destinadas a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas
públicas. Não é segredo para ninguém que as vagas nas Universidades públicas são
disputadas por jovens de todas as camadas sociais - mas os jovens das altas
camadas têm mais sucesso na disputa.

É essa realidade que vamos mudar com a reserva de vagas - ao destinar 50%
das vagas públicas a alunos da rede pública, além de possibilitar que excelentes
alunos que não tiveram oportunidade de freqüentar cursinho possam entrar numa
universidade federal. Estes jovens, evidentemente, terão seus conhecimentos
avaliados pelo vestibular.

Dentro das vagas reservadas a alunos de escolas públicas, será destinado a
afro-brasileiros e a indígenas um porcentual idêntico à participação dessas etnias na
composição populacional de cada Estado. Por exemplo: se, no censo do IBGE, 16%
da população de um Estado se autodeclarou negra e 2% se declararam indígenas, do
total de vagas reservadas para provenientes de escolas públicas nas Universidades
federais daquele Estado, 16% serão destinadas a negros e 2% a indígenas.

É fundamental ressaltar que quaisquer alunos, para ingressar na universidade,
deverão conquistar a aprovação no processo seletivo - e esse processo avalia o
mérito. Não se pode confundir aprovação com classificação. Por exemplo: para ser
aprovado num processo seletivo, o aluno tem de alcançar determinado número de
pontos. Alcançados esses pontos, ele está aprovado. O que acontece é que não há
vagas suficientes para todos os aprovados e apenas os mais bem classificados
podem, efetivamente, ingressar na universidade. A reserva de vagas assegurará o
acesso exclusivamente a alunos aprovados. E quem diz que o aluno foi aprovado é a
instituição, que estabelece o critério de seleção, e não o MEC.



A autonomia universitária é o item norteador da reforma universitária. O MEC
entende e deixa clara essa posição no texto que será enviado ao Congresso Nacional.
Os Conselhos Comunitários Sociais, propostos pelo projeto, não comprometem a
autonomia dos Conselhos Universitários na decisão de rumos de suas instituições. Os
Conselhos Comunitários deverão ser presididos pelos reitores de cada instituição e
sua função, explicita o projeto de lei, é a de opinar - e não de controlar, como se afirma
equivocadamente.

A interlocução da universidade com organizações da sociedade civil é ampla,
na nossa proposta. Ela deve ser feita com pessoas jurídicas, e não com "movimentos"
abstratos, independentemente de quem eles representam legalmente, como é
recomendável numa sociedade pluralista e aberta: Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, Ordem dos Advogados dos Brasil, Conselho Federal de Medicina,
Confederação Nacional da Indústria e Federação Nacional dos Jornalistas, por
exemplo.

O MEC entende que a interação da academia deve dar-se com todos os
setores da sociedade, por isso induzimos essa interlocução na reforma. Isso não
rebaixa a qualidade do ensino ou da pesquisa, mas amplia a sua influência social e
qualifica os interlocutores, até mesmo para o convívio democrático.

A proposta da criação de um Conselho Comunitário Social visa a ouvir a nossa
sociedade organizada. Esse conselho encaminhará subsídios para a fixação de
diretrizes e para a política geral da universidade. É um órgão consultivo, não é
deliberativo. Os colegiados deliberativos terão, segundo o anteprojeto de lei, maioria
de representantes do corpo docente, o que é uma garantia da autonomia da
universidade - aliás, já prevista na Constituição.

Para que possa existir mais interação com a sociedade também foi proposta a
criação do Fórum Nacional de Educação Superior, órgão também consultivo, que se
reunirá periodicamente com a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação, por sua convocação e sob sua coordenação.

O projeto do MEC é democrático e republicano, adota orientações da
Constituição federal e não tem nenhum sentido ideologicamente discriminatório ou
autoritário. Um projeto de corte soviético seria autoritário e tecnocrático. Não ouviria
ninguém. Nesse sentido, o neoliberalismo é, sem dúvida, mais próximo do sovietismo.

Os artigos introdutórios do projeto do MEC apenas reiteram na lei o que já
manda a Constituição, subordinando a reforma à atual ordem jurídica, como é de bom
costume numa sociedade democrática. O estranho é que isso cause mal-estar.

*Tarso Genro é ministro da Educação
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Autonomia universitária para quem?

Tarso Genro e Ronaldo Mota*
Jornal do Brasil - 10/02/2005

Na área da educação superior, a reforma proposta, somada às excelentes contribuições que
têm sido recebidas, mesmo na forma de críticas contundentes, deve marcar de forma positiva o
futuro das instituições, tanto públicas quanto privadas.
O processo e o método adotados permitem que, fruto da discussão aberta, intensa e
sistematizada do anteprojeto, se façam as correções que se mostrarem necessárias de pontos
associados a princípios e diretrizes. No setor público, não haveria como sustentar a proposta
de reforma sem que, de imediato, ações garantissem as expectativas do futuro.
Os avanços no financiamento de custeio, a liberação de número considerável de novas
contratações de professores e a instalação de novas unidades federais de educação superior
permitiram que as propostas contidas na versão preliminar do anteprojeto tivessem
consistência, conectando ações imediatas com transformações de modelos de gestão
coerentes com o efetivo exercício de autonomia. Enfim, a autonomia proposta, em consonância
com o disposto no artigo 207 da Constituição, propiciará ao setor público avanços irreversíveis
na gestão por orçamento global, com repasses regulares e recursos adicionais. A distribuição
será baseada em proposições claras de enfrentamento das desigualdades regionais e sociais.
Por sua vez, o setor privado, entendida e respeitada a sua diversidade, deve obter o que mais
deseja o país: políticas estáveis, reconhecimento de sua legitimidade e uma regulação justa
baseada em critérios estáveis, por meio de uma relação com o Estado respaldada nos ditames
constitucionais de credenciamento e avaliação.
A autonomia no setor público remete à necessidade de financiamento regular, por parte do
Poder Público, a partir de uma rigorosa avaliação. Por sua vez, no setor privado há que se
enfrentar um desafio adicional que até aqui tem sido evitado: a relação entre a mantenedora,
seus proprietários, e a mantida, enquanto instituição educacional propriamente dita.
Afinal, a quem se refere a autonomia universitária no setor privado? Quem deve usufruir das
prerrogativas inerentes à autonomia? A autonomia é inerente à figura da universidade, seja ela
pública ou privada. Além da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a instituição
universitária, para fazer jus à denominação, deve observar os preceitos de liberdade
acadêmica plena, constituir-se em espaço privilegiado de valorização do mérito, do livre
pensamento científico, da cultura e das artes.
Assim, para que a universidade seja, inequivocamente, um espaço de geração de
conhecimentos e solo fértil para inovadoras concepções pedagógicas, há que propiciar, de
forma compatível, um ambiente efetivamente democrático, com estruturas colegiadas, carreira
definida para docentes e valorização e aprimoramento permanente de seus funcionários,
liberdade de expressão e de
livre circulação e pluralismo de idéias. Neste sentido, claramente, a autonomia universitária
“pertence” predominantemente à instituição, à mantida, e não, como querem alguns entender,
à mantenedora.
Observe-se que esta discussão não é sobre os mantenedores em geral de qualquer instituição
de educação superior, mas, especificamente, diz respeito à universidade e seu abrangente
conjunto de prerrogativas. Boa parte das alegadas inconstitucionalidades diz respeito à
interpretação do artigo 209 da Constituição, o qual afirma que o ensino é livre à iniciativa
privada, atendida duas condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Pois o que o anteprojeto, na sua
versão preliminar, propõe é exatamente definir normas gerais e recuperar a capacidade do
poder público de regulação respaldada no ordenamento legal. Isso não é intervencionismo.
Isso é, antes de tudo, procurar cumprir aquilo que está claramente disposto
constitucionalmente.
*Tarso Genro é ministro da Educação. Ronaldo Mota é secretário executivo do Conselho
Nacional de Educação e membro do Grupo Executivo da Reforma do Ensino Superior/MEC
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Empresários e ‘socialistas’ contra a reforma?
Eliezer Pacheco e Dilvo Ristoff *

16/02/2005 - Jornal do Brasil
Os jornais da semana passada causaram surpresa ao veicular, conjuntamente, as
manifestações dos grandes empresários do ensino superior, acusando a reforma de
estatizante, e de um representante dos docentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES), que a classificava de privatista. Certamente alguém está equivocado,
afinal é impossível ela ter, ao mesmo tempo, dois objetivos antagônicos.
Para o presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior de São Paulo, Hermes Figueiredo, a reforma é “inoportuna,
inconstitucional, irrelevante e uma intervenção estatal na iniciativa privada”. Já Rodrigo
Dantas, presidente da Associação dos Docentes da UnB, afirma: “O modelo de
universidade que dela emerge em articulação com as políticas implementadas ao
longo de 2004, revela sua afinidade com a agenda do Banco Mundial e sua coerência
com as políticas privatistas desenvolvidas pelo MEC desde Collor e Cardoso”.
Ao analisarmos os dois artigos, observamos que os empresários do setor leram o
projeto e, legitimamente, buscam preservar seus interesses privados. O professor
Dantas, no entanto, parece não ter lido a proposta, ou a leu e tenta manipular a
opinião pública enfeitando seus argumentos com citações de Marx e jargões
acadêmicos. Expressa o conservadorismo de um setor da universidade que domina o
vocabulário marxista, mas que, ideologicamente, está no campo de uma pequena
burguesia elitista e corporativa. Assim, o professor atribui à reforma a introdução de
um “capitalismo acadêmico”, mas omite que a mesma busca colocar um limite às
fundações universitárias, algumas delas exemplos típicos de capitalismo acadêmico e
de privatização por dentro da universidade.
A proposta de reforma da educação superior, submetida à discussão da sociedade,
está centrada num futuro sonhado por muitas gerações de brasileiros: um país
soberano, justo e democrático. O que se propõe está muito além de reformas pontuais
em nossas instituições físicas, acadêmicas, administrativas ou político-financeiras. É
uma transformação que já começou há algum tempo, por meio de várias medidas,
como o novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que no
ano passado avaliou 2.747 cursos de graduação; o Programa Universidade para
Todos (ProUni), que levará 112 mil estudantes a 1.135 instituições de ensino superior
no primeiro semestre de 2005; a aprovação do plano de carreira para os técnicos
administrativos; a criação de novas universidades federais e de novos campi para as
já existentes; a ampliação do corpo docente das Ifes; entre muitas outras.
Além disso, a reforma proposta garante que as universidades terão, enfim, a
autonomia de gestão financeira preconizada na Constituição, mas nunca colocada em
prática. Terão asseguradas dotação global de recursos, irredutibilidade nos repasses e
sua expandibilidade projetada, livrando-se de amarras burocráticas e financeiras que
inibem a autogestão, repelem a autonomia administrativa e acadêmica e forçam a
privatização do espaço público. A essas ações somam-se outras - estruturantes -
fundamentais à construção de um sistema nacional de educação superior
comprometido com um projeto de nação. A universidade encastelada, elitista, distante
da sociedade, ensimesmada está, portanto, em processo de extinção. Ganha agora
definição a universidade aberta, democrática, contemporânea, inclusiva, preocupada



com a disseminação e a produção do saber, com a realidade do nosso presente e com
o sonho de nosso futuro.
A reforma concebe a educação superior, bem público essencial, como estratégica para
o País. Ela é, pois, uma inarredável missão pública e precisa, por isso mesmo, de
salvaguardas que a protejam do laissez-faire, das fábricas de diplomas, das fábricas
de credenciais, do comércio educacional, seja ele nacional ou internacional. Para que
se materialize de forma orgânica e eficaz, precisa de uma visão de futuro, como a
lançada a público pelo ministro Tarso Genro e abraçada por todas as lideranças
acadêmicas do país. Para que o debate seja democrático e positivo, é necessário
fundar-se em argumentos legítimos e sérios, tendo por norte os interesses da nação e
não de segmentos ou corporações.
*ELIEZER PACHECO é presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep). Dilvo Ristoff é diretor de Estatística e Avaliação da Educação
Superior do Inep.
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Qualidade na educação superior

Ronaldo Mota*
Publicado no jornal Zero Hora - 16/2/05

No intenso debate sobre a reforma da educação superior, proposto pelo Ministério da
Educação, qualidade é uma palavra-chave. Não se trata, contudo, de qualidade como
elemento indefinido nem de mensuração simplista. Qualidade, tratada em sua
complexidade, deve ser capaz de contemplar o mérito acadêmico conjugado com o
papel contemporâneo e estratégico que a educação deve desempenhar no
desenvolvimento econômico e social de uma nação.
A partir da formação de recursos humanos altamente qualificados, em especial nos
excelentes programas de pós-graduação, a ciência pode engendrar inovações na
educação. Tais inovações, apropriadas pelo setor produtivo, têm a capacidade de
causar impacto positivo nos produtos, tornando-os mais competitivos, tanto no
mercado interno como no externo.
Os professores que atuam no ensino básico são formados nos cursos superiores.
Assim, associada à valorização desses docentes, especialmente via remuneração
adequada, a qualificação dos programas de formação dos educadores constitui um
alicerce fundamental para a melhoria da educação.
Por meio do exame de qualidade, o texto da reforma da educação superior prevê que
teremos critérios claros para definir o que é uma universidade, um centro universitário
e uma faculdade. Da mesma forma, é pelo mérito que o financiamento variável das
universidades federais propiciará instrumentos de expansão e de qualificação.
A reforma proposta tem uma estratégia: expansão da educação superior com
qualidade e promoção da inclusão social. Expansão, tanto do setor público como do
privado, porque é inadmissível que o percentual de nossa população universitária
jovem seja menor do que a dos demais países vizinhos, e ínfimo, se comparado com
nações mais desenvolvidas.
Porém, é preciso expandir, mas com muita qualidade. Mais do que isso, não é também
suficiente qualidade, se restrita sempre ao mesmo grupo seleto da elite econômica do
país. Há que se garantir que os talentosos, aqueles com potencial para estudos
avançados, sejam da classe que forem, possam ter a oportunidade de explorar suas
potencialidades, habilidades e competências.
A inclusão social via educação é o mais efetivo de todos os programas sociais que o
país promove. Particularmente no Brasil, onde seu povo tem demonstrado enorme
potencial criativo, capaz de enfrentar, com sucesso, suas desigualdades sociais e
regionais.

RONALDO MOTA é Professor, secretário executivo do Conselho Nacional de
Educação
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Quem teme a reforma?

Tarso Genro e Hélgio Trindade*
Publicado no jornal Estado de Minas em 19/02/2005

A proposta da reforma da educação superior, que ao longo de 2004 produziu um
debate amplo e diversificado entre as entidades representativas das instituições
(reitores, sindicatos, estudantes), da comunidade acadêmico-científica - Academia de
Ciências e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) - e da sociedade
civil, tem, agora, repercutido amplamente na mídia. Num país em que as duas
reformas anteriores se fizeram em períodos autoritários - governos de Vargas (1931) e
Costa e Silva (1968) - trazer o tema para um debate aberto está provocando curiosas
reações. Além da legítima e necessária discussão critica do anteprojeto para
aperfeiçoá-lo, há uma paradoxal convergência entre grupos que sempre estiveram em
campos opostos e tornaram-se militantes de um patético conservadorismo anti-
reformista que tenta desqualificá-lo: o direitismo extremo que o acusa de inspiração
soviética e o esquerdismo radical que o denuncia como obra do Banco Mundial.
"Reforma universitária nunca esteve na agenda das agências internacionais, nem na
dos governos da Nova República"
A corajosa iniciativa do MEC e sua importância estratégica para o futuro do País
exigem uma atitude mais racional diante do debate democrático para que o
anteprojeto possa ser aperfeiçoado e responda às exigências da sociedade brasileira
com tão dramático déficit educacional em termos latino-americanos. Menos de 10% de
nossos jovens entre 18 e 24 anos conseguem chegar às instituições de terceiro grau.
A quem interessa esse atraso, quando a Argentina, o Chile e Uruguai têm índices
várias vezes superiores no acesso às universidades? O fato incontestável é que a
reforma universitária nunca esteve na agenda das agências internacionais, nem na
dos governos da Nova República. Estes não enfrentaram o desafio, que fora central no
período militar e colocara o Brasil na vanguarda da América Latina em termos de
modernização universitária. As duas dinâmicas, porém, que atingiram a educação
superior latino-americana nas últimas quatro décadas, tiveram efeitos perversos para a
qualidade acadêmica. De um lado, a massificação das instituições públicas nos paises
hispano-americanos; de outro, a privatização crescente da educação superior, da qual
o Brasil é o exemplo extremo, com 75% das matriculas nas instituições privadas. Hoje,
a reforma da educação superior está no centro do debate da União Européia, após
sucessivas reuniões de ministros de Educação (Paris, Bolonha, Berlim etc.) e o
diagnóstico que a inspirou partiu da consciência de que, "mais do que nunca, o
desenvolvimento e a qualidade de vida de uma nação dependerão de seu nível
cultural e científico, que depende fundamentalmente do valor do seu ensino superior.
Esta também sempre foi a estratégia dos Estados Unidos, que implantaram um amplo
sistema público de universidades estaduais e dispõem de um sistema privado de alto
prestígio, mas minoritário.
Na América do Sul, as instituições públicas são hegemônicas no campo da educação
superior, salvo no Brasil, Chile e Colômbia, onde a privatização é dominante. Apesar
dos problemas, há o consenso de que "uma boa educação superior é o melhor
investimento para o desenvolvimento nacional", sendo "urgente fortalecer a vocação
para aprender e para ensinar, para pesquisar e pensar para resolver os problemas
complexos de nosso tempo, para sentirmo-nos co-responsáveis na construção de uma
América Latina mais autônoma, próspera e justa. No Brasil, a principal
responsabilidade de um governo que queira enfrentar tamanho desafio é tornar efetiva
a letra da lei. Não basta que sucessivas constituições e leis ordinárias tenham



consagrado formalmente o direito à educação, e este como bem público, se o estado -
guardião do interesse geral - não assumir, em plano nacional, estadual e municipal,
sua função de tornar concreto tal direito como decorrência de uma obrigação pública e
implementar políticas consistentes a partir desses pressupostos. Este está sendo o
norte da proposta do MEC. Na sociedade contemporânea, conhecimento e poder se
interpenetram em todos os níveis, da esfera pública ao mercado, redefinindo o
significado do espaço público nas universidades e afetando na raiz sua "missão
social". A resposta a esse processo tem de vir no bojo de uma reforma que aponte
nessa direção e que tenha a capacidade de articular os anseios da comunidade
acadêmica por uma reestruturação universitária com as demandas legítimas das
instâncias representativas da sociedade. E o caminho é o estabelecimento de uma
política de estado que preserve e recomponha a missão pública do nosso sistema de
educação superior publico e privado e o articule com o projeto de uma nação
democrática, justa e soberana.
Tarso Genro, 57, advogado, é o ministro da Educação. Foi ministro da Secretaria
Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da
República (2003).
 Hélgio Trindade, professor titular de ciência política, ex-reitor da UFRS e presidente
da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes)
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Uma reforma série e aberta
Jorge Almeida Guimarães e Renato Janine Ribeiro

Jornal do Brasil, 03/03/2005 - Rio de Janeiro RJ

A reforma universitária tem sido criticada pelo que é e pelo que não é. Muitos
esquecem seu principal mérito, que é o de desbloquear uma questão que no governo
passado esteve paralisada pelo antagonismo que o Ministério da Educação então
estabeleceu com a comunidade acadêmica. Por isso mesmo, é uma façanha o
governo ter conseguido o apoio, ao mesmo tempo, da União Nacional dos Estudantes
e da Academia Brasileira de Ciências. Neste curto espaço, não podemos tratar de tudo
que há nela, mas começaremos por um ponto decisivo, que é a exigência de um Plano
de Desenvolvimento Institucional nas universidades. É segredo de Polichinelo que boa
parte dos pesquisadores mais destacados, no Brasil, se opõe à eleição direta dos
dirigentes universitários. Receiam o populismo. Preocupam-se com um cheque em
branco dado à comunidade acadêmica sem obrigações desta com a qualidade. Ou,
dito de outro modo: não pode haver autonomia sem responsabilidade. Não há
autonomia sem avaliação. Ora, a reforma reconhece às instituições de ensino superior
federais uma autonomia, com gestão de recursos, com garantia de estabilidade
orçamentária, com possibilidade de remanejar despesas sem passar pelo MEC, que é
velha reivindicação delas e as coloca num patamar próximo ao das universidades
estaduais paulistas. Esse é um ganho apreciável. Mas é consensual que nem todas as
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas estão no mesmo
patamar de qualificação e desempenho, fruto natural do desnível de capacitação
técnico-científica que apresentam já de longo tempo. A questão, obviamente, é que se
torna necessário definir métodos rigorosos de avaliação para assegurar que tudo isso
funcione.
Esses pontos são atendidos em outras partes do projeto - em especial, pela exigência
do Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI é um poderoso instrumento para
colocar as universidades, mesmo as mais desenvolvidas, na rota do futuro. Toda
instituição estará obrigada a aprovar um PDI, que será depois discutido com o MEC.
No Plano, constarão as metas que a instituição almeja atingir nos próximos anos, bem
como os meios de que dispõe ou que procurará conseguir para tal fim.
Mas não é só aí que se cobrará o desempenho da universidade pública. Continuará
havendo a avaliação da Capes, que por sinal estamos propondo que figure de maneira
explícita no futuro diploma legal. A avaliação do Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior começa a mostrar seus frutos, em particular pela grande novidade
que é a comparação do desempenho do aluno que entra com o do aluno que sai - o
que permite ver quanto a instituição de ensino agregou à qualidade dele. Além disso,
as próprias instituições que hoje têm o nome de "universidade" ou "centro
universitário", se não atenderem às exigências da lei, deverão firmar compromisso
dizendo o dia, mês e ano em
que as cumprirão, e enquanto isso não terão as prerrogativas do nome que portam. É
importante assinalar que essa regra não vale apenas para as instituições privadas.
Também se aplica às instituições federais e públicas em geral.
Finalmente, um dos pontos que mais causa oposição à reforma é o princípio de que,
nas instituições de ensino privadas, a comunidade acadêmica - isto é, os docentes e
os alunos - passará a exercer um poder que até hoje não teve, no respectivo conselho
superior. Isso é mais do que justo. Os alunos pagam os seus cursos, mas não são
ouvidos na contratação ou demissão de professores. Os docentes são quem faz a



qualidade, boa ou má, dos cursos, mas nem sempre têm voz - nem mesmo quando
chefiam departamentos ou dirigem unidades - na definição de seus rumos. O ensino
não é uma mercadoria qualquer. O aluno que se matricula numa faculdade, se
perceber que ela está ruim ou que piorou, não muda de escola com a mesma
facilidade com que troca de posto de gasolina ou cancela a assinatura de TV a cabo.
As mantenedoras respeitáveis nada têm a recear. Mas todas e todos devem discutir o
projeto e têm o direito de mandar suas sugestões, de modo a aprimorá-lo e a fazer -
repetimos - que se desbloqueie uma discussão que, ao longo do governo passado, foi
travada em função da reticência do MEC pelo ensino superior público e de sua
explícita simpatia pelo privado.
___________________________________________________________________________
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Passada a artilharia
TARSO GENRO

Artigo publicado no jornal Folha de SP  3/3/2005

A falta de moderação de alguns articulistas após a publicação, para debate, da "versão
preliminar do anteprojeto" da reforma do ensino superior demonstra como ainda

carecemos de um espírito democrático que se sobreponha às intolerâncias ideológicas
da "Guerra Fria", ainda muito quente na cabeça de alguns vigilantes da história.

Uma reforma do ensino superior não pode ser substituída
por um plano estratégico de desenvolvimento

Quem leu aquelas manifestações foi enganado, pois é chamado a "ser contra" não
sabendo qual é a proposta do MEC. Também poderá pensar que o anteprojeto quer
acolher, na universidade, pobres e negros sem aferição de preparo. Quem as leu
também será induzido a pensar que a reforma pretende "subordinar" as universidades
ao MEC, ao invés de lhes afirmar a autonomia. E ainda que a reforma acabaria com as
instituições privadas, propondo normas destinadas a rebaixar a qualidade do ensino
superior.
Felizmente duas revistas e dois grandes jornais do país -dentre eles este jornal-,
depois do primeiro impacto da artilharia anti-reforma, passaram a publicar resumos do
seu conteúdo.
SBPC, Academia Brasileira de Ciências, Andifes, CNTE, Une, Fasubra, Ubes,
Confederação Nacional da Indústria, OAB, Crub, centrais sindicais e outras instituições
públicas e privadas fizeram sugestões pertinentes. Várias delas serão incorporadas na
próxima versão do anteprojeto -ainda para discussão-, pois são coerentes com o
sentido estratégico da reforma: a busca da qualidade, a ampliação do acesso, a
expansão da universidade pública, marcos regulatórios claros para o exercício da "livre
iniciativa" (enquadrada nos conceitos de educação como bem público essencial) e
para a afirmação da autonomia universitária com um melhor e mais flexível
financiamento. Esses objetivos não exigem menos, porém mais, qualidade
racionalizada. Não extinguem o sentido de "elite" (intelectual, científica, técnica) da
universidade, mas buscam que essas elites sejam também integradas pelas classes
subalternas. Não extinguem o mérito, mas aproveitam a capacidade extraordinária de
superação que têm "os de baixo" para alcançá-lo. Não extinguem a autonomia, mas a
reforçam, tanto econômica como administrativamente. Não agridem o ensino privado,
mas pactuam com ele novas formas de convívio dentro das regras constitucionais
vigentes. Quero lembrar quatro pontos que, além de outros, devem ser alvo de debate
para qualificar a reforma. Estes eixos, conectados a uma melhoria substancial de
qualidade no ensino fundamental e médio, a partir de um novo fundo de financiamento
(o Fundeb), serão decisivos para uma reforma que dê um bom "passo adiante". O
primeiro ponto é a questão da qualidade. Pela primeira vez a universidade brasileira,
que já tem um sistema de avaliação complexo (que poderá ser aprimorado na própria
reforma), terá a obrigação de, de cinco em cinco anos, apresentar um Plano de
Desenvolvimento Institucional. As instituições federais de ensino superior também só
obterão recursos especiais se apresentarem bons projetos para qualidade e expansão.



Todas deverão ter no seu quadro, como professores, um número mínimo de doutores
e mestres.
Outro ponto é questão do mérito. A universidade é um local de formação de elites
culturais, científicas, filosóficas e técnicas, porém isso não pode ser confundido com a
sua elitização "classista". O que o projeto pretende é abrir espaços, na formação
dessas elites, para grupos que historicamente estiveram sempre fora delas. A
proposta do MEC não revoga o mérito, exige aferição para ingresso, respeita a
autonomia para processá-lo e propõe dois anos de formação geral para permitir uma
equalização no processo de formação e dar mais tempo, se o aluno quiser, para a
escolha da sua profissão. Há também a questão da interferência da comunidade. O
conselho social proposto não só não tem poder normativo, como sua formação e
regulação serão decididas no âmbito da autonomia da universidade, pelo colegiado
interno, onde os docentes são maioria. Logo, o conselho não ameaça a autonomia,
mas deriva dela, tornando transparentes relações que já existem -aliás, de uma forma
nem sempre conhecida pela sociedade e pela comunidade da própria universidade.
Por fim, o projeto pretende melhorar o financiamento da universidade pública e
garantir mais flexibilidade administrativa para gerir os recursos repassados, cuja
prestação de contas será feita à própria comunidade universitária. A idéia é reverter o
ciclo de esvaziamento financeiro a que ela foi submetida, principalmente nos últimos
dez anos, e agilizar as relações da universidade com seu entorno social e produtivo.
Uma reforma não pode ser substituída por um "plano estratégico de desenvolvimento",
que de resto nenhuma instituição pública ou privada está impedida de executar. Mas
esse plano será mais eficaz se ele derivar de uma reforma que articule um sistema
que, sem revogar o que já existe de positivo, dê um forte passo adiante para colocar
nosso ensino superior num novo patamar de qualidade e abrangência social.
Tarso Genro, 57, advogado, é o ministro da Educação (www.mec.gov.br/reforma).
Uma reforma do ensino superior não pode ser substituída por um plano estratégico de
desenvolvimento
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Uma reforma que interessa a todos os Brasileiros
Tarso Genro*

Jornal Valor Econômico - 11/03/2005
O Brasil precisa ampliar e qualificar suas instituições de ensino em todos os níveis.
Nos próximos seis anos, cumprindo as metas para o decênio do Plano Nacional de
Educação, será preciso dobrar o número de estudantes nas nossas universidades
para contabilizarmos 7 milhões de jovens. O desafio é imenso e exige a construção de
políticas públicas que incorporem aquilo que de melhor a sociedade foi capaz de
produzir dentro e fora das universidades. A reforma da Educação Superior é parte
desse desafio e o anteprojeto apresentado pelo Ministério da Educação significa um
gesto concreto em favor de um diálogo para alcançar aquele objetivo.
A reforma da educação superior também está no centro do debate da União Européia,
após sucessivas reuniões de ministros de educação. O diagnóstico que inspirou esta
reestruturação partiu da consciência de que, "mais do que nunca, o desenvolvimento e
qualidade de vida de uma nação dependerão de seu nível cultural e científico, que
depende fundamentalmente do valor do seu ensino superior" (Relatório Attali: por um
modelo do ensino superior, Paris, Stock, 1998). Esta também foi a estratégia dos
Estados Unidos, que implantaram um amplo sistema público de universidades
estaduais e dispõem de um sistema privado de alto prestígio, mas minoritário.
Na América do Sul, igualmente, há o consenso de que educação é o melhor
investimento para o desenvolvimento nacional. O documento América Latina 2020: II
Conferência Latino-americana de Ciências Sociais, colhido em Guadalajara, no
México, em 2001, diz que "é urgente fortalecer a vocação para aprender e ensinar,
para pesquisar e pensar para resolver os problemas complexos de nosso tempo, para
sentirmo-nos co-responsáveis na construção de uma América Latina mais autônoma,
próspera e justa".
Há um ano, o Ministério da Educação vem construindo projeto de lei da Educação
Superior com a colaboração de duas centenas de instituições das comunidades
acadêmicas e científicas; entidades empresariais e de trabalhadores; e movimentos
sociais urbanos e do campo. A conduta adotada pelo MEC assinala a opção por um
processo onde cada reunião renova a complexidade do tema e legitima o esforço em
favor do debate.
A "proposta" apresentada pelo MEC só é chamada assim porque estamos abertos a
alterar qualquer dos seus pontos. A discussão, aliás, já permitiu identificar a
necessidade de adições importantes. Este resultado, entretanto, não será alcançado
sem uma posição aberta e construtiva de todos os interessados. O governo quer
continuar debatendo suas idéias porque sabe que não é detentor da verdade. Mas
sabe, também, que nenhum grupo ou especialista o é. Para que possamos superar as
unilateralidades em um processo público como este é preciso, apenas, argumentos.

O Brasil deverá duplicar o número de universitários
para sete milhões ao longo dos próximos seis anos

Em novembro do ano passado, a exemplo de centenas de entidades, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou ao país a contribuição da
indústria para a reforma da Educação Superior. Muitos dos temas
apresentados pela indústria, sob a forma de propostas, vão ao encontro do
projeto em gestação pelo Ministério da Educação, como a multiplicidade de



modelos, a autonomia, o nexo da universidade por desenvolvimento regional, a
avaliação interna e externa, o refinaciamento, os novos marcos regulatórios
para articular as instituições públicas estatais com o sistema não estatal
existente, tendo como centralidade o crescimento do número de vagas.
As contribuições da CNI evidenciam a preocupação do setor produtivo com um
projeto de nação. O MEC recebeu as propostas à luz da importância que tem a
base industrial historicamente constituída no país para que se possa dar
suporte, do ponto de vista econômico e social, a este projeto nacional.
As universidades brasileiras, portanto, devem ser pensadas em conexão com
os grandes impasses que deverão ser superados pelo Brasil nas próximas
décadas. Nossas instituições de ensino superior devem, também, interagir com
as vocações regionais repartindo o saber e a tecnologia com a base da
sociedade. Os recursos instalados pelas universidades e, particularmente, os
conhecimentos que ali são gerados constituem um patrimônio de todos e uma
das razões de nosso orgulho como nação.
Ampliar o acesso a este patrimônio é um objetivo que une a todos. É preciso,
não obstante, definir uma política específica para isso. Por entender que
educação é um processo que vai do ensino básico ao superior e que necessita
de uma atuação forte para ampliar o seu financiamento geral, o MEC está
trabalhando duramente para melhorar a alfabetização e qualificar o ensino
fundamental, médio e profissionalizante. Além de aumentar os valores de
repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério (Fundef), o governo está propondo a criação do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb), que poderá ensejar
uma remuneração mínima nacional a todos os professores do ensino básico,
bem como expandir o ensino médio. Não haverá reforma universitária sem que
ocorra um choque de qualidade e, especialmente, expansão do ensino médio,
atualmente o principal gargalo do sistema.
Tudo isso, acreditamos, poderá exercer um impacto positivo importante no
desenvolvimento do país, muito mais ainda se esta ampliação for
acompanhada - como esperamos - pelos efeitos benignos de uma qualificação
sistêmica. Afora pequenos surtos de sectarismo que sempre ocorrem num
debate público, pelas contribuições que já recebemos, concluímos que a
reforma é possível e necessária.
Tarso Genro é ministro da Educação e foi ministro do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social entre 2003 e 2004.
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Bem público

Ronaldo Mota*
Publicado no jornal O Globo em 14/3/2005

São inegáveis a pertinência e a urgência de uma reestruturação da educação
superior. O governo federal, em consonância com amplos segmentos da
sociedade, apresentou para discussão uma versão preliminar de um
anteprojeto no qual estabelece de forma clara que educação é bem público e
não deve ser tratada como mercadoria. Simultaneamente tem promovido a
recuperação das universidades federais. São compreensíveis e pertinentes
algumas críticas e preocupações expressas em nome das universidades
públicas do estado de São Paulo, tais como acerca da necessidade de maior
ênfase na missão universalista da universidade, a exigência de garantias da
prevalência de valores acadêmicos sobre interesses corporativos e o alerta
necessário para que, em nome de maior controle público, não aumentemos o
indesejável engessamento das instituições universitárias.
Estranho, no entanto, não aperceberem, igualmente, do risco, real e presente,
de que o discurso, feito em nome da academia, seja apropriado, enquanto
argumento, exatamente por aqueles que mais detrataram os mais caros
valores acadêmicos. Seja permitindo ou usufruindo da ausência do poder
público no devido cuidado com as universidades federais na última década.
Seja promovendo ou locupletando-se com a fragilização da capacidade do
Estado em definir normas gerais apropriadas e exercer seu papel de
autorização baseada em critérios rígidos de qualidade na educação superior.
Há que se reconhecer a legitimidade, a complexidade e a diversidade das
instituições superiores de ensino. As universidades, no seu conjunto, têm uma
missão estratégica, capitaneando a necessária expansão da educação
superior, formando recursos humanos altamente qualificados, produzindo
conhecimentos de fronteira e cooperando nos processos de inclusão social e
de enfrentamento de desigualdades sociais e regionais. A Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) é a primeira instituição no país em número de
patentes transferidas para o setor produtivo e a Pontifícia Universidade Católica
(PUC-RJ) ocupa a primeira colocação em quantidade relativa de programas de
pós-graduação de nível internacional.
Essas e outras excelentes escolas devem ser referência e servir como
parâmetro no futuro para todas as instituições de ensino superior, sejam elas
públicas ou privadas.
RONALDO MOTA é professor universitário e secretário-executivo do Conselho
Nacional de Educação.
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