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Conjuntura ou Como as coisas do mundo inteferem na educaçao

A relação do Homem com a 
Natureza, sua produção materi-
al, constitui a própria expressão 
da sua vida e o modo como se 
dá acaba por determinar as suas 
demais relações.

Arte, Direito, Política e a 
Ideologia hegemônica que re-
afirma estas instituições bem 
como as demais esferas da vida 
acabam por assumir formas as 
quais correspondem a um siste-
ma integrado e cuja base são as 
relações de produção. Estas no 
decorrer da História se consti-
tuíram de diversas maneiras, e 
nos últimos séculos, após um 
grande processo de expropria-
ção o qual se deu de variadas for-
mas, o que determinou guerras, 
degradação humana e ambien-
tal, mas também organização e 
evolução econômica e social é o 
modo capitalista de produção.

A característica básica 
deste modo é que uns detém os 
meios de produção, herdados 
no decorrer da história, e outros 
vendem sua força de trabalho 
aos primeiros para garantir sua 
sobrevivência. O lucro enquanto 
objetivo principal da burguesia 
faz com que a competição e os 
conseqüentes desenvolvimento 
tecnológico, superprodução e fi-
nalmente a queda tendencial da 
taxa de lucro gerem crises cícli-
cas no interior do sistema capi-

talista e a partir disso o mesmo 
passe por algumas reestrutura-
ções.

O escoamento da produção 
permitido pela segunda guerra 
mundial deu inicio a um novo 
ciclo de relativa prosperidade 
e desenvolvimento capitalista, 
desenvolvimento esse dentro 
do qual o estado de bem estar 
social, já na década de 70, não 
podia mais ser comportado. O 
intervencionismo estatal na eco-
nomia antes em certa parte até 
necessário dá lugar ao mercado 
o qual precisa avançar em terre-
nos inexplorados a fim de garan-
tir lucro para sua produção. In-
vade dessa maneira os serviços 
prestados pelo Estado à popula-
ção, como saúde, educação etc. 
mercantilizando os mesmos. 
Outra necessidade do Capital é 
descontar nos trabalhadores sua 
progressiva queda na taxa de lu-
cro, flexibilizando direitos trab-
alhistas e arrochando salários.

A este cenário correspon-
de a política neoliberal, a qual 
impõe ao Estado disciplina or-
çamentária, tendo por função 
servir aos interesses do Capital 
através da garantia do cum-
primento dos contratos, colo-
cando seu aparelho repressor em 
função do mesmo e o regulando 
quando necessário, retirando 
os direitos sociais conquista-

dos pela classe trabalhadora no 
período anterior e colocando o 
mercado em primeiro plano.

Além das guerras, que con-
tribuem muito para a vazão da 
produção e são proliferadas 
através do globo, o capitalismo 
busca desafogar seu desenvolvi-
mento conquistando e criando 
quantos mercados forem ne-
cessários. Expansão que não 
respeita as ultrapassadas fron-
teiras nacionais e através de or-
ganismos internacionais como o 
FMI o Capital impõe a política 
de privatizações e contenção 
de gastos também ou principal-
mente, dependendo do contexto, 
aos países periféricos de capital-
ismo dependente dos centrais. 

Um dos mecanismos de 
dominação, que no Brasil pode 
ser muito bem observado duran-
te o governo FHC, são as dívi-
das públicas, internas e externas, 
que neste período passaram de 
153,4 para 684,6 bilhões e que 
as intensas privatizações não 
deram conta de pagar, primeiro 
porque a estrutura daquelas não 
permite e segundo porque as es-
tatais foram praticamente doa-
das, a Vale do Rio Doce, por ex-
emplo, foi vendida por metade 
do valor que já chegou a lucrar 
em apenas um semestre. A in-
tensificação do neoliberalismo 
no Brasil também pode ser per-
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cebida na privatização dos direi-
tos trabalhistas, vide a reforma 
da Previdência.

Além de essa estrutura ter 
no cerne o fato dos proprietários 
dos meios de produção se ap-
ropriarem do trabalho alheio, 
dentro do meio burguês, como 
é tendência o lucro ser cada vez 
mais reduzido devido a super-
produção, a lógica é que du-
rante esse processo as empresas 
que não acompanham o desen-
volvimento tecnológico e não 
se expandem fechem ou sejam 
adquiridas por outras empresas. 
Isso gera cada vez mais concen-
tração de renda e essa é causa, 
por exemplo, do homem mais 
rico do mundo possuir fortuna 
igual a soma da dos 51 países 
mais pobres. Fato que não pode 
ser entendido como mérito indi-
vidual, mas é fruto do processo 
histórico e da lógica do sistema 
em que estamos inseridos.

Contraditoriamente a hu-
manidade passou a produzir 
muito mais com o passar do 
tempo, a produção de alimentos 
excede o dobro do necessário, 
porém em 46 anos o número de 
pessoas que se alimenta aquém 
do necessário passou de 80 para 
880 milhões.

Estas contradições ineren-
tes ao sistema geram lutas, in-
quietações e revoltas, que podem 
ser vistas nas manifestações da 
Argentina, Bolívia, Chile, Ven-
ezuela e mesmo em países cen-
trais como a França.

O último grande ciclo 
histórico de lutas no Brasil se 
expressou nas grandes greves do 
ABC paulista e greves gerais no 
fim da ditadura militar, as quais 
impulsionaram o surgimento 
do PT e da CUT, bem como a 

reascensão da UNE. No decor-
rer da década de 80, e o marco 
das eleições presidenciais de 89, 
décadas de 90 e 2000, vemos o 
PT se amoldar à ordem, tanto 
por ter alterado sua estratégia 
para a disputa eleitoral flexibili-
zando seu programa e alterando 
o cenário de suas lutas, como 
também pela ofensiva neoliberal 
que fragmentou a classe trabal-
hadora. 

Isto culmina com a vitória 
de Lula em 2002, que assume 
seus compromissos com a classe 
burguesa e os têm cumprido 
através das contra-reformas 
como a da previdência, sindi-
cal e universitária. Este cenário 
demonstra que já não é mais 
pelo PT que se dará a construção 
da luta dos trabalhadores contra 
seus patrões.

No campo sindical a derro-
cada é a mesma, vemos a CUT 
aderir aos projetos do governo 
petista, não mobilizando contra 
essas pseudo-reformas e ainda 
se beneficiando delas como no 
caso do imposto sindical. No 
Movimento Estudantil a situa-
ção não é muito diferente, a 
UNE atuou e atua ativamente 
em defesa da Reforma Universi-
tária, como em 2005, e agora no 
debate sobre o REUNI se presta 
ao papel de fazer uma ocupação 
fingida pró-reuni na UFRGS. 
Assim como a CUT, além de 
não mobilizar contra, propagan-
deia as políticas privatizantes do 
governo e se beneficia das con-
tra-reformas, recebendo grandes 
quantias em dinheiro.

Por outro lado, o Movimen-
to Estudantil combativo, que 
preza pelas bandeiras históricas 
da educação, deu demonstrações 
que ainda existem estudantes 
dispostos a lutar e que a UNE já 

não é mais suficiente para pro-
mover a resistência. As quase 
30 ocupações que ocorreram 
no ano de 2007, e que em nen-
huma das quais a UNE estava 
presente, apontam no sentido 
de estruturar as lutas de forma 
nacional e que a velha estrutura 
já não nos é adequada. Portanto 
precisamos entender que o ciclo 
histórico de lutas protagonizado 
pelo PT se encerrou e neste mo-
mento precisamos organizar o 
novo.

O novo não se faz presente 
somente na nova estrutura par-
tidária, mas também na sindical 
e estudantil, e não basta uma 
formulação artificial e cupulista, 
mas sim deve ser acompanhada 
de conteúdo, baseando-se nas 
lutas promovidas por trabalha-
dores e estudantes, resultando 
e tendo correspondência com a 
realidade das lutas, assim como 
a UNE no período histórico 
em que foi de fundamental im-
portância. Espaços como a Fr-
ente de Luta contra a Reforma 
Universitária e o FENEX foram 
importantes no período recente 
e devem continuar a contribuir 
com a resistência e o acumulo 
de forças militantes que ainda 
estão dispersas ou contamina-
das pela ideologia democrático-
burguesa.

Nas entidades de base estu-
dantil a tarefa que se coloca é a 
mesma. No período estudantil 
as visões de mundo ainda es-
tão sendo formadas e é através 
da resistência que podemos 
demonstrar a divisão social de 
classes entre proprietários e tra-
balhadores, acumulando forças 
para que no futuro suplantemos 
mais este período histórico.
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Fundaçoes Estatais de Direito Privado ou FeDPs

A proposta apresentada 
em 2008 pelo governo federal 
que cria as Fundações Estatais 
de Direito Privado – FeDP não 
é nova. Sua formulação efetiva 
inicia-se antes de março de 2007 
com documentos que, como o 
roteiro de reforma universitária 
e sindical, baseiam-se em estu-
dos do Banco Mundial. Nasce 
com a argumentação das crises 
que passam os hospitais fede-
rais, incluindo os universitários 
e pautando-se principalmente 
nas crises dos hospitais do Rio 
de Janeiro. Tal argumento não 
demonstra a preocupação central 
do governo já que a abrangência 
das FeDP´s é muito maior:

“O Poder Público poderá 
instituir fundações estatais com 
personalidade jurídica de direito 
privado para o desenvolvimento 
de atividades que não tenham 
fins lucrativos, não sejam ex-
clusivas do Estado e não exijam 
o exercício do poder de auto-
ridade, em áreas como a edu-
cação, assistência social, saúde, 
ciência e tecnologia, meio am-
biente, cultura, desporto, tur-
ismo, comunicação e previdên-
cia complementar do servidor 
público, para os efeitos do art. 
40, §§ 14 e 15 da Constituição.” 
(MPOG; 2007, 09)

As áreas de atuação deste 
projeto demonstram seu caráter 
de contra-reforma do Estado 
brasileiro no âmbito das políti-
cas sociais, ou seja, dentro das 
obrigações estatais ao que con-
cerne as demandas da popula-

ção, em especial as de camadas 
economicamente inferiores. As-
sim como ações e políticas de 
cultura e conhecimento (edu-
cação) alicerces da soberania e 
emancipação do povo brasileiro, 
que passam agora das mãos do 
Estado para as mãos das grandes 
corporações nacionais e interna-
cionais, por meio das FeDP´s. 

As FeDP´s, vem comple-
mentar a política neo-liberal 
instaurada a partir da abertura 
do Estado ao capital estrangeiro 
no regime militar, privatização 
como forma de viabilizar e im-
pulsionar a acumulação do cap-
ital no país. Portanto, em seu 
estágio aprofundado tal política 
que vem sido implementada em 
nosso país por seus diversos di-
rigentes no decorrer dos últimos 
20 anos transforma quase to-
das as dimensões da vida social 
em negócios, justificando esta 
omissão das “obrigações con-
stitucionais do Estado” com a 
definição das atividades “exclu-
sivas do estado” :

“setores em que cumpre 
ao Estado atuar de forma con-
corrente com a livre iniciativa, 
exercendo atividades que, em-
bora consideradas de relevância 
para o interesse público, não lhe 
sejam exclusivas, necessitando 
para isso, de maior autonomia 
e flexibilidade de gestão que fa-
voreçam a eficácia e a eficiên-
cia da ação governamental”. 
(MPOG; 2007, 10)

 A defesa é a de que cum-
pre ao estado quando se tratan-

do de políticas sociais, como 
saúde, educação e cultura, ter 
uma ação análoga a dos serviços 
privados encarnada na lógica da 
livre concorrência.

 Tal argumentação é de-
turpada e oportunista. Sabemos 
que as políticas sociais servem 
a outra lógica, e não a do lucro 
que é lógica do setor privado. A 
política social tem o dever de vi-
abilizar e melhorar o bem-estar 
da população excluída, grande 
maioria, aqueles que vendem 
sua força de trabalho e aos que 
nem vender conseguem por não 
encontrarem empregos, tendo no 
estado por meio destas políticas, 
sua única proteção social. Reali-
dade que torna-se inviável den-
tro da lógica comercial, privada, 
do lucro, onde a concorrência 
e busca por lucros exorbitantes 
permitem alguma seguridade á 
apenas algumas das centenas de 
milhares de pessoas dependen-
tes de tal proteção. Trata-se da 
cruel política do capital, trata-se 
da privatização dos serviços so-
ciais, das políticas sociais, e dos 
direitos dos trabalhadores.

 As fundações estatais 
não passam de projetos refor-
mulados, atualizados, melhora-
dos, escamoteados e prepotentes 
das Parcerias Publico Privadas – 
PPP, Fundações de Apoio como 
a FUNPAR, e tantas outras ten-
tativas com o mesmo objetivo 
– privatização -, sob o emblema 
da redução do Estado para o 
trabalho em nome da eficácia 
e eficiência do serviço publico, 
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como discursava até pouco tem-
po o último reitor da UFPR, dis-
curso que não diz mais que au-
mentar o Estado para o capital e 
reduzi-lo para o trabalhador. 

 Para exemplificar esta 
reestruturação basta olharmos 
para a forma de contratação pre-
vista pelas fundações, por meio 
do regime jurídico da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), 
e seleção por concurso publico. 
Ou seja, contrata-se por serviço 
publico, mantendo assim a im-
pressão de manutenção da velha 
ordem de contratação publica 
que garante entre outros seguros 
a garantia de estabilidade, no en-
tanto aplica-se o regime jurídico 
CLT, que é o poder de contratar 
junto ao poder de demitir, baix-
os salários e alta rotatividade, na 
integra: 

“Vale lembrar que os re-
gimes estatutários, caracter-
izados pela estruturação em 
carreiras está voltado para a 
promoção dos valores de gover-
nança, especialmente daqueles 
que a sociedade considera im-
portantes para os agentes re-
sponsáveis pela aplicação da lei 
ou realização da vontade coleti-
va. (...) Por outro lado, nas áreas 
em que atua de forma concor-
rente com a iniciativa privada, é 
indispensável que o Estado pos-
sa aplicar o regime de emprego 
celetista, mais flexível e aberto 
à inovação e à especialidade, 
atributos essenciais a quem atua 
em ambiente concorrencial e 

precisa garantir a qualidade dos 
serviços e a incorporação de 
novas tecnologias geradas para 
o setor. O conceito de postos 
profissionais, remunerados com 
base nos valores praticados no 
mercado, concede maior eficá-
cia e eficiência gerencial a essas 
organizações, além da possibi-
lidade de cooptação e manuten-
ção de quadros qualificados de 
profissionais”. (MPOG; 2007, 
17)

 Os salários que já podem-
os considerar, serão baixos, já 
que regimes celetistas histori-
camente são menos remunera-
dos que os estatutários, ainda 
dependerão dos contratos de 
gestão que a fundação estabel-
ecerá com o estado, por tanto, 
o recurso fundamental continu-
ará vindo do Estado, ainda sim 
se privatizará. Aliado ao fato de 
cada fundação ter seu próprio 
quadro de pessoal, fragmentan-
do as possibilidades de orga-
nização dos trabalhadores por 
meio de sindicatos que internal-
izem boa parte de sua categoria, 
coisa que já vem acontecendo 
na UFPR por meio da FUN-
PAR, com a curiosidade de que 
o sindicato da grande maioria 
dos funcionários da FUNPAR 
é presidido pelo advogado de-
sta fundação. A fragmentação, 
a CLT, os baixos salários tem 
uma motivação histórica. É de 
conhecimento das elites empre-
sariais e do Estado que o servi-
dor público foi um dos atores 
históricos da grande resistência 

á privatização dos setores soci-
ais, quando reconhecendo em si 
alvo do ataque do capital; uma 
vez em quanto servidor – pela 
proximidade da condição de 
seus trabalhos - outra em quanto 
agente social desfavorecido. Le-
vantou-se e vem se levantando 
contra os ataques cada vez mais 
radicais da aliança Estado/capi-
tal, por isso sendo agora também 
alvo das reformuladas formas de 
fazer a política do Capital.

 Fundação Estatal de Di-
reito Privado, é a privatização 
da educação, da saúde, da cul-
tura, e quase todos os setores so-
ciais,  de uma forma mais elab-
orada e lucrativa. É necessário a 
resistência a tais políticas que de 
forma cada vez mais descarada 
privilegiam o grande capital, em 
detrimento dos trabalhadores e 
trabalhadoras. Não bastaram 
os recentes ataques a educação 
pelo REUNI, o governo com 
a FeDP legitima as fundações 
dentro das universidade, abre 
campo para sua ampliação, e 
de sobra ainda fere os direitos a 
saúde, cultura, e tantos mais, re-
passando sua responsabilidade 
as mãos daqueles que considera-
mos nossos inimigos, desejosos 
a muito tempo de se apropriar 
de todos estes espaços que nossa 
fraca esquerda, ainda que frag-
mentada, tanto defende na re-
sistência diária.
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Implementaçao do REUNI na UFPR

 REUNI, cinco letrinhas 
que marcam mais de um ano 
de debate nas universidades fed-
erais brasileiras. E não é por me-
nos. O REUNI para além da ex-
pansão propagandeada, propõe 
uma verdadeira reestruturação 
das universidades. Talvez os 
marcos norteadores do REUNI, 
relação de professor/aluno de 1 
para 18 e o mínimo de 90% na 
taxa de diplomação, não nos 
dêem, num primeiro momento, 
as dimensões desse programa.

 O REUNI desde o 
primeiro momento propõe de-
mocratizar o acesso ao ensino 
superior público. Porém, de-
vemos atentar: democratizar é 
diferente de massificar. Desde 
a década de 70, a educação no 
Brasil caminha para uma massi-
ficação. Quando se democratiza 
a educação, oferece-se o melhor 
ensino ao maior número de pes-
soas, quando se massifica, nivela 
por baixo e se oferece o pior para 
o maior número de pessoas. Este 
fenômeno pode ser percebido 
no ensino fundamental e médio. 
O ensino fundamental e médio 
público no Brasil não produzem 
nada em termos de educação, 
consciência crítica e emancipa-
ção.

 Aí, de um lado, temos 
escolas precárias e um ensino 
de péssima qualidade, embora 
com uma notável adesão – 95% 

das crianças entre 7 e 14 anos 
estão na escola. De outro, uni-
versidades públicas com um 
crescimento inexpressivo, e a 
liberalização do filão do en-
sino superior para a iniciativa 
privada. As estatísticas são elo-
quentes. No ensino fudamental, 
10% das vagas estão em institu-
ições privadas. No ensino médio 
as vagas são de 18%. Já na edu-
cação superior, elas são cerca de 
70%.

 Segundo o MEC, esses 
70% de matrículas abarcadas 
pala iniciativa privada não mais 
podem expandir, pois o mercado 
estaria saturado. Olha só, é so-
mente pela saturação do merca-
do para as instituições privadas, 
que o governo deve investir nas 
instituições públicas. Cômico.

 Aqui vale fazer um re-
corte: da mesma forma que nas 
instituições privadas, as universi-
dades públicas brasileiras acom-
panham a lógica da mercadoria. 
E como mercadoria, deve dar 
lucro. Essa busca de lucros se 
expressa na fundações de direito 
privado que fornecem cursos 
pagos; pelos convênios com em-
presas que financiam pesquisas 
relacionadas com seus interess-
es de mercado; e pela avaliação 
dos docentes através dos crité-
rios de produtividade, marcada-
mente quantitativa. Tal lógica 
o REUNI não inverte, mas sim 

aprofunda.

 O REUNI, como tem 
sido apresentado e aplicado nas 
IFES demonstra como plano de 
fundo a massificação do aces-
so ao ensino superior. Não há 
compromisso com a qualidade, 
e sim com a quantidade. São 
os números, de diplomação ou 
relação professor/aluno (já que 
esta mede a produtividade do 
quadro docente), que importam 
ao governo.

 Podemos perceber o 
ataque à qualidade de ensino 
nas propostas de criação de cur-
sos novos. Na UFPR, o departa-
mento de História criou um cur-
so de Bacharelado com ênfase 
na formação profissional. Um 
curso que rompe com a licen-
ciatura, e jogará uma série de 
bachareis em História num mer-
cado de trabalho que não existe, 
pois ainda a profissão para os 
formados em História é a sala 
de aula. O mesmo se dá no de-
partamento de Ciências Sociais, 
com a proposta de um curso 
noturno profissionalizante. Um 
curso onde a carga teórica será 
totalmente rebaixada, sobrando 
somente a formação para o mer-
cado de trabalho.

 Quando o projeto do 
REUNI diz “reestruturação” 
leia-se “flexibilização”. Pois 
a lógica mercadológica se faz 
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como receita para a criação de 
cursos novos. Currículos volta-
dos à profissionalização não 
atendem à uma lógica respalda-
da no conhecimento científico, 
mas sim à lógica do mercado. 
E se é pra cumprir o marco de 
90% de diplomação, tais cursos 
cumprem seu papel, pois a carga 
teórica praticamente não existe.

 Mas, não é só os cur-
sos novos que aparecem com 
currículosão “inovadores”. 
Os departamentos já discutem 
as reformulações nos Planos 
Políticos Pedagógicos. Ou seja, 
há uma clara intenção de nive-

lar por baixo grande parte dos 
cursos de graduação. Por exem-
plo, um curso de Física, onde a 
taxa de diplomação é de 30%, 
na lógica do REUNI, precisa de 
sérias reformulações. Pois pular 
de 30% de diplomação para 90% 
não vai se dar somente por parte 
do mérito dos estudantes.

 Outro elemento impor-
tante na implementação do RE-
UNI é o investimento. O espaço 
físico na UPFR está saturado. 
Em algumas disciplinas faltam 
lugares para sentar. Com a ex-
pansão pretendida pelo REUNI, 
há a necessidade de se construir 

novos prédios. E o mesmo ainda 
não se deu. Ou seja, milhares de 
estudantes se inscreveram no 
vestibular já nas vagas criadas 
pelo REUNI, mas ainda não 
há espaço para abarca-los. Sem 
falar nas já grandes filas do RU 
ou os parcos acervos das biblio-
tecas.

 Sendo assim, defende-
mos a imediata rediscussão dos 
projetos REUNI nos setores e 
departamentos da universidade. 
Embora já aprovado, o REUNI 
ainda requer ampla discussão 
na comunidade acadêmica.

Implementacao do Reuni nos Cursos 

Gente, cadê????
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