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RESUMO 
A burguesia de serviços atuante no ensino superior brasileiro  tem se organizado como  fração de classe 
desde o  final dos anos 1970, chegando aos dias atuais cada vez mais  forte e poderosa, dando um  tom 
privatista à educação  superior no país e ganhando várias pautas de  luta na aparelhagem estatal. Deste 
modo, questiona‐se: a ampliação da educação superior, possibilitada pela atuação da  iniciativa privada, 
não estaria comprometendo o direito social à educação superior e a qualidade da formação acadêmica, 
em  detrimento  da  formação  humana  e  do  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  país?  Para 
responder  a  isto,  pretendeu‐se  com  este  trabalho  buscar  compreender  que  formação  humana  estes 
empresários  estão  possibilitando  aos  seus  alunos‐clientes.  Sendo  assim,  esta  pesquisa  consiste  numa 
revisão de literatura e se baseia na concepção gramsciana de que é tarefa da escola possibilitar a elevação 
científica, tecnológica e moral dos trabalhadores para uma inserção ativa no mundo. Diante dessa função, 
as  classes  sociais  disputam,  de  forma  direta  ou  indireta,  a  direção  desta  formação.  Para  isto,  a 
universidade deveria  se constituir num espaço complexo e dinâmico, mas não o único, da apropriação, 
produção e criação de conhecimentos novos e de ponta, não podendo se limitar às formações aligeiradas 
e  ao  tratamento  simplificado  dos  conhecimentos  sistematizados;  e,  muito  menos,  à  existência  de 
unidades  isoladas  ou  restritas  a  um  campo  de  saber. Os  achados  desta  investigação mostram  que  os 
empresários do ensino superior estão comprometidos com uma perspectiva de formação humana no país. 
Embora o lucro seja a razão de ser de um estabelecimento de ensino superior privado, há o compromisso 
com  o  delineamento  do  perfil  humano  a  ser  formado  no  ensino  superior  brasileiro.  Nota‐se  que  a 
vinculação do setor privado ao projeto de desenvolvimento do país se relaciona à manutenção do Brasil 
numa condição de país subordinado na divisão  internacional do trabalho. Acredita‐se que a proposta da 
burguesia de serviços do ensino superior aponta no sentido da simplificação da formação humana e deriva 
da compreensão de que o Brasil deveria se manter como aplicador de tecnologias e, no máximo, inovador 
de produtos científico‐tecnológicos, assegurando o caráter restritivo da educação. A classe trabalhadora 
tem um grande desafio: se rearticular em suas entidades para conseguir construir um projeto de educação 
superior  que  atenda  aos  seus  interesses,  que  volte  a  defender  urgentemente  uma  educação  superior 
pública,  gratuita,  laica,  de  qualidade  para  todos,  que  desenvolva  ensino‐pesquisa‐extensão 
indissociavelmente,  que  promova  uma  formação  humana  que  não  vise  apenas  à  certificação  para  o 
mercado  de  trabalho,  mas  que  garanta  o  acesso  aos  mais  altos  conhecimentos  produzidos  pela 
humanidade e à produção de novos saberes. 
 
Palavras‐chave: formação humana; burguesia de serviços; empresários do ensino superior. 
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Resumo:  
 
A burguesia de serviços atuante no ensino superior brasileiro tem se organizado como fração 
de classe desde o final dos anos 1970, chegando aos dias atuais cada vez mais forte e 
poderosa, dando um tom privatista à educação superior no país e ganhando várias pautas de 
luta na aparelhagem estatal. Deste modo, questiona-se: a ampliação da educação superior, 
possibilitada pela atuação da iniciativa privada, não estaria comprometendo o direito social à 
educação superior e a qualidade da formação acadêmica, em detrimento da formação humana 
e do desenvolvimento científico e tecnológico do país? Para responder a isto, pretendeu-se 
com este trabalho buscar compreender que formação humana estes empresários estão 
possibilitando aos seus alunos-clientes. Sendo assim, esta pesquisa consiste numa revisão de 
literatura e se baseia na concepção gramsciana de que é tarefa da escola possibilitar a elevação 
científica, tecnológica e moral dos trabalhadores para uma inserção ativa no mundo. Diante 
dessa função, as classes sociais disputam, de forma direta ou indireta, a direção desta 
formação. Para isto, a universidade deveria se constituir num espaço complexo e dinâmico, 
mas não o único, da apropriação, produção e criação de conhecimentos novos e de ponta, não 
podendo se limitar às formações aligeiradas e ao tratamento simplificado dos conhecimentos 
sistematizados; e, muito menos, à existência de unidades isoladas ou restritas a um campo de 
saber. Os achados desta investigação mostram que os empresários do ensino superior estão 
comprometidos com uma perspectiva de formação humana no país. Embora o lucro seja a 
razão de ser de um estabelecimento de ensino superior privado, há o compromisso com o 
delineamento do perfil humano a ser formado no ensino superior brasileiro. Nota-se que a 
vinculação do setor privado ao projeto de desenvolvimento do país se relaciona à manutenção 
do Brasil numa condição de país subordinado na divisão internacional do trabalho. Acredita-
se que a proposta da burguesia de serviços do ensino superior aponta no sentido da 
simplificação da formação humana e deriva da compreensão de que o Brasil deveria se manter 
como aplicador de tecnologias e, no máximo, inovador de produtos científico-tecnológicos, 
assegurando o caráter restritivo da educação. A classe trabalhadora tem um grande desafio: se 
rearticular em suas entidades para conseguir construir um projeto de educação superior que 
atenda aos seus interesses, que volte a defender urgentemente uma educação superior pública, 
gratuita, laica, de qualidade para todos, que desenvolva ensino-pesquisa-extensão 
indissociavelmente, que promova uma formação humana que não vise apenas à certificação 
para o mercado de trabalho, mas que garanta o acesso aos mais altos conhecimentos 
produzidos pela humanidade e à produção de novos saberes. 
 
Palavras-chave: formação humana; burguesia de serviços; empresários do ensino superior. 
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A FORMAÇÃO HUMANA NA PESPECTIVA DOS EMPRESÁRIOS DO 
ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 
A burguesia de serviços que atua no ensino superior é uma fração de classe nova no 

Brasil: ela começou a se organizar nos anos 1970, se estruturou durante os anos 1980 e 1990, 
e se consolidou nos anos 2000. Mesmo recente, esta fração de classe conseguiu chegar aos 
dias atuais com tamanha organização, força e poder que tem dando um tom privatista à 
educação superior no país e tem ganhado várias pautas de luta junto à aparelhagem estatal. 

O resultado disto pode ser percebido na Sinopse Estatística da Educação Superior, 
referente ao ano de 2015, a última publicada no sítio eletrônico do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que mostra que 87,5% das instituições de 
ensino superior são privadas e que estas respondem por 76% das matrículas nos cursos 
presenciais de graduação (INEP, 2016). 

Por burguesia de serviços, entendemos aquela fração da classe burguesa ou empresarial 
que se dedica à obtenção de lucros pela exploração de bens sociais (materiais e/ou imateriais); 
isto é, aquela fração que não tem como atividade principal a exploração do trabalho industrial 
e do trabalho agrícola. Esta construção está alicerçada em Boito Júnior (1999). Neste trabalho, 
os termos “empresários do ensino superior”, “empresariado do ensino superior”, “burguesia 
de serviços”, “fração da classe burguesa” são usados como correlatos. 

Para compreendermos como esta fração de classe chegou aos anos atuais tão 
organizada, poderosa e responsável por tamanha fatia do ensino superior, faremos um breve 
histórico de sua estruturação, atuação e organização entre as décadas de 1970 a 1990. 

Os empresários do ensino superior começaram a ganhar espaço após a publicação da 
Lei da Reforma Universitária nº. 5.540/1968. Esta lei previa conciliar o ensino de massa com 
o ensino para elite, propondo como alternativa a diversificação deste nível de ensino; 
enfatizava a importância do ensino superior, mesmo público, ser pago pelo estudante; e 
tentava conciliar a necessidade de se expandir este nível de ensino sem aumentar os gastos 
públicos. 

A partir desta Lei, ocorreu uma grande expansão da educação superior brasileira, com 
base no aumento acelerado do setor privado, a partir da proliferação de estabelecimentos 
isolados. Para termos ideia deste crescimento, em 1962, estes estabelecimentos eram 
responsáveis por 17.815 matrículas e, em 1973, o número aumentou para 368.739 nos 
estabelecimentos isolados privados (MARTINS, 1988). 

Esta expansão marcou o início do processo de formação da burguesia de serviços na 
educação, dando início à fase embrionária do empresariamento do ensino superior no país, 
antes mesmo da rede de educação pública ser consolidada. 

Nos anos 1980, destacamos a luta dos empresários do ensino superior para garantir a 
defesa dos seus interesses na Constituição Federal. Em fevereiro de 1987, foi instalada a 
Assembleia Nacional Constituinte e a atuação dos empresários nesse processo foi 
significativa. As frações da classe burguesa se organizaram por grupos de interesse (educação, 
saúde, agricultura etc.), atuando sob a articulação política do chamado “Centrão”. Esta 
articulação possibilitou o fortalecimento da unidade de classe, gerando formulações 
importantes para manutenção dos interesses capitalistas no Brasil (LEHER, 2010). 

Neste processo, os empresários do ensino conseguiram imprimir no capítulo 
constitucional seu principal interesse: a liberdade para explorar a educação como uma 
mercadoria. Isto fica evidenciado nos seguintes artigos n.º 206, inciso III (“O ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”) e no artigo 209 
(“O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das 
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normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo poder 
público”) (Brasil, 1988). 

Deste modo, a partir da Constituição Federal de 1988, a atuação do empresariado do 
ensino se tornou legal e regulamentada no país, com mínimas exigências a serem cumpridas e 
com muitas possibilidades de atuação, abrindo a possibilidade de ampla atuação dos 
empresários num setor em que anteriormente isto acontecia de forma moderada. 

Neves e Fernandes (2002) afirmaram que com a Constituição Federal instituiu-se a 
legitimidade jurídica da possibilidade de obtenção de lucros com as atividades de ensino. 
Com isto, também foram legitimadas as empresas de prestação de serviços de ensino, pois a 
Constituição atendeu a uma demanda real de uma fração da classe burguesa, possibilitando a 
estruturação da nova burguesia de serviços educacionais. 

Nos anos 1990, durante a reforma do Estado, o campo educacional foi qualificado como 
integrante do “setor de serviços não-exclusivos”. Com isto, iniciou-se uma operação de 
deslocamento político-conceitual da educação: de direito social para um serviço social, 
ampliando o caráter da mercantilização do ensino. Na concepção dos reformadores, a 
educação-mercadoria deveria ser expandida ao máximo com a proliferação dos 
estabelecimentos privados e com a criação de novos cursos na perspectiva de valorização do 
capital. 

Também nos anos 1990, outros ganhos foram obtidos pelo empresariado do ensino 
superior, que também conseguiu obter êxito na garantia de um novo marco legal para 
educação com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB n.º 
9.394/1996. Destacamos alguns artigos e incisos dessa legislação que regulamentam a atuação 
da iniciativa privada na educação. 

O artigo 7º reforça as condições que devem ser atendidas para que o ensino seja livre à 
iniciativa privada: o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 
sistema de ensino (inciso I); autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público (inciso II); capacidade de autofinanciamento. O artigo n.º 19 classifica as 
categorias administrativas das instituições de ensino em públicas (criadas, incorporadas e 
mantidas pelo Poder Público) e privadas (mantidas e administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado). O artigo n.º 20 destinado a qualificar as de caráter privado em 
particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais e filantrópicas (BRASIL, 1996). 

Especificamente para a educação superior, é destinado o Capítulo IV, que engloba os 
artigos entre o n.º 43 e o n.º 57. Este capítulo, como toda a LDB, é precário, minimalista e 
genérico. Podemos citar como exemplo a não definição dos tipos de organização acadêmica 
(universidades, faculdades isoladas, faculdades integradas etc.). A definição se limitou ao 
seguinte: “Art. 45 - A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, 
públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização” (BRASIL, 1996). 
A maioria do capítulo é destinada à regulamentação da Universidade, principalmente a 
pública. 

A LDB consagrou a diversificação dos tipos de estabelecimentos de ensino superior ao 
definir as quatro modalidades e condições diferentes para cada uma delas, apresentando uma 
vitória da burguesia de serviços educacionais na legislação. Estes dispositivos legais mudaram 
a configuração do sistema brasileiro de educação superior nos anos 1990, passando a ser 
composto por uma variedade de estabelecimentos de tamanhos e formas organizacionais 
diversificados, o que complexificou sua dinâmica. 

A precariedade da formulação da LDB só foi eliminada posteriormente por meio do 
decreto presidencial n.º 2.207, de abril de 1997, que regulamentou as disposições para o 
sistema federal de educação superior. Ele teve como objetivo regulamentar as disposições 
para o sistema federal de educação superior. Além disto, delimitou as possibilidades de 
organização acadêmica do ensino superior, definiu critério para criação de novas 
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universidades e também delimitou as diferenças entre estabelecimentos declaradamente com 
fins lucrativos e as que geram lucro, mas se apresentam como sem fins lucrativos. Esta ideia 
está alicerçada em Davies (2002). 

Embora o Decreto fosse favorável aos interesses privados no ensino, alguns segmentos 
do empresariado do ensino superior se sentiram prejudicados e se manifestaram. Quatro 
meses após a edição do citado dispositivo legal, ele foi revogado e substituído pelo Decreto 
n.º 2.306/1997. Este contemplou todos os interesses dos empresários do ensino superior. 

Depois de feito este breve histórico, cujo intuito foi o de traçar um panorama da 
organização do empresariado do ensino superior como fração da classe burguesa, pensemos 
no tipo de formação humana que o setor privado está possibilitando aos seus alunos-clientes. 

Entendemos que formação humana diz respeito ao acesso aos bens culturais, ao contato 
com a universalidade dos conhecimentos, à elevação científica, tecnológica e moral das 
pessoas para uma inserção ativa no mundo (GRAMSCI, 1989). Esta formulação embasou o 
objetivo deste trabalho, que é compreender qual é a concepção de formação humana que têm 
os empresários do ensino superior brasileiro. 

Sendo assim, também questionamos: a ampliação da educação superior, possibilitada 
pela atuação da iniciativa privada, não estaria comprometendo o direito social à educação 
superior e a qualidade da formação acadêmica, em detrimento da formação humana e do 
desenvolvimento científico e tecnológico do país? 

Para compreender a problemática exposta, foi feita uma revisão de literatura sobre a 
atuação dos empresários no ensino superior, tendo como método de estudo o materialismo 
histórico dialético e como base para a análise algumas categorias e constructos formulados 
pelo marxista italiano Antonio Gramsci (GRAMSCI, 2007). 

Na concepção gramsciana, como mencionado acima, é tarefa da educação escolar 
possibilitar a elevação científica, tecnológica e moral dos trabalhadores para uma inserção 
ativa no mundo. Diante desta função, as classes sociais disputam, de forma direta ou indireta, 
a direção desta formação. 

Para isto, a educação superior deveria se constituir num espaço complexo e dinâmico, 
mas não o único, da apropriação, produção e criação de conhecimentos novos e de ponta, não 
podendo se limitar às formações aligeiradas e ao tratamento simplificado dos conhecimentos 
sistematizados; e, muito menos, à existência de unidades isoladas ou restritas a um campo de 
saber. 

Desta forma, defendemos que o lócus da educação superior é a universidade pública, 
gratuita, laica, de qualidade e para todas as pessoas, pois esta instituição não pode ser 
monopólio de uma classe social. Neste modelo de universidade, são desenvolvidos ensino, 
pesquisa e extensão de forma indissociada, para que os conhecimentos construídos e 
acumulados pela humanidade possam ser compartilhados e apropriados, e novos 
conhecimentos possam ser criados e produzidos. Para isto, não cabe a existência de cursos 
aligeirados ou unidades isoladas. 

Confrontando esta concepção de educação superior com a realidade, temos os seguintes 
dados, que também foram obtidos na Sinopse Estatística da Educação Superior, referente a 
2015. Lembrando que 87,5% das instituições de ensino superior são privadas, é importante 
destacar que, do total de estabelecimentos privados, 4% são universidades, 7% são centros 
universitários e 89% são faculdades (INEP, 2016). 

Outro dado significativo se refere ao turno de maior concentração dos alunos: do total 
das matrículas em estabelecimentos privados, 72% são no turno noturno, enquanto na rede 
pública é de 36%, para estabelecermos uma comparação. Quando analisamos os dados por 
tipo de estabelecimento privado, temos que, nas universidades particulares, 66% das 
matrículas são no turno noturno; nos centros universitários, 70%; e nas faculdades privadas, 
as matrículas no noturno chegaram a 78%, em 2015 (INEP, 2016). 
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Observando os dados apresentados, em que a maioria dos estabelecimentos privados é 
composta por faculdade isolada e que a maioria das matrículas, em todos os tipos de 
estabelecimentos, é no turno noturno, podemos concluir que a burguesia de serviços do ensino 
superior tem como a grande parte de seus alunos pessoas da classe trabalhadora, que estão 
tendo maior acesso ao estabelecimento “faculdade”, que não tem obrigação legal de oferecer 
ensino-pesquisa-extensão. Esta obrigação é exclusiva das universidades. 

Ou seja, as pessoas da classe trabalhadora que estão conseguindo ter acesso à educação 
superior no Brasil fazem seus cursos em estabelecimentos privados, cujo foco é apenas o 
ensino (não ampliando a possibilidade de experiência em pesquisa e em extensão 
universitária) e sem se afastarem dos seus postos de trabalho, tendo que se desdobrar para 
manter a jornada de trabalho e incluir horas de estudo na sua rotina. 

Embora o lucro seja a razão prioritária de ser de um estabelecimento de ensino superior 
privado, há o compromisso com o delineamento do perfil humano a ser formado no ensino 
superior brasileiro. Os achados desta investigação mostram que os empresários do ensino 
superior estão comprometidos com uma perspectiva de formação humana no país. Podemos 
perceber que a formação humana conferida pelos estabelecimentos privados é de caráter 
restrito, limitando-se ao atendimento das demandas do mercado de trabalho em nome da 
empregabilidade. 

Na perspectiva do capital, acreditamos que o motivo de a maioria dos estabelecimentos 
privados de ensino ser faculdades se deve à relação custo-benefício, pois este tipo instituição 
necessita de menos investimento de capital do que para abrir uma universidade ou um centro 
universitário. Por precisar de menor investimento e por ter menos exigências legais, aumenta 
a possibilidade de mais empresários poderem abrir sua própria faculdade. 

Na perspectiva do trabalho, este cenário é extremamente desfavorável para a classe 
trabalhadora, que tem cada vez menos possibilidade de acesso às vagas que favorecem o 
contato com a universalidade dos saberes e conhecimentos produzidos historicamente pela 
humanidade, recebendo uma formação aligeirada e dada em cursos cuja duração tem 
diminuído (PARO, 2016). 

A necessidade de diversificação de cursos de ensino superior é uma proposta do 
empresariado do ensino superior. Deve haver uma estrutura para a classe burguesa e outra 
para a classe trabalhadora. Para os empresários do ensino superior, o critério de qualidade do 
ensino deve ser orientado para as demandas dos “clientes”, sendo que os da classe burguesa 
possuiriam demandas e interesses diferentes quando comparados aos “clientes” da classe 
trabalhadora. 

Isto significa que a diferença no processo de formação humana estaria justificada pela 
origem e pela condição social dos “alunos-clientes”, definindo, por consequência direta, a 
existência de cursos com cargas horárias altas e baixas e percursos formativos distintos. Para a 
elite, uma formação baseada na qualificação, isto é, uma formação alicerçada nos 
fundamentos das ciências. Para os trabalhadores, uma formação aligeirada, inspirada no 
pragmatismo do desenvolvimento de competências para inserção no mercado de trabalho. 

A formulação é suficientemente clara para revelar os limites da concepção de formação 
humana proposta da burguesia de serviços do ensino superior: ficam evidenciados a 
instrumentalidade da formação, a defesa do empreendedorismo e, também, o reforço à 
perspectiva da empregabilidade e da polivalência − elementos caros ao pensamento 
pedagógico burguês contemporâneo. Numa perspectiva crítica, significa a valorização do 
neoprodutivismo e do neotecnicismo como referências estruturantes do princípio educativo do 
referido projeto (SAVIANI, 2011). 

No plano pedagógico escolar e da formação profissional, a adequação reprodutora das 
relações sociais do capitalismo dá-se pelo deslocamento da luta por uma educação básica e 
unitária (síntese do diverso), pública e universal, para a concepção e prática pedagógica 
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centrada na noção de competência, oriunda de um neopragmatismo e reificadora do 
individualismo. Do mesmo modo, a formação profissional por competências para a 
empregabilidade, desloca e tira da memória social o direito à qualificação, vinculado ao 
direito ao emprego. 

Acreditamos que a proposta da burguesia de serviços do ensino superior aponte no 
sentido da simplificação da formação humana. Esta proposta se deriva da compreensão de que 
o Brasil deveria se manter como aplicador de tecnologias ou, no máximo, inovador de 
produtos científico-tecnológicos, assegurando o caráter restritivo da educação. 

Isto demonstra que a vinculação do setor privado ao projeto de desenvolvimento do país 
se relaciona à manutenção do Brasil numa condição de país subordinado na divisão 
internacional do trabalho, pois, se a proposta da burguesia de serviços do ensino superior 
fosse diferente disto, ela pautaria por uma educação superior que formasse estudantes com 
consciência crítica, autônomos e capazes de desenvolverem tecnologia de ponta no país. 

Em síntese, as considerações dos empresários do ensino superior sobre formação 
humana em nível superior devem ser deixadas aos critérios da “mão invisível”, cabendo ao 
Estado regulações mínimas que favoreçam à livre e legítima organização da iniciativa privada 
e a dinâmica do mercado de ensino. 

Os empresários do ensino superior, como foi demonstrado neste trabalho, já 
conquistaram muitos ganhos na sociedade civil e na aparelhagem estatal, porém, seus anseios 
e interesses não acabaram. Além de tudo o que já conquistaram, eles ainda reivindicam que 
lhes seja assegurada a participação efetiva nos processos de definição das políticas para o 
ensino superior. 

A burguesia de serviços do ensino superior reivindica também que ela mesma 
desenvolva os programas de capacitação, de aperfeiçoamento e de titulação dos próprios 
docentes. A esta ideia se vincula a de flexibilizar os currículos mínimos para que sejam 
asseguradas maior diversidade na formação humana e maior autonomia dos estabelecimentos 
na definição de seus projetos formativos. 

A ideia se vincula à prerrogativa da rede privada em formar os seus próprios docentes. 
Isto significa que os empresários do ensino superior identificam um descompasso entre a 
formação realizada pelas Universidades Públicas, sobretudo pelos Programas de Pós-
Graduação, e a necessidade restritiva de formação demandada para a empregabilidade.  

Assumir a formação de seus docentes possibilitaria, na visão desta fração de classe, 
reproduzir a força de trabalho de que ela precisa, que é um perfil de trabalhador mais 
adequado à valorização da mercadoria-educação, isto é, mais comprometido ideologicamente 
com a educação-mercadoria e com o aumento da sua produtividade. 

As ideias de educação-mercadoria e mercadoria-educação estão de acordo com 
Rodrigues (2007), em que o autor cria este binômio para explicar a dupla forma de a educação 
superior poder se apresentar como mercadoria. Como educação-mercadoria, segundo 
Rodrigues (2007), a educação assume a forma de mercadoria quando se realiza como meio de 
valorização do capital comercial, isto é, como geradora de lucro através da venda de serviços 
educacionais em estabelecimentos de ensino, sobretudo os de cunho privado. Como 
mercadoria- educação, segundo Rodrigues (2007), a educação assume a forma de mercadoria 
quando é insumo ao processo produtivo, potencializando a mercantilização da força de 
trabalho. 

Com tudo o que foi exposto, podemos dizer que este trabalho nos mostrou que a classe 
trabalhadora tem um grande desafio para os anos que se aproximam. Ela precisa de se 
rearticular em suas entidades para conseguir construir um projeto de educação superior que 
atenda aos seus interesses. 

É necessário que se volte a defender urgentemente uma educação superior pública, 
gratuita, laica, de qualidade para todos, que desenvolva ensino-pesquisa-extensão 
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indissociavelmente, que promova uma formação humana que não vise apenas à certificação 
para o mercado de trabalho, mas que garanta o acesso aos mais altos conhecimentos 
produzidos pela humanidade e à produção de novos saberes. 

Este desejo de superação deste modelo de educação superior parte do desejo mais amplo 
que é o de superação total desta sociedade, calcada na exploração do homem pelo homem. 
Esta proposta precisa estar embasada em práticas pedagógicas concretas que rompam com a 
profissionalização estreita e com os ditames do trabalho alienado. 

Isto é urgente porque garantir uma educação superior com estes requisitos é dar a 
direção de que formação humana queremos para a classe trabalhadora. E a formação humana 
é fundamental para que esta classe trace sua estratégia política para se constituir como classe 
hegemônica. 
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