
TÍTULO DO TRABALHO

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, UNIVERSIDADES FEDERAIS E

CONHECIMENTO ENTRE O SOCIAL E O MERCADO

AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO

Geraldo do Nascimento Carvalho Universidade Federal de Uberlândia - UFU

CATEGORIA DO TEXTO

(   ) Resumo estendido de comunicação científico

(   ) Resumo estendido de relato de experiência

( X ) Trabalho completo de comunicação científica

(   ) Trabalho completo de relato de experiência

GRUPO DE TRABALHO

GT 2 – Capitalismo, Economia Política e Marxismo

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

No presente texto buscamos refletir a relação entre a reestruturação do ensino de nível

superior público federal e os demais processos de reestruturação econômica e política

desenvolvidos no Brasil entre o final do século XX e o início do século XXI. Trata-se de uma

pesquisa bibliográfica de tipo exploratória, ainda inicial, numa abordagem qualitativa,



amparada na concepção metodológica do materialismo, histórico e dialético.  O texto

apresenta a seguinte estruturação: introdução, duas seções: 1) Reestruturação Neoliberal e

Desnacionalização da Economia e; 2) A Reestruturação das Universidades Federais e a

Subsunção do Ensino Superior e do Conhecimento ao Mercado, mais a conclusão. Nesta

última parte, identificamos sinais de maior subsunção do ensino superior e do conhecimento

ao mercado, seguindo a mesma lógica da subordinação dos países dependentes e suas

economias nacionais aos países centrais da economia capitalista.

Palavras-chave: Reestruturação Produtiva; Ensino Superior; Conhecimento.

INTRODUÇÃO

Com o presente estudo objetivamos refletir a relação entre a reestruturação do ensino

de nível superior público federal e os demais processos de reestruturação econômica e política

desenvolvidos no Brasil entre o final do século XX e o início do século XXI. Buscamos

explicitar a articulação entre a reestruturação dessas instituições e a reestruturação da

economia capitalista no atual estágio de mundialização do capital de cunho imperialista. Esse

movimento de articulação entre o particular e o universal é necessário para que o objeto seja

conhecido em maior profundidade. Além do mais, na concepção materialista dialética as

complexas mudanças de caráter político-ideológico não são autoexplicáveis, determinadas

que são, dialeticamente, pelas transformações que sofrem as forças produtivas e as relações de

produção num dado estágio social.

Neste sentido, a produção do conhecimento nas universidades brasileiras

reestruturadas será melhor apreendido quando articulado com o movimento geral da

reestruturação e mundialização do capital, cuja base material propulsora são as novas

tecnologias.

O taylorismo-fordismo, base tecnológica e organizacional da produção, que surge no

pós-Crash de 1929, se torna dominante a partir do final da segunda grande guerra do século

XIX, inaugurando o que Eric Hobsbawm (1995) chamou de “Era de ouro do capitalismo no

século XX” (FERRAZ, 2008). A influência dessa moderna organização da produção

capitalista inaugurou a produção em larga escala, a reprodução ampliada do capital e maior

acumulação de riquezas pelo incremento da mais valia. Estendeu-se a todas as esferas da

produção, mas também, embora em menor proporção, a cultura em geral.

O fim da “era de ouro do capitalismo”, marcado por uma crise de superprodução

generalizada, por volta dos anos setenta do século passado, além das mudanças estruturais no



modo de produção, obrigou a burguesia imperialista a redefinir as bases político-ideológicas

do projeto burguês de sociedade. Essas mudanças estruturais visam estabelecer um novo

padrão de acumulação do capital, dentre outros meios, por um ajustamento no que Marx

definiu como subsunção real do trabalho ao capital (MARX, 1984 Apud FERRAZ, 2008).

O êxito dessa subsunção do trabalho ao capital, com vistas a maior extorsão de mais-

valia, passa pela existência de trabalhadores mais adaptados às formas atuais de valorização

do capital, não somente em nível técnico, mas também na dimensão político-ideológica e

cultural. Significa agora ter como foco não apenas o processo de trabalho, mas também a

subjetividade do trabalhador e desta forma intensificar a reprodução do capital.

De forma que, no estágio atual da reprodução ampliada do capital, sob as bases do

toyotismo, a subsunção real também é ampliada, no sentido de uma subsunção de todo o

modo de vida à lógica da produção de mercadorias transformando-se no que Alves (2000)

denomina de subsunção intelecto-afetiva do trabalho ao capital. Argumenta o autor que

atualmente, os agentes do capital procuram refinar os mecanismos de dominação no âmbito

do processo de trabalho, fazendo com que o trabalhador incorpore mais profundamente a ética

da competitividade e do individualismo, incorpore também valores que vão de encontro aos

seus interesses de classe, de modo a quebrar possibilidades de solidariedade de classe, além

de tentar fazer com que os trabalhadores interiorizem princípios ideológicos que os

comprometam subjetiva e ativamente com as metas do capital.

Não que o autor acima citado esteja propondo uma substituição do conceito de Marx

da subsunção real por uma subsunção intelecto-afetiva do trabalho ao capital, o que sugere o

autor é que houve um ajustamento no sentido de ampliar mais fortemente a subordinação do

trabalhador físico-técnico e intelecto-afetiva ao novo ethos da reprodução, de modo a elevar a

taxa de produção da mais-valia total. Isto é, sob a mudança do taylo-fordismo para o

toyotismo, tende a uma mudança da subsunção formal para uma subsunção real do trabalho ao

capital e maior integração da dimensão subjetiva do trabalhador ao capital.

Em todo este processo de mudanças, segue Ferraz (2008), apresenta-se a velha

determinação intrínseca ao modo de produção capitalista, que é a necessidade de reorganizar

as forças produtivas via elevação da participação do capital variável na composição orgânica

do capital, reproduzindo outra tendência estruturante do processo de acumulação: fazer o

trabalhador produzir mais, com uma remuneração e custos relativamente menores. É nesse

cenário que surge, para a burguesia organizada, a necessidade de constituição de um novo

proletariado e de uma relação menos vantajosa entre trabalho e direitos para os trabalhadores



(p.11)

As novas formas de potencializar a exploração do trabalho, no contexto da reprodução

ampliada do capital, expressam uma nova fase do capitalismo (CHESNAIS & DUMÉNIL,

2003 Apud FERRAZ, 2008). É por isso que o tema do conhecimento escolar se interliga e é

fortemente impactado por uma totalidade portadora de transformações na atual fase do modo

de produção capitalista, denominada imperialismo.

De acordo com as pesquisas aqui empreendidas, as mudanças produzidas no âmbito da

educação, em especial da educação superior, nos primeiros anos do século XXI, não apenas

tem o intuito de completar a reestruturação empreendida no setor privado desse nível do

ensino a partir dos anos noventa. Mais do que isso, as mudanças na educação superior

parecem fazer parte da estratégia imperialista de aumentar a subordinação dos países

dependentes aos interesses dos países centrais, Estados Unidos, Bloco Europeu e Japão1,

efetivando-se, por consequência, maior subordinação do ensino de nível superior e do

conhecimento que lhe é peculiar aos interesses flutuantes no mercado.

Plínio Arruda Sampaio (2009), ao analisar o cenário de reestruturação da economia

brasileira apresenta o seguinte quadro:

A nova Divisão Internacional do Trabalho, fruto da nova etapa do
capitalismo mundial, atribui à economia brasileira uma posição ainda
mais subordinada do que tínhamos na etapa anterior. No curso dessas
duas décadas, por força das pressões do mercado, pressões de
governos externos e governantes pusilânimes, deixamos de ser uma
economia industrial, para nos tornarmos, novamente, uma economia
primário-exportadora, com tudo o que isto significa em termos de
atraso tecnológico, de subordinação econômica; e, consequentemente,
de subserviência política. Esse processo se materializa através da
desindustrialização de setores inteiros da economia (p. 7).

A privatização da Empresa Brasileira de Aeronáutica – EMBRAER é um exemplo

dessa política de desindustrialização da economia brasileira, que leva o Brasil a um processo

de regressão ao status de “economia agrário-exportadora e de maior subordinação político-

econômico e científico do país. Com este exemplo, queremos apenas evidenciar traços que

conectam a sua reestruturação com as políticas de reestruturação produtiva neoliberal no

contexto da expansão mundializada do capital sob bases toyotistas.

Na sequência, apresentamos um segundo exemplo de políticas de reestruturação

produtiva neoliberal que leva o Brasil a degraus inferiores da nova escala da Divisão

1 Configuração do capitalismo imperialista no estágio atual do sistema de Estados, segundo
HIRSCH, 2010.



Internacional do Trabalho. Trata-se do caso da reestruturação da previdência, que envolve

privatização e precarização, dentro do processo geral de eliminação de direitos trabalhistas

como forma de redução de custos na reprodução do capital.

Por último, abordaremos o tema da reestruturação e expansão das universidades

federais brasileiras, com ênfase no realinhamento subsumido do conhecimento reservado às

universidades reestruturadas às demandas do mercado e das empresas.

1 Reestruturação Neoliberal e Privatizações: ofensiva imperialista e retrocesso nos
países dependentes

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A – EMBRAER, criada em 1969, era um

projeto vinculado a questões de segurança nacional ainda no contexto da segunda guerra

mundial. Sua criação foi precedida da criação do Centro Técnico de Aeronáutica – CTA, em

1946 e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, em 1950. Foi fundada como empresa

de capital misto, porém controlada pelo Governo Federal.

Entre 1971 e 1998, a partir de suas bases técnico-científicas, a Embraer produziu 5.202

aviões civis, militares e leves e conquistou importante fatia do mercado de aviões regionais de

porte pequeno (30 a 50 passageiros) a partir do modelo do avião BEM-120 Brasília, atingindo

o posto de quarta maior empresa produtora de aviões comerciais, atrás somente da Boeing

(americana), Airbus (Europeia) e Bombardier (canadense), sua principal concorrente direta.

O processo de privatização da empresa começa em 1990 com o Programa Nacional de

Desestatização do governo Collor2. Em dezembro de 1990, por meio de decreto, o Presidente

Collor de Mello reduziu a zero a alíquota do IPI sobre aeronaves importadas. Com isso, criou

condições privilegiadas para essas aeronaves, já que a Embraer tinha uma carga tributária de

19,2% no preço dos seus aviões. A tarifa média de importação caiu de 41% em 1988 para

13,5% em 1994, como forma de dificultar a vida da Embraer e facilitar e ajudar as grandes

empresas multinacionais estrangeiras. Não bastasse isso, o governo extinguiu todos os

financiamentos e incentivos fiscais que a Embraer tinha (GODEIRO, 2009, p. 29).

A partir de 1994, mediante aprofundamento das políticas de reestruturação neoliberal,

processam-se mudanças aceleradas na base técnica industrial, com a introdução intensa da

2 O marco jurídico do programa de privatização do Governo de Fernando Collor foi constituído pela lei n° 8031,
de 12 de abril de 1990, que criou o PND. Diferentemente da legislação que esteve em vigor no Brasil até este
momento, no Programa Nacional de Desestatização estiveram delineadas questões que a partir de então
assumiriam papel central na agenda política nacional (PICOLLO, Mônica. Outros Tempos, vol. 10, n.16, 2013. p.
66).



automação industrial e informática. Simultaneamente, o governo de Fernando Henrique

Cardoso dar início a “um monumental processo de privatização, desindustrialização,

“integração” servil e subordinada à ordem mundializada [...]” (MORAES, 2007 Apud

ANTUNES, 2004, p. 37). Inicia-se também o processo de flexibilização do contrato de

trabalho, cujo desdobramento legal é Contrato Temporário de Trabalho em 1998, com o

objetivo principal de constituir novas estratégias de racionalizações de custo da produção

capitalista no país.

Nesse contexto, acontece o leilão da Embraer, sob a alegação de impossibilidade de

recuperação da empresa em meio à crise do setor aeronáutico. O preço do arremate da

empresa foi de R$ 154,1 milhões, pagos integralmente em títulos da dívida pública, o que

significou um deságio médio de 50% sobre o valor pago.

O consórcio liderado pelo grupo Bozano Simonsem adquiriu 40% das ações com

direito a voto da empresa. Entre os principais investidores do consórcio estavam: o Bozano,

Simonsem Limited (13,65%), o Sistel (10,42%), a Previ (10,40%), o Bozano Leasing (3,63%)

e a Fundação Cesp (1,9%). Considerando os 10% reservados aos funcionários da empresa, a

Embraer foi privatizada por R$ 265 milhões.  Na sequência desse ato o governo saneou a

empresa com o aporte de U$ 700 milhões de dólares. Assim, o valor de mercado da Embraer

em 2007 era de US$ 8,4 bilhões, correspondendo a 76 vezes o valor pago pela empresa na

privatização (GODEIRO, 2009, p. 32).

O capital financeiro externo (bancos, fundos de investimentos, seguradoras) assumiu a

propriedade da empresa e, a partir desse momento, uma parte considerável do lucro é

destinada ao exterior. A Embraer estatal gastava 3% dos seus lucros com a formação de mão-

de-obra, reduzido a 1% na Embraer privatizada. A recuperação posterior da empresa e dos

postos de trabalho, em 1999, já se deu sob um patamar salarial 46,5% inferior ao nível pré-

privatização. Com a abertura econômica, os fornecedores da Embraer passaram a ser grandes

empresas multinacionais e os fornecedores locais caíram de 100 para 40 empresas.

A Embraer hoje é uma empresa global, já fabricou mais de 5 mil aviões que operam

em mais de setenta países, com mais de 20 modelos diferentes. Tem fábricas e escritórios no

Brasil, Estados Unidos, França, Portugal, China e Cingapura e é a terceira maior fabricante de

jatos comerciais do mundo. É também a terceira maior exportadora brasileira, atrás somente

da Petrobrás e Vale, as duas maiores empresas do Brasil.

No balanço de 2001 a empresa afirma: “Houve um enorme salto na cadência produtiva

da Embraer, de uma média de 3 aviões/mês em 1997 aos quase 18 aviões/mês registrados no



primeiro semestre de 2001”. O ciclo de produção de montagem e entrega de um avião baixou

de 8 meses em 1995 para 3,7 meses em 2002.

De acordo com o balanço da empresa, de 2000, a receita era de US$ 307 mil por

empregado, um dos melhores índices da indústria mundial” (MARTINEZ, 2007 Apud

GODEIRO, 2009, p 45). Por outro lado, a mão de obra representa apenas 8% dos custos da

empresa. Isto porque, enquanto o salário-hora do trabalhador da Boeing custa US$ 26,20, o da

Airbus US$ 25,40 e o da Bombardier US$ 20,48, o da Embraer custa somente US$ 8,10.

O balanço de 2007 informa que todo trabalhador da Embraer rendeu para a empresa

US$ 237 mil dólares. Significa que, na situação atual, com 2,5 dias de trabalho, ele paga seu

salário mensal, que o funcionário da Embraer trabalha 20 dias de graça para os donos da

empresa, que trabalha 1 mês para gerar o próprio salário (e descansa um mês de férias) e todo

o restante, 10 meses por ano, trabalha de graça para os banqueiros de Nova York, que são os

principais acionistas da Embraer hoje (GODEIRO, 2009, p, 48).

Com a eleição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2002, apesar das

expectativas geradas, não houve mudanças substantivas na política econômica no sentido de

contraposição aos interesses do imperialismo em curso no país e não houve contenção do

fluxo de capitais para o sistema financeiro internacional. A relação do governo Lula com a

Embraer seguiu o caminho aberto por seus antecessores.

Em 2009, em meio à crise econômica mundial, a Embraer demitiu 4.273

trabalhadores. O governo detinha um peso importante sobre a empresa, que poderia ter sido

usado no sentido de reverter as demissões. Isto porque, além de deter uma participação de

19,7% (somando as ações em nome da Previ, do BNDES e da União) o governo detém uma

ação ordinária especial, chamada “Golden Share”, que lhe assegura o direito de veto em

várias questões, inclusive e, principalmente, no tocante a “transferência do controle acionário”

da empresa, que já ocorrera em 2006 com a venda da maioria das ações a investidores

estrangeiros, contrariando as regras da privatização.

A privatização da EMBRAER, dominada pelo capital financeiro, tem como objetivo a

produção intensa de mais-valia assentada na elevação da exploração do trabalho. Vejamos

agora como a reestruturação da previdência implica na redução do estatal e ampliação do

mercado, com restrição aos direitos e condições de aposentadoria dos trabalhadores

brasileiros. Apontamos em linhas gerais as principais mudanças efetivadas nos governos de

Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef e finalizamos com as

proposições do governo de Michel Temer. As mudanças visaram dificultar e restringir o



acesso do trabalhador aos benefícios previdenciários. Ao tempo em que é reduzido o espaço

público da previdência, amplia-se o mercado da seguridade privada, resultando em redução da

renda dos trabalhadores e aumentando o lucro dos fundos de pensão.

Por meio da Emenda Constitucional nº 20/1998, o governo de Fernando Henrique

Cardoso - 1995-1998 e 1999-2002 - aumentou a idade mínima para a aposentadoria dos

trabalhadores do setor privado e deu início ao ciclo de reestruturação na previdência social

brasileira. Além de classificar os aposentados de “vagabundos”, o governo liberou cerca de 30

milhões de verbas de emenda parlamentar e distribuiu cargos à vontade para “conquistar”

votos de deputados e senadores para aprovar essa Emenda.

As principais medidas foram a substituição da aposentadoria por tempo de serviço pela

aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS: 35 anos para os homens e 30 anos para as

mulheres e a instituição de limite de idade para aposentadoria integral de servidores públicos

– 53 anos para homens e 48 anos para mulheres. Além disso, aumentou a idade mínima para a

aposentadoria dos trabalhadores do setor privado, 60 anos para homens e 55 anos para

mulheres.

Na sequência dessa reforma, o governo aprovou em 1999, o chamado Fator

Previdenciário, para dificultar o acesso à aposentadoria integral, na medida em que

condicionou o valor da aposentadoria a fatores como idade, tempo de contribuição e a

expectativa de vida do trabalhador. Uma fórmula usada para reduzir o valor do benefício do

trabalhador, em alguns casos em até 40%, e, assim, dificultar a aposentadoria.

As aposentadorias especiais foram praticamente extintas, permanecendo apenas para

professores e trabalhadores em atividades insalubres. Acabou também a pensão integral por

morte e foi estabelecida a contribuição previdenciária dos aposentados com mais de 65 anos

de idade.

A resistência e a queda de popularidade no segundo mandato impediram o governo de

Fernando Henrique de fazer a reforma contra o funcionalismo público. Alguns pontos, como a

instituição de teto para os benefícios, tiveram de ser retirados do projeto. A tarefa de

reestruturar a previdência dos servidores públicos e igualar por baixo aos valores do INSS

ficou para o seu sucessor, dada a resistência dos trabalhadores.

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva, sob a alegação de modernizar a previdência e

eliminar privilégios, no que pese a resistência dos trabalhadores, causando inclusive, rupturas

na base do seu governo e do seu partido, fez aprovar a reforma da Previdência por meio da

Emenda Constitucional nº 41/2003. Com tal medida, o governo Lula instituiu o teto único



para a aposentadoria e desvinculou os valores dos recebimentos dos trabalhadores

aposentados dos da ativa.

A reforma alterou também o cálculo das aposentadorias, que em vez de receber o

salário integral de quando estava na ativa, o benefício do servidor aposentado passou a ser

calculado de acordo com a média de sua contribuição. Além disso, o governo passou a cobrar

11% de contribuição previdenciária dos servidores já aposentados e instituiu um teto para

servidores federais e estaduais, o mesmo do INSS, hoje ao redor de R$5.500,00.  Com isso,

Lula pôs fim à aposentadoria integral no serviço público e criou a previdência privada dos

servidores (FUNPRESP), política que beneficia diretamente os fundos de pensão.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 estabeleceu também o chamado Abono

Permanência, valor pago ao servidor que opte por continuar trabalhando após completar 35

anos de contribuição e 60 anos de idade, mas não queira aposentadoria proporcional. Significa

que a EC 41/2003 já aumentou o tempo de contribuição e a idade mínima para a

aposentadoria dos servidores públicos. Além disso, estabeleceu que o valor máximo da

aposentadoria do servidor não pode ultrapassar o teto da previdência. Lembre-se que essa

regra o governo anterior tentou sem êxito aprova-la na reforma de 1998.

Essa contrarreforma enfrentou a resistência dos servidores públicos, com greves,

protestos, atos de rua e ocupação no Congresso Nacional. Ganhou destaque a seguinte palavra

de ordem: “Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão”. Dessa resistência nasceu

a Coordenação Nacional de Lutas, hoje, CSP – Central Sindical e Popular – Conlutas, dentro

de um processo mais amplo de reorganização da classe trabalhadora brasileira.

O governo de Dilma Roussef – 2011-2014 e 2015-2016 - dificultou o acesso à pensão

por morte, reduziu seu valor e instituiu a Regra 85/95. A Medida Provisória 664/2014, de 30

de dezembro, altera a Lei nº 8.213/91 e foi convertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de

2015. A principal mudança dessa Medida Provisória (MP) foi a instituição da carência de 24

meses (dois anos) para que o dependente do segurado tenha direito à pensão por morte.

Somente em duas situações não será exigida a carência: 1) se o segurado estiver em gozo de

auxílio-doença ou se a morte ocorrer em período de aposentadoria por invalidez; 2) se a causa

da morte for acidente no trabalho, doença profissional ou do trabalho. A Lei anterior não

exigia nenhuma carência para a aquisição desse benefício.

O valor da pensão por morte também sofreu alteração. Pela Lei anterior, o dependente

recebia valor integral do benefício (100%).  Pela nova lei, o valor do benefício é de apenas

50% do benefício, acrescido de tantas cotas individuais de 10% do valor da mesma



aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de cinco.

A Medida Provisória nº 676/2015, de 17 de junho de 2015, convertida na Lei nº

13.183, de 17 de junho de 2015, além de outras alterações, acrescentou o Artigo 29-C, na lei

nº 8.213/91, criando uma regra alternativa ao fator previdenciário, denominada de regra

progressiva 85/95 para as aposentadorias por tempo de contribuição: 85 anos (mulher) e 95

anos (homem).

A proposta de reforma da previdência do governo Temer visou, essencialmente,

igualar a idade mínima entre homens e mulheres e aumentar o tempo de contribuição para o

INSS. Previa inicialmente 49 anos de contribuição e 65 anos de idade para homens e

mulheres, incluía todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Ao longo da tramitação no

Congresso Nacional, dada a pressão das classes trabalhadoras, a proposta passou por

alterações, na diferença de idade entre trabalhadores urbanos e rurais e entre homens e

mulheres. Algumas categorias ficaram fora da regra e outras foram para a regra de especiais.

De forma que, no momento de sua votação e derrota no parlamento, no final de 2017, graças à

resistência dos trabalhadores, a proposta estabelecia 65 anos de idade para homens e 62 para

mulheres (trabalhadores urbanos). O tempo de contribuição ficou em 40 anos com a condição

de ter no mínimo 25 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria.

No tópico seguinte discutiremos a reestruturação das Universidades Federais

brasileiras como parte da ofensiva imperialista neoliberal nos países dependentes visando

obter maior sucesso na reprodução do capital. Junto com isso, discutiremos a natureza do

conhecimento produzido no contexto da reestruturação e reorientado para as finalidades do

capital internacional nesses países.

2 A Reestruturação das Universidades Federais e a Subsunção do Conhecimento ao

Mercado

Vimos no tópico anterior que a reestruturação na Embraer e na Previdência, visando

obter maior sucesso na reprodução do capital, resultou em redução do espaço público e

ampliação do mercado, além de extinção de direitos trabalhistas e previdenciários, com o

aprofundamento da subsunção do trabalho ao capital. O objetivo deste tópico é demonstrar de

que maneira a reestruturação das Universidades Federais brasileiras se ajusta a essa política,

que resulta em maior subsunção do conhecimento ao mercado.

As reformas educacionais brasileiras, implementadas na última década do século XX e



na primeira década do terceiro milênio, indicam que suas diretrizes e seus fundamentos tem

origem nas orientações advindas dos organismos internacionais, especialmente, o BM, a

OMC, a OCDE e a CEPAL. Esses organismos, sob a direção dos países imperialistas,

passaram a ditar a reestruturação dos sistemas de ensino e a estabelecer os paradigmas do

conhecimento escolar que deveria ser produzido, na educação básica, técnica, tecnológica e

superior.

As orientações dos organismos internacionais são no sentido de que em cada país os

sistemas educacionais, com ênfase no ensino superior, sejam adaptados ao novo ethos do

mercado redesenhado pela reestruturação produtiva e as ideologias liberais, difundidas na

atualidade como neoliberais, subordinando as universidades às empresas. Nessa lógica de

vinculação da educação ao mercado, o papel e as funções das universidades passam a ser

questionados, como forma de justificar as reformas desse nível de ensino.

De acordo com Maués (2008), três documentos da Comissão Econômica para América

Latina e o Caribe – CEPAL analisam a situação na região e esboçam as recomendações

políticas, econômicas e educacionais com vistas a “fortalecer a democracia, ajustar as

economias, estabilizá-las e incorporá-las às mudanças tecnológicas que estão ocorrendo nos

países centrais” (p.22). O primeiro documento, de 1990, Transformación Produtiva com

Equidad. La tarea prioritária del desarrollo de la America Latina y Caribe em los años

noventa, prever, além de outras medidas, a modernização dos serviços públicos e estratégias

com vistas a uma transformação produtiva (2008).

A meta a ser atingida com a transformação produtiva é o aumento da produtividade.

Produtividade e competitividade aparecem nesse documento como irmãs siamesas, não sendo

possível uma existir sem a outra. Segundo os elaboradores da Cepal, a competitividade deverá

estar apoiada “em uma incorporação sistemática e deliberada do progresso técnico ao

progresso produtivo”, evidenciando o vínculo entre educação e produtividade.

Em perspectiva semelhante, o documento Educación y conocimiento: eje de la

transformacion productiva com equidade (1992) deixa ainda mais evidente que “a

incorporação e difusão do progresso técnico constitui o pivô da transformação produtiva e de

sua compatibilização com a democratização política e uma crescente equidade” (p. 22). O que

não seria possível sem reorganizar as condições educacionais, não apenas em relação à

formação de pessoal, mas também no sentido da incorporação do progresso científico e

tecnológico, com vistas à transformação das estruturas produtivas da região, sempre com

equidade. Isso exige, segundo o documento, “a realização de amplas reformas dos sistemas



educacionais”, as quais intensificam a subordinação da pesquisa científica e da ciência ao

capital.

O documento Equidade y transformación productiva: um enfoque integrado (1996),

propugna o investimento em educação como fator integrador, entre reestruturação produtiva e

equidade, ou seja, a educação e o conhecimento aparecem como os promotores do progresso e

do desenvolvimento, evidenciando também o vínculo entre setor produtivo e setor

educacional, entre mercado e educação. Maior produtividade tem correspondência direta, não

apenas com a reestruturação da educação no sentido de readequá-la ao patamar atual das

tecnologias, mas junto e como consequência disso, efetivar uma maior integração subordinada

do conhecimento ao capital no atual contexto da reestruturação.

O documento do Banco Mundial, La enseñanza superior las lecciones derivadas de la

experiência (1994), ao considerar estratégias e opções para melhorar os resultados dos

sistemas de educação pós-secundária, enfoca quatro principais orientações para a reforma dos

sistemas de ensino, em particular, o superior: diversificação das instituições, diversificação

das fontes de financiamento, redefinição do papel do Estado no que se refere à autonomia e a

responsabilidade institucional e adoção de políticas que enfatizem a qualidade e a equidade

(BM, 1994. Tradução nossa). Tais orientações balizam a reestruturação da educação de nível

superior brasileiro, tanto no setor privado quanto no setor público.

No mesmo sentido, a OCDE, em seu relatório de 2007, Ensino Superior e Regiões,

sugere que as universidades intensifiquem seu papel no desenvolvimento econômico, cultural

e social de sua região. Sugere também que as mesmas devem ter mais autonomia, que criem

as condições, regulamentares e fiscais, mais propícias à cooperação universidade-empresa.

Mais ainda, recomenda que as instituições devem demonstrar um espírito de empresa,

alargando a oferta de serviços que atendam às necessidades mais amplas do mercado e do

empresariado.

A Organização Mundial do Comércio (2006), outra instância internacional que

influencia, direta ou indiretamente, a educação em nosso país, por meio do Acordo Geral

sobre o Comércio de Serviços (AGCS), autorizou a liberação do comércio de 156 tipos de

serviços, dentre eles a educação, em especial a educação superior, com maior capacidade para

atrair os empresários interessados nesse negócio. Neste sentido, Maués lembra Silva Junior e

Lima (2003), que vislumbraram a transformação da educação, em especial a superior, de

direito social em mercadoria, num processo simultâneo de mundialização da educação sob

controle dos Estados Unidos.



A Conferência Mundial de Educação Superior, que resultou na Declaração da

Sorbonne (1998) e a reunião de países europeus, que resultou no denominado Processo de

Bolonha (1999) constituem passos importantes no sentido de efetivar tais orientações. Para os

países signatários da Declaração da Sorbonne, França, Itália, Alemanha e Reino Unido, a

educação superior é fundamental para o “desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável”,

sendo, portanto, necessário proceder “[...] a mais radical mudança e renovação que porventura

lhe tenha sido exigido empreender” (Maués, 2008, p. 24).

O Processo de Bolonha, assinado em 19 de junho de 1999 por 29 ministros do ensino

superior da Europa, espécie de continuação da Declaração da Sorbonne reafirma o papel das

universidades no século XXI. O documento tem como objetivo reestruturar o ensino superior

de forma comum no mercado europeu, objetivando dotar o bloco de maior capacidade de

competitividade nas disputas Inter imperialistas com os estados Unidos e o Japão. Neste

processo, fala-se em “organização dos cursos segundo a mesma estrutura”, que permita aos

estudantes, pelo aproveitamento de créditos-curso, serem inseridos em qualquer universidade

europeia.

Maués (2008) menciona o alerta de autores europeus (HIRTT, 2006;

MEULEMEESTER, 2004; PESTIEAU, 2006) de que o Processo de Bolonha representa a

mercantilização da educação, por meio da “desregulamentação” e a criação de novas

regulações no setor. Menciona também Barroso (2006), que considera a desregulação e o

estabelecimento de novas regulações no ensino superior uma exigência dessa nova fase do

capitalismo, que precisa de novos mercados e depende, para tanto, da liberalização do

comércio (p. 25). A transformação da educação em geral e, em particular, a de nível superior,

de direito social em mercadoria, reforça a criação de um novo mercado, o mercado

educacional.

Indicadas em linhas gerais as orientações externas balizadoras da reestruturação do

ensino superior brasileiro, podemos agora verificar como esses elementos repercutem em uma

das atividades fins da universidade, a produção do conhecimento. Estudos de Neave (2003),

citada por Maués (2008), indicam o fim da política que liga a universidade às demandas

sociais na América do Norte e parte da Europa Ocidental.

Segundo a autora, no presente a política para o ensino superior está ligada aos custos e

à produção. Estudos mostram que houve redução orçamentária e do tempo de estudo, que se

efetivou um redesenho da educação superior em relação a sua organização. A Inglaterra, por

exemplo, reduziu o tempo do doutorado para três anos. No Brasil, o doutorado já foi reduzido



de seis para quatro anos, com forte pressão da Capes para deixa-lo em três anos.

Por outro lado, estudos de Schugurensky (2003), no Canadá, revelam o “difícil

dilema” de governos democráticos e universidades conciliar os objetivos do setor público, os

interesses privados e o ethos acadêmico, dada a perda de autonomia das universidades e a

ingerência cada vez maior do mercado na definição dos cursos, dos programas, dos currículos

e das pesquisas.

Pelos princípios da heteronomia, a missão, a agenda e os produtos das universidades

obedecem cada vez mais as agências externas e cada vez menos aos seus próprios órgãos de

gestão. Enquanto o princípio da autonomia sugere a capacidade de autodeterminação,

independência e liberdade, o conceito de heteronomia se refere à subordinação a uma ordem

imposta por agentes externos, condicionada pela lógica do mercado (SCHUGURENSKY,

2003 apud MAUÉS, 2008, p. 27).

Quanto mais o Estado se desresponsabiliza com o financiamento da educação superior

pública, deixando-o a cargo do mercado, maior a interferência deste em suas funções,

condicionando cada vez mais o conhecimento produzido às necessidades empresariais. Desta

forma o vínculo entre quem produz conhecimento e quem o consome, a partir das demandas

postas, se fortalece cada vez mais. Isto significa uma espécie de privatização do conhecimento

(NAIDORF, 2003), que cria o capitalismo acadêmico (SLAUGHTER e LESLIE, 1997), já

que o conhecimento é comercializado, no sentido da obtenção de recursos que possam

garantir o funcionamento da universidade, dentro do novo marco regulatório e da

competitividade.

A privatização do conhecimento, por meio das parcerias público-privado e fruto das

regulações orientadas por agências externas, está presente em políticas como a que estimula a

inovação tecnológica, Lei nº 10.973/2004, quando estabelece no parágrafo 5º, que “A

propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do

capital social, na proporção da respectiva participação”. O artigo 12 da mesma lei, diz que é

“vedado” ao pesquisador “divulgar, notificar ou publicar” o resultado do seu trabalho, “sem

obter expressa autorização”.

Este tipo de restrição reforça a tese de Slaughter e Leslie (1997) do capitalismo

acadêmico, ou seja, a submissão das universidades à economia e ao mercado, estando em jogo

o controle e a apropriação do conhecimento por esse setor da economia. Para as autoras o

capitalismo acadêmico é a marca profunda das instituições públicas de educação superior na

contemporaneidade, como fruto direto da globalização e da retração dos governos em matéria



de investimento para esse nível de ensino.

De acordo com Maués, o pragmatismo do qual a Universidade vem se revestindo

tornou-a uma instituição que precisa produzir para sobreviver, transplantar os princípios do

mercado para o exercício gerencial, fazer mais com menos, no discurso da eficiência e da

racionalidade próprios da economia. A ideia de maior subsunção do conhecimento e da

universidade pública à produção capitalista está muito próxima da concepção de universidade

corporativa, que segundo Jeane Meister3 (1999) consiste em um

[...] guarda-chuva estratégico para o desenvolvimento e a educação de
funcionários, clientes e fornecedores buscando otimizar as estratégias
organizacionais, além de um laboratório de aprendizagem para a
organização de um polo permanente (p. 8).

Para Otranto (2008), as universidades corporativas ocupam o lugar dos antigos

Centros de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos de grandes empresas,

agora com nova denominação e características de uma universidade acadêmica, com ensino,

pesquisa e extensão, indissociáveis. Adotar o nome de universidade sem sê-la faz parte da

estratégia comercial dessas instituições para atrair clientela pela força e credibilidade das

universidades acadêmicas.

As preocupações das empresas que adotam a universidade corporativa são definidas,

conforme abaixo

As empresas, ao criarem universidades corporativas, estão preocupadas em
desenvolver pesquisas e ações para obter respostas para as suas atividades-
fim, ou seja, estão procurando treinamento e desenvolvimento para seus
profissionais nos assuntos de seu interesse operacional e estratégico. Por outro
lado, não poderíamos deixar de analisar este contexto de educação permanente
que gera uma população de clientes que cresce continuamente: os adultos
profissionais/alunos. Nesse sentido surge um grande mercado para as
universidades corporativas, consórcios educacionais, universidades virtuais e
empresas de treinamento especializado. A educação do aluno adulto torna-se
um grande e diversificado negócio (QUARTIERO E CERNY, 2005 Apud
OTRANTO 2008, p. 34).

A universidade corporativa apresenta uma ideia de educação diversa da

universidade acadêmica. Enquanto na primeira a educação tem como referência a empresa, na

universidade acadêmica a educação, baseada no tripé ensino-pesquisa-extensão, está

referenciada na sociedade como um todo. Educação permanente praticada na universidade

3 Presidente da Corporate University Xchange, empresa americana de consultoria em educação corporativa
(Otranto, 2008, p. 34).



acadêmica, especialmente a pública, aproxima-se da ideia presente em Marx, da formação

humana, visando o crescimento individual, não se limitando à qualificação exigida por uma

determinada empresa ou pelo mercado. A educação permanente na universidade acadêmica é

vista como uma aprendizagem para a vida toda, enquanto que a da universidade corporativa

atende a uma determinada necessidade, em espaço e tempo limitados.

Autores como Meiser (1999), Senge (1996) e Stuart (1998) criticam a universidade

acadêmica como incapaz de assegurar a formação exigida pelo mundo do trabalho, em

constante reestruturação e apresentam a universidade corporativa como solução. Em essência,

essas ideias acompanham as transformações processadas pela reestruturação capitalista

neoliberal a partir do esgotamento do modelo taylorista-fordista. Desde então, estabelece-se

um novo paradigma, que Coriat (1988) denomina de “integrado e flexível”. Progressivamente

esse paradigma é disseminado na organização e gerenciamento das empresas e da educação.

O fato é que a universidade pública tem um compromisso primeiro com a sociedade que as

mantem, enquanto que a universidade corporativa tem um compromisso primeiro com a

empresa e o mercado, cuja finalidade última é o lucro.

O Plano de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais,

instituído pelo Decreto nº 6.096/2007 parece orientar as universidades brasileiras a caminho

semelhante ao traçado acima, visto que a essência desse decreto é incentivar as universidades

federais brasileiras a apresentarem propostas de reestruturação das IFE no sentido de

estabelecer uma configuração mais próxima das universidades corporativas, isto é, uma

universidade cujo conhecimento esteja orientado mais para o mercado e menos para a

sociedade.

O documento com as Diretrizes Gerais do Reuni (2007) estabelece como meta global

do programa alcançar, gradualmente, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano,

a elevação da taxa de conclusão média para noventa por cento nos cursos de graduação e a

relação de dezoito alunos de graduação por professor em cursos presenciais.

A primeira meta será alcançada pela “administração eficiente das vagas ociosas,

facilitada pela flexibilidade curricular e um favorecimento da mobilidade estudantil entre

cursos e instituições diferentes, com aproveitamento de créditos”. A segunda meta será

alcançada pelo envolvimento da pós-graduação da instituição em cursos de graduação, ou

seja, com a utilização da mão de obra dos alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado)

como professores.

O REUNI incorpora parte das concepções da proposta do Reitor da Universidade



Federal da Bahia, chamada de Universidade Nova, que por sua vez, ancora-se no Processo de

Bolonha. É que esse reitor, antecipando-se ao decreto do REUNI, em 2006, apresentou sua

proposta partindo do diagnóstico de que a universidade brasileira não atende as necessidades

da sociedade e afirmando que a mesma leva a “uma transformação radical da atual arquitetura

acadêmica da universidade pública brasileira” (GUIMARÃES, 2008, p. 43). A universidade,

supostamente nova, está estruturada em três ciclos: Bacharelados Interdisciplinares (BI) com

duração de três anos e pré-requisito para a progressão aos ciclos seguintes; o segundo destina-

se à formação profissional em licenciatura ou carreiras específicas; o terceiro é a formação em

pós-graduação.

Segundo Guimarães (2008), o autor além de citar trechos isolados de Anísio Teixeira,

não responde ao questionamento do que é a universidade, que é obrigatório para quem propõe

implantar uma nova universidade, deixando implícita a ideia de que a Nova Universidade

forma para o mercado das profissões, ou mercado de trabalho. De acordo com Marilene

Chauí, essa reestruturação fundada em princípios quantitativos (exatamente a meta global do

REUNI) segue o “modelo organizacional da grande empresa, que tem o rendimento como

fim, a burocracia como meio e as leis do mercado como condição” (Guimarães, p. 44).

Segundo Guimarães, a Universidade Nova funda-se antes nas orientações do Banco

Mundial, de estreitar as relações de dependência quando aponta a educação superior como um

dos subsetores a serem alterados em favor de “um funcionamento mais eficiente e com menor

custo”, o que significa estreitar a relação de dependência e não a sua superação.

Conclusão

No presente estudo fica evidenciado que a reestruturação produtiva desencadeada no

Brasil desde os anos de 1990 faz parte de um movimento mundial no sentido de garantir

condições favoráveis à reprodução ampliada do capital. Essa reestruturação é acompanhada

de novas bases tecnológicas e baseada em novos métodos de organização do processo de

trabalho e da produção, acarretando maior exploração da força de trabalho e precarização das

condições de vida da classe trabalhadora. O modelo taylorista-fordista tende a ser substituído

pelo modelo de acumulação flexível ou toyotismo. No âmbito da educação, em especial a

superior, a tendência é o aprofundamento da subsunção da educação e do conhecimento ao

mercado, dada a crescente privatização desse nível de ensino.
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