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DOS ALUNOS PARA OS ALUNOS – TEATRO MUSICAL 

POÉTICO NO MEF 

Antônio Carlos Burlamaque Neto 

 

Nosso Curso de Farmácia é repleto de conhecimentos 

objetivos. As ciências exatas dominam o currículo, as 

questões de certo ou errado condicionam nosso pensamento 

e os métodos de ensino nos induzem à reprodução ao abrir 

pouco espaço para que trabalhemos os conteúdos com nossos 

próprios meios. Onde fica o espaço para nossas 

subjetividades? E quando nos deparamos com questões que 

não são de certo ou errado, quando simplesmente há diversas 

opiniões possíveis, como reagimos? O que fazemos para 

aprender a lidar com as pessoas – colegas, professores, 

chefes, subordinados, empregados, pacientes, usuários, 

clientes, os outros de uma forma geral - se no âmbito do 

Curso e da Profissão não trabalhamos sistematicamente as 

questões humanas? Como nos tornaremos profissionais-

cidadãos humanizados? Por que, onde, como, quando 

podemos nos expressar enquanto seres humanos? Como 

combater este desencontro? O ENEF tem intrinsecamente na 

sua natureza esse dom, pois é o Encontro Nacional dos 

Estudantes de Farmácia. 

Aula. Estágio. Estudo. Prova. Cansaço. Ciência? 

Competência? Compromisso? Futuro? O cotidiano dos alunos 
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ao longo do curso universitário é certamente marcado por 

muitas tarefas e empenho, mas também por sentimentos 

intensos e expectativas. Frustração. Tristeza. Isolamento e 

solidão. Justiça? Amor... É necessário que nós estudantes 

discutamos nossas questões existenciais no sentido de 

compreender a nós mesmos, nossa relação uns com os 

outros, nossas visões e práticas profissionais, nossa inserção 

na sociedade e no mundo. Compreensão. Vontade! União! 

Mudança!... Tão complexa, como fazê-la? Ora, precisamos de 

um ponto de partida! Qual? A reflexão. Refletindo sobre a 

complexidade de nossas vidas, compreendemos que não há 

uma disjunção entre a objetividade dos nossos estudos e a 

subjetividade das nossas almas, é tudo junto ao mesmo 

tempo no nosso dia a dia. Não só pensamos ou não só 

sentimos, pensamos e sentimos! Da mesma forma, não há 

disjunção entre competência técnica e compromisso político; 

mas quando deixamos nossa formação mutilar o que se 

relaciona, mutilamos nosso compreender, nosso fazer, nosso 

pensar e nosso sentir, nosso amar, nosso viver. Como 

abordar estas questões todas juntas e unidas de uma vez só 

em uma única atividade? Arte! Música! Poesia! Desenho! 

Teatro!!! 

Com a convicção de que são atos de amor que 

impulsionam as construções benéficas e que a criatividade é 

essencial à tão desejada autonomia educacional, os colegas 
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do Movimento Estudantil de Farmácia vêem desenvolvendo 

um projeto que expressa teatral, musical e poeticamente a 

complexidade da relação da vida acadêmica com a sociedade. 

O espetáculo foi apresentado ao vivo no LXV CoNEFF, em 

janeiro de 2008, em Porto Alegre, e em vídeo no LXVI CoNEF, 

em Goiânia, em abril deste mesmo ano. Contando com a 

participação de estudantes de Farmácia de diversas partes do 

Brasil, A Fábula de uma Formação 2, que é inteiramente 

criada e produzida pelo Movimento Estudantil de Farmácia, 

estará na Mesa de Abertura do ENEF 2008, representando os 

valores de engajamento, atitude, diálogo, participação e 

solidariedade nos quais os estudantes sentem a encantadora 

vontade de se espelhar. Os alunos são as maiores 

preciosidades do MEF. Seus sorrisos são os elos entre as 

riquezas temáticas que trazem em si e suas expressões 

estéticas que desencadeiam atitudes transformadoras. 

Os tempos são de transformação. Nosso Curso 

implementa um currículo novo em meio aos embates 

fundamentais que atingem o SUS e a Reforma Universitária,  

refletindo um contexto histórico de imensa aflição em relação 

à Educação e à Saúde. O desafio de humanizar uma formação 

marcada pela objetividade técnico-científica, abrindo espaço 

para subjetividades que permeiam a construção coletiva em 

favor do propósito de criar um mundo mais justo, é imenso, 

lindo e crucial. Para tanto, temos que assumir que a 
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responsabilidade social é inseparável da responsabilidade 

individual e somente unidos poderemos exercer plenamente a 

vocação da nossa alma de estudante, que é o dom de ser 

vanguarda, e da nossa Categoria Farmacêutica, que é 

melhorar a saúde do povo. 
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REPTO AOS ESTUDANTES E AOS ANTIESTUDANTES 

 

 Este é um trabalho extremamente importante para a 

inteligentzia brasileira. Tanto para a que já se crê tarimbada no 

ofício de pensar e exprimir-se em termos da realidade nacio-

nal, quanto para a que está no umbral desse ofício. Deveria, 

por isso, ser lido (e esperemos que o aconteça) por todos os 

que, aí pelos treze anos de idade, entram na fase das preo-

cupações sociais, até os que, aí pelos noventa e nove anos, 

principiam a desgarrar-se de todas as preocupações.  

 Constitui uma tentativa de balanço da história do movi-

mento estudantil brasileiro, da colônia aos nossos terríveis 

dias. É, por conseguinte, um corte longitudinal de nossa his-

tória, de cujos feixes de concomitâncias e interinfluências se 

elege um só tipo, ou grupo, ou categoria de fenômenos - os 

ligados ao lento emergir de uma consciência política estudantil 

global, cuja consistência vai tomando corpo à medida que a 

coletividade em que se inserem esses fenômenos vai deixando 

de ser um corpo social compulsoriamente aglomerado por 

forças externas atuantes de cima para baixo, para passar a ser 

uma nação politicamente organizada - ou uma nação no limiar 

crítico de sua verdadeira organização política, já que ainda é, 

por suas decantadas elites, telecomandada.  

 Precisamente porque é um balanço da história – que 

ainda não fora escrita em sua inteiridade - do movimento 
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�estudantil brasileiro, o Autor se viu no penoso dever de 

enfrentar a tarefa de delinear essa história, balanceando-a ato 

contínuo. Essa história era anedoticamente referida aqui e ali 

no passado, mas não pensada ainda em seus estágios sucessi-

vos, em suas sucessivas estruturações, em correlação com a 

história geral do país. Dessa primeira tarefa o Autor se sai 

esplendidamente, indo ao que de melhor já havia escrito no 

respeito, indo aos próprios participantes, quando ainda vivos, 

�e oferecendo-nos uma seqüência de quadros válidos. Desses 

quadros repontam claras algumas características, que vale 

consignar.  

 Primeiro, reponta a crescente importância do 

movimento estudantil dentro da nossa história global, pois que, 

de início, .ele é apenas espasmódico, fazendo-se sentir 

sobretudo nos momentos cruciais de nossa sobreviv0ncia 

coletiva em pontos esparsos do território que viria a ser o 

nacional, para, aos poucos, procurar ser mais presente e 

constante, em atuações muito mais formais que essenciais, 

para, por fim, já agora, �tentar tomar consciência de si mesmo, 

de sua significação e função dentro do todo, de suas 

possibilidades e de suas limita�ções reais.  

 Segundo, reponta a crescente tomada de consciência do 

movimento estudantil brasileiro, que pela maioria dos seus 

ativistas sabe ser seu destino o destino da nação como um 

todo e, por conseguinte, não pode aspirar a ser nem mais nem 
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menos do que a nação como um todo.  

 Terceiro, e como corolário, reponta a inserção, nessa to-

mada de consciência, da categoria da história planetizada, pois 

que aquela maioria compreende que, assim como as aspirações 

estudantis brasileiras poderão ou não realizar-se se a na ção 

vier ou não a realizar-se nas suas possibilidades e aspirações, 

assim também a nação brasileira poderá realizar-se nas suas 

possibilidades e aspirações como um todo na medida em que a 

sociedade humana como um todo vier a poder realizar suas 

possibilidades e aspirações como um todo: planetização  

e totalização. Noutros termos, cada estudante brasileiro de 

hoje tende a saber _ com uma acuidade crescente em função 

dos estrangulamentos objetivos que a nossa sociedade lhe for 

oferecendo _ que a história do seu povo, que a sua (de seu 

povo e dele, indivíduo) história tem sido uma continuada 

história de imposições externas às suas vocações e que só 

através da luta crescente contra essas imposições poderá ele - 

povo ou estudante _ realizar-se a si mesmo, conforme sua 

vocação. A categoria histórica "estudante brasileiro" é, assim, 

necessariamente uma categoria problemática e tende a ser, 

hoje em dia, necessariamente uma tomada de consciência 

social, vale dizer, política. O estudante brasileiro se defronta, 

hoje, na medida em que penetra a sua problemática, com esta 

antinomia: ou me realizo com o meu povo, ou me realizo 

contra o meu povo. Ou me identifico com o destino do meu 
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povo, com ele sofrendo a mesma luta, até sairmos' todos 

vencedores, luta em que muitos sofrimentos e dor haveremos 

juntos de sofrer; ou me disso cio do destino do meu povo, 

juntando-me (como aliado, preposto, lacaio, servidor, títere, 

fantoche ou joguete) aos que exploram esse povo. Mas já aí 

terá tido uma 1m': da natureza da problemática e não poderá 

furtar-se a uma consciência inquieta: ao dissociar-se desse 

povo, ao juntar-se aos que o exploram, saberá que esse povo 

sairá um dia vencedor: procurará esse ex-estudante, desse 

modo, não pagar o preço do que sabe ser uma abdicação e 

perjúrio e se esforçará por que, a emergir tal vitória, venha ela 

depois que ele tenha gozado a vida, aliando-se aos que 

amarram a história, a querem domesticada aos seus 

interesses, a querem imobilizada.  

 O Autor, "fazendo", destarte, a história do movimento 

estudantil brasileiro, não a faz desinteressadamente, ao 

contrário, pois que a faz com um duplo interesse, no mínimo: 

primeiro, o de ver se dessa história se depreende de fato 

alguma lição; segundo, captando essa liç.ão�, o de exibi-la no 

seu balanceamento, conforme sua pessoal maneira de julgar, 

que busca, sem ambages, uma objetividade interessada.  

 É, assim, este trabalho uma obra engajada, mas sem 

mistificações, pois que mostra o engajamento em toda a sua 

sinceridade. E tem com isso um dos seus maiores méritos: os 

estudantes brasileiros mais definidos nas suas posições de luta 
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estudantil e política poderão divergir sem equívocos do Autor. 

Alguns julgá-lo-ão demasiado avançado, e serão poucos; ou-

tros, e serão a maioria, julgá-Io-ão demasiado timorato nas 

suas afirmativas. O que coloca um problema capital dentro do 

movimento estudantil brasileiro deste instante, que poderia 

,chamar-se a precipitação da tomada da consciência do movi-

mento com a cristalização de conclusões ou posições eventual-

mente radicalizadas além das possibilidades históricas presen-

tes. Mas o fato é que o Autor não só julga a história que 

esboça, como emite suas opiniões críticas, seguindo cora-

josamente lição de engajamento intelectual que é o antípoda 

da objetividade neutra que se furta a afirmar ou concluir. Esse 

engajamento e sua explicitação são de extrema utilidade: per-

mitem o debate, na leitura, contra o próprio Autor e permitem, 

ademais, que o leitor possa, acaso, ver que suas próprias 

opiniões podem também ser debatidas - o que é uma excelente 

lição de prática democrática viva.  

 A outra lição que se depreende, aqui, é que entre a 

idade do Autor e a dos estudantes objeto de seu estudo c 

pesquisa não intermedeiam, em média, nem sequer os anos 

necessários para uma geração. Daí, na presunção de que a 

muitos deles as posições do Autor venham a ser consideradas 

tímidas, o perguntarmos: será que os estudantes brasileiros 

tendem à radicalização total, negando viabilidade ou utilidade 

para o diálogo com as gerações anteriores, porque estão certos 
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de que estas, ativa ou passivamente, se acham inseridas numa 

estrutura social contra a qual não lutam, mas estrutura que a 

seus olhos cumpre por todos os meios e modos destruir, a fim 

de construir a estrutura social de que possa, penosa mas 

fecundamente, emergir a nova forma de vida social que dê a 

cada indivíduo, indiscriminadamente, reais possibilidades de 

realizar-se vocativamente, no sentido de cada um dar ao todo 

social mais do que dele tire para seu gozo individual?  

 O grau de importância desta obra se mede pela soma 

de desafios que encerra à inteligência brasileira e à 

antiinteligência florescente no Brasil. Repto aos estudantes, 

repto aos antiestudantes. Expliquemo-nos.  

 O movimento estudantil brasileiro tem sido, periodica-

mente, vítima tanto de suas veleidades de autonomia dentro 

do processo histórico brasileiro, quanto de suas veleidades de 

onipotência em certos momentos críticos. O repto que este tra-

balho proporciona, no respeito, é o de oferecer provas, histo-

ricamente abonadas, de que os estudantes não constituem 

uma classe social e, por conseguinte, não podem ter uma 

política autônoma, em oposição a classes que reputem 

antagonistas ou em coligação ou solidariedade com classes que 

reputem aliadas, pois tudo a que podem aspirar (e é imenso, 

isso), politicamente, é à função de pensadores e agentes de 

uma estratégia social que vise determinadamente a fins sociais 

dentro dos quais se possam concretizar suas aspirações de 
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estudantes e à qual continuem fiéis quando fluídos seus anos 

de estudantes. Assim, a universidade, o colégio, o ginásio, a 

escola, o corpo docente, os currículos, a pesquisa, a pós-

graduação, a atuação profissional, seu rendimento, sua 

produtividade serão ou não serão aquilo a que almejam na 

medida em que a sociedade como um todo puder renovar-se 

para que aquelas funções preencham os fins desejados. Verão, 

então, os estudantes que existe um "realismo político" que 

consiste, no nosso meio, em diminuir o número de centros de 

estudo, em torná-Ios auto-suficientes e mesmo rentáveis como 

empresas privadas propiciadoras de lucros, em fazê-Ias à 

imagem e semelhança, na forma e na função, aos de certas 

sociedades ditas avançadas, como quistos formadores de elites 

antinacionais salvadoras, mas imobilistas do processo social.  

 Como verão, também, que existe outro realismo 

político, que consiste em sacrificar obstinadamente, pela luta 

política, até os últimos cartuchos, a fim de que os centros de 

estudo e pesquisa possam ser o foco produtor dos homens 

capazes de pensar os nossos próprios problemas e solvê-Ias na 

sua especificidade nacional, na linha dos interesses da grande 

maioria da nação. Maioria que se define - e toda alternativa 

"realista" de longo prazo redunda em imobilismo - pelos párias 

analfabetos que são mais do que a metade da nação, subnu-

tridos endêmicos que são dois terços da nação, pelos subem-

pregados e desempregados e inempregáveis que não se sabe 
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quantos sejam mas são seguramente legiões, pelos futuros 

marginalizados que são a imensa maioria da juventude 

brasileira. Dessa imensa massa, os bem pensantes oficiais 

delegam a uma minoria um só "dever" e um só "direito" - o de 

estudarem _, ainda que para isso só contem com centros de 

ensino deteriorados, professores explorados (com uma minoria 

parasitária) e carência quase completa de recursos docentes e 

discentes. O "direito" e o "dever" de só estudar, aquela fração 

da juventude brasileira conquista-o através do privilégio de fre-

qüentar uma escola primária, privilégio que se privilegia mais 

ainda no ingresso na escola secundária e que se faz irrisão 

numérica quando se trata do ensino superior. Desse modo o 

estudante brasileiro, planetizado e totalizado, tem, para os 

bem pensantes, no albor mesmo da vida, de limitar-se a estu-

dar, deixando que o "resto" seja feito por quem pode -..:.- a 

saber, os homens velhos que lhe legarão um país cada vez 

mais inçado de problemas, cada vez menos soberano, cada vez 

mais impotente, cada vez menos nacionalmente caracterizado, 

cada vez mais pariamente asiatizado (com referência a uma 

Ásia anterior ao seu atual despertar).  

 Mas há outro repto que os estudantes brasileiros devem 

enfrentar e que este trabalho lhes oferece: o de sua desplane-

tização, o de sua destotalização, o da ilusão de que, resolvidos 

seus problemas, se resolvem os problemas nacionais e mesmo 

internacionais. Pois que, de fato, terão eles breve que fazer 
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face ao aliciamento e às seduções que se armarão contra suas 

atuais posturas filosófico-políticas, a partir do momento cm que 

se ensejar, para o poder, a oportunidade de recolher a prática 

policial da coerção bruta pura e simples. :e. que os anti-

estudantes não ignoram o que é, quantitalivamente, o mo-

.vimento estudantil brasileiro. Não sendo classe, sendo ao 

contrário, filhos, em maioria, das classes economicamente mé-

dias e, em minoria ínfima, das classes economicamente altas, 

os estudantes não podem pretender ser superiores aos seus 

hom610gos de outros países subdesenvolvidos. Como poderão 

eles superar os riscos da pendularidade típica das classes ditas 

médias nos países subdesenvolvidos, continuamente insatisfei-

tas, mas continuamente impotentes para verem mais longe do 

que a ilusão de satisfação de suas necessidades imediatas? 

Como poderão estar certos de que, ante um estado (ou 

Estado) de coisas que lhes dá, dia a dia, provas sobejas de sua 

impotência para estimular o processo social no sentido do in-

teresse nacional, não mudarão eles no momento em que esse 

mesmo estado (ou Estado) de coisas puder dar-Ihes algumas 

nugas aristocratizantes com que possam satisfazer suas aspira-

ções imediatas? Como poderão estar os estudantes brasileiros 

certos de que, como os indonésios, por exemplo, não serão 

eles, pelo menos por uma fração poderosa, a cabeça-de-ponte 

de uma reação pura que, apeando maus governantes, venha a 

ser a base para a emergência e consolidação de muito piores 
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governantes? Este trabalho, aliás, mostra que no seio do mo-

vimento estudantil brasileiro já lavraram (e lavram) tendências 

"direitistas". Mas que são elas, comparadas com as que podem 

brotar no contexto atual, até serem ponte de transição para o 

fascismo subdesenvolvido moderno? Se a história do 

movimento estudantil brasileiro não dá exemplo concreto pre-

gresso disso, segue-se que sua possibilidade inexiste? Na 

prática, esta obra mostra como, desde sempre, o ímpeto rei-

vindicatório dos estudantes não raro decresce no nível univer-

sitário entre aqueles que, no ano de conclusão, começam a 

vislumbrar perspectivas de "colocações", empregos ou meios 

de ganhar a vida, para os quais se exijam qualificações de 

"seriedade e compostura". Isso não pode ser, ainda que como 

hipótese de trabalho, extrapolado para contextos mais amplos, 

em que o elitismo tecnocrático possa ser a promessa certa, 

para um número limitado de estudantes e um número corres-

pondente de "bons" empregos? Não se está indo a caminho 

disso? Aos estudantes, estudá-Ia na própria condição e nas 

próprias aspirações, cabendo-lhes optar se serão os eleitos da 

tribo ou se não aceitarão essa condição de excepcionalidade 

aristocratizante - o que, afinal, não será uma mera opção, mas 

algo mais, algo como a aceitação . de uma dependência 

nacional sem remédio a certos países ditos desenvolvidos, ou 

algo como a decisão de lutar. por uma independência nacional 

que nos leve a um efetivo, progresso social.  
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 Que este trabalho é um repto também aos 

antiestudantes. Não é enigma nenhum o que seja o 

antiestudante: são os "velhos", essas gerações que 

representam no Brasil a minoria fragorosa da nação, em 

afunilamento progressivo que principia nos que entram na casa 

dos trinta anos de idade e principiam a achar sagradas suas 

"conquistas" pessoais, e se estreitam mais e mais, de tal modo 

que aí pelos sessenta passam a ser uma porcentagem mínima 

do todo social a deter os comandos do processo social todo 

inteiro, já direta, já indiretamente, pelos "velhos" de trinta ou 

mais anos. Se se tratasse de uma hierarquia social etária, nada 

teria em si de objetável, como símbolo, sintoma, mostra ou 

prova de um acúmulo de saber e fazer prático-teóricos. Mas, 

nas condições estruturais do subdesenvolvimento que aceitou 

sem tugir nem mugir o telecomando, são nesses grupos etários 

e seus prepostos que se. colhem as finas flores do 

obscurantismo e do imobilismo social, as finas flores do 

filisteísmo, as finas flores das aspirações ao corporativismo 

social' do gênero "aos operários, trabalhar", "aos estudantes, 

estudar", "aos sacerdotes, rezar" (não ousam dizer, 

conseqüentemente, "aos militares, militar") e a eles, o "resto" - 

entendendo-se por resto a direção da sociedade, a disposição 

do seu presente, o feiçoamento do seu futuro e o legado às 

gerações seguintes de uma quase inviabilidade nacional ou, no 

máximo, uma herança melancólica de mazelas acumuladas 
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cuja solução não poderá ser senão catastrófica (mas quando 

eles já não existam para sofrerem também a catástrofe que 

terão ensejado por sua própria impotência social e prepotência 

de classe).  

 O repto desta obra aos antiestudantes, no presente, é 

de uma clareza meridiana: ela lhes mostrará que as 

"agitações" estudantis não são mero capricho ou fantasia de 

contaminados por "idéias", mas profundamente motivadas. Ela 

lhes mostrará -. se quiserem ver - que elas derivam do 

sacrifício ingente do poderem ingressar em centros do estudos, 

do desencanto trágico quanto à qualidade (a quantidade já era 

uma fraude) do estudo nesses centros3, do seu esforço por 

qualificar, nesses centros, o estudo, através de pedidos e 

reclamações insuladas da problemática geral do país, da 

impotência de o conseguirem, por que essa má qualificação 

não é um dado isolável do contexto social, da lenta aquisição 

da certeza de que a qualificação e a quantificação do dado 

particular - estudo e ensino - terão que ser função e efeito de 

igual processo no todo social6, da tentativa de mostrá-lo aos 

anti-estudantes e fazê-las compreender7, da resposta deles 

recebida, o tratamento policial marginalizante, acompanhada 

de opções aristocratizantes do ensino. Isso tudo. E, ademais, 

cotejos inevitáveis: por exemplo, a cota-parte do produto 

nacional bruto çonsumida irreprodutiva e imobilisticamente no 

aparelho e aparato de coerção policial-militar, num tratamento 
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incomparavelmente preferencial do estado (ou Estado) de 

coisas. Que espécie de conclusão podem os estudantes tirar, 

pelo menos em sua maioria? A radicalização é a resposta à 

radicalização do outro lado - pois os "políticos", civis ou 

militares, a quem tudo isso (e muito mais) devera estar 

presente, têm presente tudo, menos isso - tão relegado está o 

problema educacional brasileiro (e com ele o nacional) à 

undécima hora da desconsideração, apesar de que há já pelo 

menos um século vem ele sendo triangulado (como se dizia ao 

tempo de André Rebouças) e equacionado (como se diria ao 

tempo heróico da Associação Brasileira de Educação) e 

conscientizado (como dizem hoje muitos estudantes), à medida 

que se torna mais grave o problema, quantitativa e 

qualitativamente. Triangulação, equacionamento, 

conscientização por pensadores sócio-políticos autenticamente 

brasileiros, à frente os próprios estudantes - sem necessidade, 

é óbvio, de assessorias, consultorias, tutelas ou comandos 

estrangeiros.  

 

    Antônio Houaiss 

Do livro Poder Jovem de Artur José Poerner 
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MOVIMENTO ESTUDANTIL, MOVIMENTO SOCIAL? 

 

A universidade vai mal. Diagnóstico rápido e correto 

que qualquer estudante pode fazer. No entanto, o que 

transporta a/o estudante da indignação até a ação? 

Num primeiro momento é a quebra de expectativas 

que essa nossa universidade aracaica, viciada e emperrada 

inflige à/ao discente, e esta/este estudante 

revoltada/revoltado acaba por entender que uma melhora nas 

instituições de ensino apenas acontecerá se a ESTRUTURA da 

sociedade for renovada. A partir daí as ruas ganham uma/um 

estudante incumbida/incumbido de estudar aquilo que lhes é 

negado dentro da academia: A REALIDADE BRASILEIRA e sua 

transformação (POERNER, 1968). 

Ainda é pouco discutido o papel da/do estudante na 

sociedade, pois mesmo os universitários e as universitárias 

bebem muito da ideologia dominante e acabam colaborando 

com o tão fadado sistema no qual vivemos, visto que a 

universidade atual caminha de encontro com as idéias e a 

sociedade capitalista (FIMON e ANOPETIL, 2005). 

O capitalismo precisa de trabalhadores e trabalhadoras 

cada vez mais especializados e especializadas e com seus 

conhecimentos fragmentados, porém a universidade faz mais 

do que isso, ela também fragmenta as idéias e visões dos 
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indivíduos, tornando-os incompetentes para a vida, apesar 

de muito competentes para “parte da vida”, exatamente 

aquela parte responsável pela manutenção do modelo 

tecnicista, reprodutor de conhecimentos alheios e pela 

continuidade do próprio sistema (FIMON e ANOPETIL, 2005).  

Uma alternativa plausível das e dos estudantes para 

não colaborar com todo o emaranhado de miséria do 

sistema consiste em se integrar às massas de 

trabalhadoras e trabalhadores na luta pela revolução da 

sociedade. O movimento de Maio de 68 na França 

(movimento de estudantes, trabalhadores e trabalhadoras 

que ocupou fábricas e universidades) apresentou a 

alternativa de estudantes e trabalhadores/trabalhadoras 

lutarem juntos e juntas, contra a mediocridade burguesa e 

por uma nova sociedade, construída pelo anseio coletivo-

social (FIMON e ANOPETIL, 2005).  

A luta de classes está dentro da universidade, pois 

esta reflete a sociedade. As futuras profissões dos/das 

estudantes progressivamente se degradam, as condições 

de trabalho só pioram, os recursos das universidades 

esgotam-se, e em meio a esse caos, por que os/as 

estudantes ainda pensam que os movimentos sociais estão 

fora da universidade? 
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O movimento estudantil ainda não consegue 

localizar o lugar da/do estudante universitária/universitário 

no modo de produção capitalista, e tem priorizado o reforço 

da luta daqueles e daquelas cujo lugar no modo de 

produção já é conhecido a criar novas crises no sistema a 

partir de seu próprio lugar na produção (NASCIMENTO, 

2008).  

Para compreender o papel social estudantil primeiro 

devemos lembrar do que Maurício Tragtenberg afirmou: “a 

universidade é simplesmente uma instituição dominante 

ligada à dominação. Não é uma instituição neutra; é uma 

instituição de classe, onde as contradições de classe 

aparecem”, assim a apropriação universitária (atual) do 

conhecimento é a concepção capitalista de saber, onde ele 

se constitui em capital e toma a forma nos hábitos 

universitários. 

Portanto devemos nos pautar na construção de 

novas instituições de produção de conhecimentos e criação 

de tecnologias, que questionem a submissão à ideologia 

dominante, à disciplina e à hierarquia capitalistas. Isso não 

se constrói para os movimentos sociais, mas sim com os 

movimentos sociais, e a partir de suas próprias iniciativas. 

As/os estudantes podem (e devem) colaborar com essa 

construção, mas diferentemente dos cursos de extensão ou 

dos meros contatos militantes, só será eficaz quando se 
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fizer em conjunto com lutas contra toda forma de 

exploração. É por este caminho de lutas que se pode 

apontar novas perspectivas de produção científica, 

tecnológica e institucional (NASCIMENTO, 2008). Uma frase 

de Augusto Poerner sintetiza bem essa idéia: “ou me 

realizo com o meu povo ou me realizo contra o meu 

povo”.  

Devemos ter claro que as lutas pela educação e a 

própria construção do conhecimento devem ser feitas 

junto com o povo. Ao não nos colocarmos ao lado dos 

trabalhadores e trabalhadoras corremos o risco de sermos 

meros “militontos” e “militontas”, que organizam reuniões e 

encontros, servindo para encontrar amigos e amigas e 

estabelecer futuros contatos profissionais. É muita 

mediocridade se esse for realmente o objetivo do 

movimento (ENEFAR).  

Toda a construção do movimento estudantil deve 

primar pela discussão e entendimento da situação de 

explorados e exploradas, pautar-se na crítica unitária e não 

parcial da situação, e buscar não a reforma da situação, 

mas a criação de novas situações. Desse modo seremos 

um movimento que não visa o seu fim, mas que entende-

se sempre como início da construção de uma nova 

sociedade. Não estaríamos "até a vitória", mas "até o 

começo desta", sempre! (FIMON e ANOPETIL, 2005).  
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL ENQUANTO MOVIMENTO 

SOCIAL: UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA1
 

 

 

Luiz Carlos Goiabeira Rosa*  

 

 

1. Introdução 

 
Já dizia Aristóteles que “o homem é um animal 

eminentemente social”. Resulta disso que ninguém consegue 

viver sozinho, na acepção literal do termo, isto é, sempre se 

precisará de alguém para a interação em todos os aspectos 

(cultural, biológica, etc.); mostre-me alguém que diz viver 

sozinho, e eu lhe mostrarei um mentiroso, pois até mesmo 

para comprar pão, ele precisará se relacionar com alguém – 

no caso, o padeiro ou o atendente da padaria – para atingir o 

seu intento.  

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
1 Palestra proferida no XVII Encontro Mineiro dos Estudantes de 

Direito (EMED), em 29/03/2002.  
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Assim é que surge a sociedade: pessoas que querem 

atingir um fim precípuo – quais sejam progresso, evolução, 

felicidade, etc. – unem-se para conjugar esforços, no sentido 

de ambos atingirem o objetivo. Mas, para tanto, é necessário 

que a sociedade seja organizada; não só no sentido de se 

evitar o caos, a desordem, mas também no sentido de se 

obter o máximo de eficiência com o mínimo de desperdício na 

busca e alcance do objetivo almejado – a paz e ordem sociais.  

Desta forma, estipulam-se regras de vivência e 

convivência social, para que os membros da sociedade 

possam se relacionar de forma harmoniosa, organizada e 

pacífica, sem causar prejuízo à vida alheia – no que se lembra 

a etimologia da palavra “Direito”, que vem do latim directum 

(“regra”, “direção”), indicando assim a necessidade de se 

estabelecer um conjunto de regras para a ordem social. De se 

ressaltar, portanto, que essas normas sociais têm os cunhos 

variados, podendo se concretizar em normas morais, 

religiosas ou jurídicas.  

E aqui cabe lembrar o brocardo latino ubi homo, ibi 

societas; ubi societas, ibi jus: das normas sociais, somente as 

jurídicas são obrigatórias, eis que coercitivas, imperativas, 

atributivas e genéricas. Ou seja: são regras sociais garantidas 

pelo poder de coerção do Estado, cujo objetivo teórico é a 

promoção da justiça.  
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Mas, em quais bases se fundamenta a justiça social? 

Na política, responderiam apressadamente os seguidores de 

Platão. Contudo, o que sustenta o Poder Político? O povo 

constitui o alicerce para a formação de uma sociedade justa. 

Os políticos encontram-se submissos à vontade da maioria. 

As grandes decisões e o poder constituinte residem nas mãos 

dos cidadãos.2 

O desrespeito a tais considerações redunda em 

autoritarismo e sub-cidadania, pois o cidadão que, mesmo 

ciente de seus direitos e garantias constitucionais, é impedido 

de exercê-las pelo sistema, acaba por não elaborar a noção 

suficiente de cidadania - sendo assim um indivíduo 

politicamente pobre. 

 
2. Autopoiese e Alopoiese: breves considerações  

A palavra autopoiese deriva do grego autós (“por si próprio”, 

“de si mesmo”) e poiesis (“criação”, “produção”).  

Fora criada a partir da teoria biológica de MATURANA e 

VARELA, os quais propunham a criação de um sistema a 

partir de outro sendo ambos distintos, mas com íntimos e 

numerosos pontos de contato – ou, melhor dizendo, 

interdependentes. 

_______________________________________ 
2 RAMOS, Dircêo Torrecillas. Autoritarismo e democracia: o exemplo 

constitucional espanhol. São Paulo: W. V. C., 1998. p. 20.   
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O fenômeno da vida se dá através da autonomia e de 

relações dadas entre os diversos elementos de um sistema - 

no caso específico, biológico. O corpo sistêmico em que essas 

relações são desenvolvidas é dotada de uma organização 

formada da estrutura de seus elementos; e esse sistema é 

clausuramente fechado, realizado em um meio próprio 

(espécie de ambiente), donde se realiza o processo de 

reprodução de seus elementos mantendo-se toda a 

organização, mesmo que a estrutura não seja a mesma.3 

Mencionada teoria fora adaptada às ciências jurídicas 

pelo doutrinador alemão NIKLAS LUHMANN, segundo o qual,  

“(...) um sistema é dito autopoiético quando este se 

reproduz primariamente com base nos seus próprios códigos 

e critérios, assimilando os fatores do seu meio-ambiente 

circundante (expectativas sociais), mantendo, assim, a sua 

autonomia e identidade perante os demais sistemas sociais”.4 

 

3 GUERRA FILHO, Willis S. O direito como sistema autopoiético, in: 

Revista Brasileira de Filosofia, nº 163. São Paulo: 1991, p. 185.  
4 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Do Pluralismo Jurídico à Miscelânea 

Social: O Problema da Falta de Identidade da(s) Esfera(s) de 

Juridicidade na Modernidade Periférica e suas Implicações na 

América Latina. In: Revista Direito em Debate, ano V, n.º 5. Rio 

Grande do Sul: Unijuí, 1992, p. 15.  



31 

Encarando-se o Direito enquanto sistema, Luhmann 

atesta que, sendo autopoiético, tem-se por premissa o 

paradigma lícito/ilícito como condição de sua autorreferência 

sistêmica5; os valores e razões motivadores da norma, ainda 

que captados de diferentes fontes, da política legislativa e da 

atividade jurisdicional buscam suas fontes nos próprios 

princípios norteadores da e para a criação, interpretação e 

aplicação jurídicas.  

Bem elucida WILLIS S. GUERRA FILHO:  

“A teoria sistêmica, como se vê, é dotada de uma 

universalidade (...). A essa universalidade se associa uma 

outra característica sua, que ao mesmo tempo é um dos 

conceitos básicos por ela empregados: a reflexividade. Por 

pretender uma universalidade, de tudo poder explicar, a 

teoria de sistemas há de, por si mesma, explicar a si própria. 

Isso a confere uma terceira característica, que é também 

atribuída aos sistemas por ela estudados: a auto-referência".6 

Diametralmente contrária é a definição de alopoiese. Derivada 

do grego alo (“um outro”, “diferente”) e poiesis (“criação”, 

“produção”), a palavra designa a reprodução do sistema por 

critérios e códigos do seu meio-ambiente, diferindo-se do 

sistema autopoiético, contudo, pelo fato de o 

_______________________________________ 
5 Ob. cit., p. cit. 

6 GUERRA FILHO, Willis S. Ob. cit., p. 196.   
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novo sistema perder em significado a diferença entre 

sistema e meio-ambiente, sendo incompatível com a própria 

noção de referência ao meio-ambiente.7 Ou seja: um sistema 

alopoiético constitui-se da confusão de códigos jurídicos 

construídos e aplicados difusamente, como também do 

intrincamento destes com os códigos do poder, da economia, 

familiar, da amizade, como também daquilo que os alemães 

chamam de “boas relações”.8
  

Dessume-se disto que a alopoiese resulta não numa 

simbiose, mas num emaranhado de normas jurídicas e 

sociais, misturando-se de tal forma que o processo de 

construção da identidade e reprodução da autonomia do novo 

sistema estaria seriamente comprometido, diluindo-se 

paulatinamente.  

A interferência direta – diga-se de passagem, prejudicial - de 

fatores sociais individualistas e obstaculizantes (poder, 

dinheiro, etc.) atuaria como um mal que, expandindo-se 

destrutivamente pelo interior do sistema  

jurídico e por isso mesmo reduzindo sua resistência, 

ocasionaria a destruição da identidade e autonomia deste. 

______________________________________ 
7 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Da Autopoiese à Alopoiese do 

Direito. In: Anuário de Mestrado em Direito da Universidade Federal 

de Pernambuco, n.º 5. Recife: Universitária. jan./jun., 1995, p. 287. 
8 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Do Pluralismo ..., p. 21. 
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Em decorrência disso, cria-se uma constante 

insegurança na solução de conflitos ou administração do 

sistema: ao invés de se somar forças, o sistema advindo 

rivaliza com o sistema instituído, provocando assim extremo 

desgaste dos mais variados modos para seus membros.  

Outrossim, conclui-se que os paradigmas alopoiéticos 

têm conotação dejuridicizante, limitando a identidade 

sistêmica do Direito, porquanto seus pilares (adoção dos seus 

próprios critérios e independência autônoma) são contraditos 

e de certa forma neutralizados pela “norma alternativa”, 

dando margem à autorreferência e, através da assimilação de 

interesses, a heterorreferência9
 
sistêmicas do código binário 

luhmanniano “lícito/ilícito” por conta da sobrepujança de 

outras esferas sociais (o ter — economia, o poder — política, 

etc.) em detrimento de esferas tópicas de juridicidade.  

 

3. O Estado alopoiético 

A premissa essencial de um Estado autopoiético reside 

na igualdade em partilhar direitos e deveres através de 

normas jurídicas - o que implica em legalidade, fator 

fundamental ausente na alopoiese, onde não se observa 

caráter legal em tal situação -, regulando problemas  sociais ,  

de  forma  a  indicarem   ao  

9 O conceito de heterorreferência cinge-se à natureza ou qualidade 

que um ordenamento jurídico autopoiético possui de figurar como o 
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paradigma ou modelo de referência técnica e valorativa daquela 

heteronomia, bem assim das relações intersubjetivas entre seus 

destinatários. 

cidadão o modo pelo qual se deve proceder na situação ali 

prevista. 

Contudo, há que se dar uma conotação humanística ao 

fato, encarando a lei do ponto de vista sociológico e não do 

estritamente jurídico. Ilustrando-se a idéia, ressalta-se o 

panorama social atual, em que se observa uma relação direta 

entre acesso aos direitos constitucionais e poderio econômico: 

quanto maior este, mais fácil aquele; evidenciando-se assim a 

escassez de recursos pecuniários e culturais do cidadão, 

igualmente se nota a dificuldade deste em poder se valer da 

tutela jurisdicional. Surge, então, a figura do subcidadão, cujo 

acesso à justiça e ao exercício dos direitos é negado por 

bloqueios elitistas, em face justamente da inadequação ao 

habitat social vigente no sistema, sob o mando de uma 

minoria.  

É verdade inconteste o fato de que, cedo ou tarde, um 

problema social – atendo-se tal termo à idéia de grupo de 

pessoas – reclamará a concernente norma que o regule e 

discipline. Desta forma, não tendo o excluído acesso aos 

direitos que teoricamente seriam de todo cidadão, a 

decorrência lógica de tal impedimento é a criação de próprias 

normas, as quais terão eficácia dentro do grupo de excluídos 
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pelo sistema, desenvolvendo-se assim seus próprios 

princípios de regulamentação normativa dentro do próprio 

subsistema.  

Ver-se-á, contudo, que nem tais dispositivos 

normativos terão força cogente e “heteromizante” para todos 

os seus membros, justamente pelo fato de não haver ali o 

principal elo de ligação entre os mesmos: a identidade e 

autonomia (alopoiese) dos órgãos judicantes estatais.  

No Estado alopoiético, observando-se a necessidade 

de se adequar os procedimentos decisórios às lides e 

situações que assim reclamam, criam-se procedimentos 

jurídicos espontâneos, ou seja, os sistemas que constituem a 

sociedade criam de per si os procedimentos necessários para 

suprirem essa dificuldade.  

Dessa forma, os reclames sociais legitimadores de um 

Direito autopoiético são veementemente rechaçados por 

interesses mesquinhos e supérfluos dos “donos do poder”, 

ridicularizando e desrespeitando claramente a Carta Política, 

principalmente no que se refere aos direitos e garantias 

fundamentais do homem e do cidadão.  

 

4. O movimento estudantil enquanto movimento social  

Como evitar um sistema alopoiético? Como impedir 

que pessoas mesquinhas manipulem o povo para atenderem 

a seus escusos interesses? A esta pergunta, costuma-se 
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responder – apressadamente – da seguinte forma: “unindo-se 

a população para tirar os políticos corruptos do poder”.  

Se me perguntassem se é correto fazer passeatas e 

gritar “FORA FHC E FORA O FMI”, eu responderia “NÃO” e, ao 

mesmo tempo, “SIM”, idêntica resposta que daria se me 

perguntassem ser correta a estipulação de um número 

mínimo de vagas para os negros no ensino superior.  

Há não muito tempo atrás, vi uma reportagem 

televisiva em que se mostrava a vida na Índia: os hábitos, a 

economia, a religiosidade. De acordo com a religião hindu, 

não se pode entrar calçado nos templos; desta forma, 

deixam-se os sapatos na escadaria, para após a reza buscá-

los. Receoso de ser vítima de furto, o repórter perguntou ao 

guia se não era perigoso deixar os sapatos ali, sem ninguém 

que os vigiasse; o guia então propôs o seguinte: deixar os 

sapatos no mesmo lugar, por três dias, e, se eles sumissem, 

o repórter seria devidamente ressarcido.  

Passaram-se os três dias, e repórter e guia voltaram 

às escadarias do templo. Os sapatos estavam ali, intocados, 

mesmo após milhares de pessoas terem passado por ali. 

Surpreso, o repórter perguntou ao guia como isso era 

possível, sendo que a Índia é um dos países mais pobres e 

famintos do mundo, e o povo indiano sofre há muito tempo 

com a escassez de recursos monetários e alimentícios. O guia 
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apenas respondeu: “isso é contra a nossa religião e os 

costumes; além do que, em que seria útil à sociedade 

apropriar-se de algo que não lhe pertence?”.  

E aqui entra o papel do movimento estudantil. É 

importante manter esta atitude de protesto contra políticas de 

governo que oprimam o povo e que atendam somente a 

interesses particulares; não se pode adotar uma postura 

conformista em relação a pessoas que se dizem 

representantes do povo, mas que praticam atos totalmente 

anti-sociais, na medida em que favorecem a uma minoria em 

prejuízo da maioria.  

Mas, principalmente, a função do movimento 

estudantil é ser um movimento social, na acepção 

humanística e sociológica da expressão. O estudante – 

principalmente o universitário, e, notadamente, o de Direito – 

tem uma poderosa e importantíssima ferramenta nas mãos, 

capaz de mudar a trajetória de uma sociedade: a cultura e o 

esclarecimento.  

Assim, é preciso se cortar o mal pela raiz; é necessário 

utilizar-se da condição privilegiada a que menos de 1 % da 

população brasileira tem (universidade), para fazer com que 

todos os sociais – entenda-se, os excluídos, os que não 

votam, os que moram na roça ou debaixo da ponte, os que 

não têm recursos ou condição nenhuma de saber os seus 
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direitos ou sequer de aprender a ler – se conscientizem de 

seu lugar na sociedade, que por sinal é igual ao do 

empresário, do latifundiário, do que nasce em berço de 

ouro...  

Volto à pergunta: se me perguntassem se é correto 

fazer passeatas e gritar “FORA FHC E FORA O FMI”, eu 

responderia “NÃO” e, ao mesmo tempo, “SIM”, idêntica 

resposta que daria se me perguntassem ser correta a 

estipulação de um número mínimo de vagas para os negros 

no ensino superior.  

E por que a aparente dicotomia? A explicação é 

simples: tais atitudes são apenas paliativos, e não atacam a 

real origem do problema. Deve-se ir mais fundo; é necessário 

atingir a raiz da problemática da qual se origina tais 

distúrbios sociais. Mas qual é o verdadeiro problema?  

O problema chama-se CONSCIENTIZAÇÃO E UNIÃO. O 

movimento estudantil tem o esclarecimento, a cultura e a 

energia necessários para conscientizar o povo brasileiro. Mas 

não vai adiantar nada tirar o presidente, o governador, o 

prefeito ou o presidente do Diretório Acadêmico, se não se 

educar, conscientizar e orientar a sociedade de forma a eleger 

corretamente os seus representantes, não perpetrando assim 

o erro cometido há décadas, dando poder àqueles que o não 

merecem.  
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Também não adianta nada se reservar vagas para 

negros na universidade, pois isso resultaria num racismo às 

avessas; e os índios, mamelucos, cafusos, caboclos, etc.? 

Eles também são discriminados; por que não haveriam de ter 

vagas reservadas?  

O problema não está na universidade, e sim na base: 

não adianta reservar vagas, se não se dá condições devidas 

para que o negro, índio, mameluco, cafuso, caboclo, etc., 

chegue em pé de igualdade com o branco; é preciso se fazer 

um trabalho de base, desde o primário, dando-se iguais 

oportunidades a todos.  

Só para se ter um exemplo, acredito que a maioria 

aqui já gritou FORA FHC e FORA FMI. Mas aposto o que tenho 

que pelo menos a metade de vocês, quando foi comprar algo 

e recebeu troco a mais, ficou com o excedente. Isso é 

exemplo de proteção do interesse particular em detrimento 

do interesse social; e começa dos pequenos conceitos, das 

pequenas relações, enfim, das pequenas coisas a 

reestruturação de uma sociedade.  

É por isso que não adianta tirar político e reservar 

vagas para minorias, se não se concede à sociedade os 

direitos mínimos que qualquer pessoa tem– entenda-se 

pessoa, e não somente cidadão, vez que há um enorme 

hiato entre o conceito de um e outro. Ou seja: poda-se as 
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folhas e os galhos, mas a erva daninha continua viva; 

enquanto a sociedade continuar ignorante, a erva daninha 

viverá.  

Estudantes! Entendam que o movimento estudantil é 

um movimento social. Vocês não são o futuro do país, e sim o 

presente, porque o futuro é o que se faz do presente. 

Alfabetizem o analfabeto; esclareçam o que tem dúvidas; 

conscientizem os que são vítimas de pessoas inescrupulosas, 

que se dizem representantes do povo, mas agem somente 

para atenderem aos interesses particulares.  

Fazer campanha contra a fome e contra a miséria é 

importante, mas se ficar só nisso, vai ser o mesmo que dar 

esmolas; quem recebe, ainda que de bom grado, vai se sentir 

humilhado. Ao contrário, ajudar a pessoa a se reerguer é 

muito mais meritório e valoroso, porque assim a sociedade 

ganha – ou melhor, recupera – mais um membro, e se 

fortalece cada vez mais na defesa da democracia.  

É preciso plantar uma boa semente, para uma boa 

árvore dali surgir. É preciso agir no alicerce social – o povo -, 

para se obter bons governantes; eduque a criança hoje, e não 

precisarás punir o homem amanhã. É por isso que, já dito 

antes, não adianta tirar os políticos do poder, se outros de 

igual conduta e caráter vão substitui-los; não adianta fazer 
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reformas na casa, se o alicerce estiver corroído e 

comprometido.  

O Brasil tem jeito; eu acredito piamente nisso. Basta 

que nós estudantes – visto que eu também sou um, pois 

estarei sempre aprendendo – não nos limitemos a passeatas 

e a protestos, e nos esforcemos em ajudar aos excluídos da 

sociedade, dando a eles pelo menos parte da cultura, 

esclarecimento e consciência que adquirimos.  

Busquemos transformar a sociedade de tal forma que 

o lixeiro tenha consciência de que tem os mesmos direitos e 

garantias fundamentais que o mais abastado empresário. Só 

então, poderemos dizer que o movimento estudantil alcançou 

seu objetivo enquanto movimento social, pois nivelou a todos 

por cima, ao contrário do que se vê hoje em relação aos 

nossos governantes.  

A todos os que me ouviram na tarde de hoje, e em 

especial aos meus alunos, muito obrigado. 

* Luiz Carlos Goiabeira Rosa  

Professor do Departamento de Direito do Centro de Ensino 

Superior de Catalão 
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PROLETARIZAÇÃO ESTUDANTIL E UNIVERSIDADE: QUE 

TÊM OS MOVIMENTOS SOCIAIS A VER COM ISSO? 

Manoel Nascimento trabalha no Centro de Estudos e Ação 

Social - CEAS com assessoria a movimentos sociais urbanos e 

é militante do Movimento Passe Livre – MPL 

 

1. Apresentação da fala 

O tema desta fala é bem complexo: universidade e 

movimentos sociais. Tendo como companheira de mesa uma 

candidata ao ANDES, creio que qualquer fala minha seria 

extremamente redundante. 

Resolvi, então, atirar para outro lado e focar minha 

fala num aspecto pouco discutido desta relação, e que tem a 

ver com a maioria dos presentes neste auditório. Afinal, num 

momento em que o estudante universitário é proletarizado 

nos estágios; em que seus primeiros empregos são 

geralmente nos setores mais precarizados da economia 

(atendentes da Oi, vendedores de McDonald's, vendedores de 

qualquer loja furreca do Iguatemi, ou mesmo aquelas figuras 

chatas que ficam atrás da gente querendo nos cadastrar em 

mais um cartão de crédito ou nos empurrar mais um 

empréstimo); em que suas futuras profissões são 

progressivamente degradadas; por que, no meio desse 

furacão, os estudantes ainda pensam que os movimentos 

sociais estão fora da universidade? 
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Eles mesmos, a partir de seu reconhecimento 

enquanto jovens proletarizados, e tendo como base o 

fortalecimento de suas próprias lutas a partir de seu próprio 

lugar na divisão social do trabalho, não seriam capazes de 

formar um dos mais fortes movimentos sociais de que já se 

teve notícia? 

A universidade está em crise. Isso acontece porque a 

sociedade inteira está em crise, e a universidade apenas a 

reflete. A juventude percebe esta crise porque é através dela 

que os jovens detectam as contradições mais profundas da 

sociedade, refletidas na universidade. A universidade não é 

algo essencial como a linguagem; ela é simplesmente uma 

instituição dominante, ligada à dominação. Não é uma 

instituição neutra; é uma instituição de classe, onde as 

contradições de classe aparecem. Para passar a régua nisso 

tudo é que dentro dela se desenvolve uma ideologia do saber 

neutro, científico, a neutralidade cultural e o mito de um 

saber "objetivo", acima das contradições sociais. 

O que se pretende aqui é apresentar a universidade 

pela perspectiva não dos movimentos sociais, que certamente 

será abordada por outros companheiros, mas pela perspectiva 

da reprodução social sob o capitalismo. Tentarei demonstrar 

os seguintes pontos, alguns deles bastante polêmicos, através 

de algumas provocações: 
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a) A universidade foi criada para fortalecer um dos 

pólos da luta de classes na Idade Média, depois segue tendo a 

mesma missão na Idade Moderna, e na contemporaneidade é 

meramente uma formadora de mão-de-obra qualificada – ou 

seja, uma fábrica de peões com anel de doutor. 

b) A universidade perde lugar, progressivamente, para 

centros tecnológicos empresariais na formação de tecnologia 

de ponta, e as poucas universidades responsáveis pela 

produção de tal tecnologia já se encontravam privatizadas por 

dentro muito antes da Lei de Inovação Tecnológica – ou seja, 

a universidade pública já é privada há décadas, mas, por ser 

estatal, ainda é vista como pública. 

c) A modificação dos currículos ostensivos é 

importante para a transformação social, mas praticamente 

irrisória diante da permanência dos currículos ocultos – ou 

seja, na perspectiva de uma mudança social radical, o que se 

ensina não é tão importante quanto o modo como se ensina. 

d) O movimento estudantil cria uma miragem quando 

se lança de cabeça ao apoio aos movimentos sociais sem lutar 

contra a proletarização progressiva do estudante universitário 

– ou seja, o movimento estudantil ainda não consegue 

localizar o lugar do estudante universitário no modo de 

produção capitalista, e tem preferido reforçar a luta daqueles 

cujo lugar no modo de produção já é conhecido a criar novas 

crises no sistema a partir de seu próprio lugar na produção. 
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e) A universidade é uma instituição conservadora, é 

um instrumento da reprodução social do capital tão-somente, 

apesar de exceções que confirmam a regra; precisa-se é 

construir novas formas de produção de conhecimento em 

conjunto com os movimentos sociais, das quais existem 

inúmeras experiências históricas. 

 

2. Reprodução social sob o capitalismo. Conceito. 

O capital não é um conjunto de fábricas, nem um bolo 

de dinheiro depositado num banco ou enfiado embaixo do 

colchão da vovó, nem um armazém cheio de produtos, nem 

muito menos um monte de títulos de terra transformados em 

janta de traças em alguma gaveta. O capital é uma relação 

social mediada por mercadorias. É uma forma de 

relacionamento entre pessoas que só acontece por intermédio 

de mercadorias, produzidas através de relações de produção 

onde vigoram o assalariamento e a extorsão de mais-valia. 

Isso não significa que todas as relações sociais 

aconteçam por intermédio de mercadorias, mas que as mais 

importantes só se dão tendo a mercadoria como intermediária 

entre as pessoas. Por exemplo, em casa você se relaciona 

com sua família sem precisar se mercadoria alguma para isso, 

mas como ninguém sobrevive sem comida isso significa que é 

preciso comprar comida num mercado – e a comida é 

mercadoria quando conseguida desta forma. Para ter dinheiro 
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e poder comprar comida é preciso trabalhar, ou seja, no caso 

dos assalariados (maioria da população), vender a própria 

força de trabalho – uma mercadoria – em troca de dinheiro, 

para trocar este dinheiro por mais mercadoria. Basta analisar 

cada relação social que você tem em cada dia e observar 

quantas delas só acontecem quando a mercadoria entra na 

jogada. 

O capital não se sustenta por si só: prossegue 

existindo graças a mecanismos de reprodução. Até uma 

criança sabe que se uma formação social não reproduz suas 

condições de produção ao mesmo tempo em que produz seus 

produtos, ela não sobrevive um ano que seja. Muito 

esquematicamente, as classes capitalistas conseguem 

reproduzir o capital – ou seja, expandir a produção de 

mercadorias através do assalariamento e da extorsão de 

mais-valia – principalmente em duas situações. 

A primeira: quando aumentam a quantidade de 

pessoas que se vê obrigada a assalariar-se para sobreviver, e 

os meios são bem conhecidos: violência, fraude, saque, 

extermínio, tudo o que for necessário para tirar os meios de 

produção daqueles que antes o utilizavam, e para evitar 

qualquer forma extra-capitalista de sobrevivência ou 

reprodução social. Sem isso, não há como tornar mais 

pessoas dependentes do assalariamento, e, portanto, 

submissas ao capital. Um camponês cuja família tem uma 
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horta de fundo de quintal para sua própria subsistência, por 

exemplo, não precisa ir ao mercado para comprar comida. 

Mas mesmo assim, se não consegue trabalhar com 

fertilizantes orgânicos, precisará ir ao mercado para comprar 

adubo químico. Quanto mais ele necessita de mercadorias 

para sobreviver, mais se submete à lógica do capital, e mais 

tende a, no futuro, se assalariar. Há outros exemplos, mas 

este é o que me veio primeiro á cabeça. A isto se 

convencionou chamar reprodução extensiva. 

Na impossibilidade de aumentar a quantidade de 

assalariados, ou quando há pouquíssimos lugares onde haja 

produção sem assalariamento ou extorsão de mais-valia, as 

classes capitalistas aumentam a exploração dos assalariados 

já existentes, seja aumentando o tempo em que estão à sua 

disposição, seja investindo em tecnologia para que se 

produza mais em menos tempo. Basta lembrar dos controles 

que existem em qualquer centro de atendimento da Oi: 

horário regulado para ir ao sanitário (não dá nem pra mijar), 

controle rigoroso de ponto, supervisão de cada ligação 

recebida (volta e meia uma vozinha fala nos fones de ouvido 

para lembrar que cada ligação é monitorada). E já que falei 

em sanitários, basta lembrar da história da Carrefour, que iria 

impor a seus caixas que usassem fraldas geriátricas para 

mantê-los no lugar por mais tempo poupando os poucos 
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minutos de necessidades fisiológicas a que tinham direito por 

dia. A isto se chama reprodução intensiva. 

Historicamente, a reprodução extensiva tem 

encontrado limites sérios, pois quase não há mais espaços 

para onde expandir as relações de assalariamento; quase 

toda a produção econômica global é feita através de relações 

capitalistas de produção. Mesmo aquelas comunidades mais 

remotas mantém alguma forma de contato mercantil com o 

modo capitalista global de produção, e não escapam da 

necessidade de conseguir dinheiro de alguma forma – e, 

assim, sua produção é inserida de alguma forma (venda de 

produtos, trabalho assalariado a tempo parcial etc.) em 

relações capitalistas de produção. 

Vivemos agora um momento de intensificação da 

reprodução intensiva do capital. Os ramos mais produtivos da 

economia dependem cada vez mais intensamente da 

tecnologia. Se hoje, por exemplo, o Bradesco, o Itaú e outros 

bancos batem recordes atrás de recordes de lucros, isto é 

apenas um reflexo de uma fase onde o capital financeiro 

domina o cenário; este domínio não poderia acontecer sem a 

tecnologia de automação (caixas-rápidos, pagamento de 

contas através de leitura ótica etc.) e comunicação (internet 

banking, sistemas informáticos de comunicação interna – o 

"sistema" que está sempre "fora do ar" quando temos pressa 

– tele-atendimento através de call centers etc.) que o 
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sustentasse. De igual maneira, a indústria automobilística 

chegou onde está graças à robótica, à informática etc. Vale o 

mesmo para a logística, para os transportes públicos (que 

dependem cada vez mais da bilhetagem eletrônica, dos 

tacógrafos etc.), para os controles de estoque... O capitalismo 

depende cada vez mais da tecnologia para se reproduzir, pois 

a sua principal forma de reprodução hoje é a reprodução 

intensiva; a sobrevivência do capitalismo depende, portanto, 

da inovação tecnológica constante. 

Guardem essa informação, porque vamos dar uma 

pausa para falar de currículo. 

 

3. Currículo ostensivo e currículo oculto. Conceito. 

Currículo ostensivo é o que se ensina: cálculo, 

embargos de declaração, anamnese, taxonomia, resistência 

de materiais, contabilidade de custos, modelo atômico de 

Rutherford-Bohr etc. Currículo oculto é o modo através do 

qual se ensina: aula expositiva, debate, seminário, 

experiências de campo, trabalhos de laboratório etc. Nisto se 

contém, de igual maneira, as atitudes de quem ensina e de 

quem aprende no processo de aprendizagem: se é uma 

atitude de recepção passiva por parte de quem aprende (o 

que Paulo Freire chamava de concepção bancária do ensino), 

se é uma atitude ativa por parte de quem aprende, se é uma 

atitude autoritária por parte de quem ensina, se é uma 



51 

atitude compassiva por parte de quem ensina, se há maior ou 

menor autonomia por parte de quem aprende etc. Enquanto o 

primeiro reúne os conteúdos a serem transmitidos de quem 

ensina a quem aprende, o segundo reúne os habitus 

necessários para o bom exercício da profissão. Quando falo 

habitus é no sentido físico, corpóreo, que reflete no 

psicológico: um modo de se vestir, determinadas mesuras, o 

puxa-saquismo e a bajulação de professores, a autonomia em 

sala, tudo isso são fatores determinantes na conduta de vida 

futura de quem estuda.  

Neste ponto, devo apresentar ao companheiro do 

ANDES uma crítica fraterna, pois sabemos que os sindicatos 

filiados ao ANDES têm contribuído muito – às vezes até 

financeiramente – com certas lutas estudantis mais 

avançadas. 

Até agora, de uma maneira deliberada, consciente e 

sistemática, aqueles mesmos professores que pretendem 

reforçar a solidariedade e derrubar as hierarquias capitalistas 

no âmbito da sua profissão têm-se esforçado por conservar os 

alunos numa estrita situação de disciplina e de obediência. É 

claro que tudo nas escolas, como aliás em quaisquer 

empresas, pressiona neste sentido, mesmo a arquitetura e a 

disposição das salas de aula, que coloca o professor no lugar 

de destaque, para onde convergem os olhares. O problema é 

que até durante as lutas, quando eles próprios violam a 



52 

disciplina da instituição escolar, os professores não esquecem 

das exigências disciplinares relativamente aos alunos. E 

assim, na medida em que as pautas de suas greves se 

restringem às mais que justas reivindicações salariais 

(incorporação de gratificações de produtividade nos salários 

etc.) e não põem em cheque esta mesma disciplina de sala de 

aula, os docentes têm mantido indisputada a sua posição 

hierárquica numa das áreas mais importantes da sociedade 

capitalista. 

Os professores ficam entalados entre o Estado ou os 

donos das escolas, por um lado, e, por outro, os estudantes. 

E para muitos professores os estudantes são uma ameaça 

bem pior do que o Estado ou os patrões privados, já que 

estes, se pagam mal, pelo menos os reforçam na autoridade, 

enquanto os alunos são um perigo permanente para a 

hierarquia e para a disciplina. Qualquer manifestação de 

protesto por parte de alunos que inclua atos de indisciplina ou 

vexames feitos a autoridades acadêmicas são vistos com 

indignação pela esmagadora maioria dos professores, se bem 

que estes atos não atinjam os professores pessoalmente, mas 

em razão da função que exercem; e mesmo as autoridades 

acadêmicas, quando são visadas, são-no somente em virtude 

das funções que exercem, não enquanto membros comuns do 

corpo docente. Para ilustrar tal situação, basta lembrar de 

uma cena de 02 de agosto de 2005: estudantes da UNESP-
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Franca aproveitaram uma visita do reitor Marcos Marcari para 

vomitar e cagar em sua frente – representando, 

respectivamente, a náusea por estudar num campus 

degradado e um sinônimo da qualidade de suas aulas – além 

de entregar-lhe coquetéis molotov para que partisse, ele 

mesmo, reitor, finalizasse a destruição do campus Franca, 

que já se iniciara há muito. Resultado: expulsão dos sete 

estudantes envolvidos no dia 12 de novembro de 2005, quase 

que num rito sumário, com aprovação dos professores mais 

progressistas do campus, que acham o conteúdo da 

manifestação válido, mas equivocado na forma. É certo que 

há outras histórias semelhantes espalhadas pelas 

universidades do mundo inteiro, mesmo quando a ação não é 

tão irreverente e nem suas conseqüências tão dramáticas. 

Ao mesmo tempo que manifestam a sua hostilidade às 

formas de contestação especificamente estudantis ou, no 

melhor dos casos, que ficam indiferentes perante elas, os 

professores esquecem-se de que com uma simples greve 

atingem os interesses materiais da totalidade dos estudantes. 

Apesar disso acusam os estudantes de atraso político quando 

estes reclamam da suspensão das aulas. 

 

4. Universidade. Surgimento e desenvolvimento. 

Mas isso é porque o respeito, a decência e a 

compostura fazem parte dos trejeitos que devem ser 
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ensinados aos estudantes nas universidades. Afinal, a 

universidade surge para formar burocratas na Idade Média, e 

sua função não mudou uma vírgula em mais de mil anos. E 

onde já se viu um burocrata desobediente, um barnabé 

insolente com seus superiores, um pacheco que mete o dedo 

na cara do chefe? 

Dizer que a universidade tal como a conhecemos surge 

na Idade Média européia com a Universidade de Bolonha em 

1088 não passa de reprodução de preconceitos eurocêntricos. 

Há instituições semelhantes e muito mais antigas que ela em 

diversas partes do globo. O centro de estudos de Taxila 

(Índia), que funcionou entre os séculos V a.C. até III d.C.; o 

centro de formação de Nalanda, em Bihar (Índia) foi fundado 

no século V a.C.; a Universidade Al-Karaouine, ainda em 

atividade, foi fundada no Marrocos, em 859; a Universidade 

Al-Azhar, ainda ativa no Egito, em 975. A Academia Imperial 

do Vietnã foi fundada em 1076 para formar burocratas, e 

assim o fez até 1779, graduando 2.313 doutores; a Guozijan 

(Escola dos Filhos do Estado) foi fundada no século III para 

fazer o mesmo, assim como Academia Hanlin na China 

(século VIII), a Universidade de Constantinopla (século IX). O 

exemplo foi seguido pelo papa Gregório VII nas reformas que 

introduziu nos monastérios entre 1050 e 1080: agora incluía-

se nos currículos o direito canônico, a contabilidade e outras 
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matérias bem práticas, para que os clérigos pudessem 

administrar a estrutura burocrática da igreja. 

Uma vez que é deste caldo que a Universidade de 

Bolonha tira suas origens, é fácil de entender porque a 

universidade foi formada para criar quadros para a 

administração burocrática. Não é sua origem mais imediata – 

que é a de grupos de estudantes organizados como uma 

guilda – mas é seu desenvolvimento mais certo nos séculos 

que se seguiram: a Universidade de Paris (1160), a 

Universidade de Oxford (1167), a Universidade de Cambridge 

(1209), a Universidade de Monpellier (1220), a Universidade 

de Pádua (1222), a Universidade de Orleans (1235), a 

Universitas Carolinus Pragensis (Praga, 1348), a Universidade 

de Colônia (Colônia, 1388), a Universidade de Erfurt (1392)... 

Entre 1200 e 1400 foram fundadas 52 universidades na 

Europa; 29 delas por papas e 21 por reis e imperadores. 

A universidade era então uma congregação 

internacional de burocratas: sua licença para funcionar era 

dada por uma autoridade internacional (a Igreja); suas aulas 

eram dadas na língua franca de então (o latim) a partir de 

livros em latim, árabe e grego; seus professores vinham de 

todas as partes da Europa, assim como seus alunos; aquelas 

que recebiam o título de studium generale eram tidas como 

as mais importantes, e seus professores eram estimulados a 

dar cursos em outras universidades, além de receberem 
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permissão para divulgar seus escritos. (Daí a origem das 

revistas e artigos que hoje conhecemos, responsáveis pela 

síndrome do publique ou morra que grassa nas universidades 

de hoje.) 

As universidades se transformaram na terceira maior 

força da Idade Média (studium), ao lado da Igreja 

(sacerdotum) e dos senhores feudais (imperium, regnum). As 

crises políticas em que os estudantes e professores se 

envolveram a partir das universidades demonstra que não 

nasceram como território neutro. Era a época da Reforma 

Gregoriana, vã tentativa de criação de uma teocracia cristã 

entre 1049 e 1245, na qual a luta entre clero e senhores 

feudais resultou em assassinatos, perseguições e 

excomunhões a torto e a direito. 

Mas para onde iam estes burocratas? Para os burgos, 

que então inauguravam a luta pela sua libertação. Para os 

castelos, onde serviam aos senhores feudais. Para Roma e 

para as principais cidades da Igreja, onde serviam aos 

interesses do clero. Os recém-formados serviam tanto à 

Igreja quanto aos senhores feudais e aos burgueses, que 

então nasciam enquanto classe, em suas atribuições 

burocráticas. Inaugurava-se assim uma característica dos 

gestores: enquanto classe, historicamente, serviram aos 

interesses de muitas classes diferentes até que surgisse a 

oportunidade histórica de assegurar-se no poder com as 
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Segunda e Terceira Revoluções Industriais, ao se enfiarem 

definitivamente no processo de produção econômica. O que 

há, aqui, são proto-gestores, confinados ainda à 

administração feudal e, posteriormente, estatal, sem maior 

influência sobre a proteção econômica. 

Mesmo a partir do novo modelo laico inaugurado pela 

Universidade de Berlim (1810) a função prosseguiria. A maior 

liberdade interna garantida no modelo humboldtiano de 

universidade não significou de forma alguma mudanças na 

função da universidade; o aumento ou diminuição das 

liberdades internas a uma classe de opressores não significa 

que estes opressores parem de oprimir; os engenheiros ainda 

serviam como capatazes nas novas fábricas, os juristas ainda 

serviam aos interesses da burguesia e dos restos de 

aristocracia etc. A partir da substituição da universidade de 

elite dos séculos anteriores pela universidade de massas do 

século XX, o que há, nada mais nada menos, é a adaptação 

da universidade à sua função mais específica dentro da fase 

atual do capitalismo. 

 

5. A universidade na fase atual do capitalismo. 

O título acadêmico era, como ainda é, o passaporte 

que permite o ingresso nos escalões superiores da sociedade: 

a grande empresa, o grupo militar e a burocracia estatal. 



58 

Numa sociedade baseada na miséria de milhões, quem não 

quer subir na vida? 

Se o capitalismo, em sua fase atual, depende de 

tecnologia de ponta para a produção, para a intensificação do 

processo de trabalho e da disciplina de fábrica, e para a 

reprodução de relações de exploração, é na universidade que 

tais ferramentas tecnológicas foram criadas durante muito 

tempo, e é nelas onde ainda se cria tais ferramentas. Seja 

nas universidades mais destacadas, seja naquelas que 

simplesmente adaptam a realidades locais tecnologias criadas 

por outras, a universidade ainda é um lugar privilegiado de 

criação de tecnologia. Ocorre que a produção econômica 

precisa de operadores para esta nova tecnologia. Não seria 

uma mão-de-obra com baixa qualificação que lidaria com as 

engenhocas de uma fábrica com esteira de produção 

mecanizada, ou com os defeitos de uma máquina mais 

complexa. Com o advento da Terceira Revolução Industrial, 

os laboratórios químicos cessam de ser claustros de eremitas 

para se tornar ambientes complexas de produção. As 

profissões universitárias, assim, são proletarizadas ao serem 

incorporadas como parte subalterna no modo de produção 

capitalista. 

Mas há novidades no cenário além da proletarização. 

Os empresários e gestores dos grandes conglomerados 

monopolistas, principais demandantes da inovação 
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tecnológica, precisavam de uma produção de tecnologia mais 

especificamente voltada para suas necessidades produtivas, e 

não de uma "ciência pura" que viesse depois a ser aplicada 

em tais ramos. De igual maneira, certos ares de 

independência dos acadêmicos, conquistados na luta de 

classes da Idade Média através de isenções e garantias (cujo 

resquício se vê, ainda hoje, na cela especial garantida a 

universitários), não batiam bem com a disciplina de empresa. 

Solução? Criar centros de pesquisa internos às empresas. Já 

em 1930 o nylon foi criado não nos laboratórios de 

universidade, mas num centro de pesquisa da DuPont; o 

PalmPilot surge de pesquisadores contratados pela Apple. 

Outro problema é o das universidades corporativas, 

como as criadas pelo Banco do Brasil, Companhia Vale do Rio 

Doce e Caixa Econômica Federal: programas educacionais e 

de treinamento criados por uma empresa privada, criados 

para oferecer cursos técnicos específicos para os 

colaboradores da corporação. Assim a empresa customiza os 

cursos exatamente de acordo com suas políticas e 

estratégias, reduz custos do treinamento convencional e 

obtém rapidez na formação da mão de obra. Fácil como 

adestrar cachorros, e com menos custo. 

Num país como o Brasil – e aliás na esmagadora 

maioria dos países – é muito duvidoso que existam ainda 

estabelecimentos de ensino superior dedicados 
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exclusivamente à formação das classes dominantes. As elites 

enviam os seus filhos e as suas filhas para escolas 

secundárias na Suíça e colocam-nos depois em meia dúzia de 

faculdades de administração localizadas nos Estados Unidos 

ou em França. Todo o resto, e quaisquer que sejam as ilusões 

de professores e de alunos, se destina a formar força de 

trabalho qualificada, ou pretensamente qualificada. 

Se os professores quisessem contestar seriamente os 

mecanismos do capital aproveitar-se-iam do lugar estratégico 

que ocupam, e nas suas greves, em vez de se limitarem a 

não dar aulas, dariam aulas ao contrário, alterando não só o 

conteúdo do ensino mas sobretudo invertendo as hierarquias, 

abolindo a disciplina, realmente sabotando um dos aspectos 

básicos das relações sociais capitalistas. 

Alcançaríamos deste modo uma solidariedade entre os 

produtores de trabalhadores e os trabalhadores produzidos. 

Apesar disso tudo, é a universidade, hoje, quem forma 

mão-de-obra qualificada. Ao menos esta função lhe foi 

permitida. É nela que se formam os futuros gerentes e 

supervisores que irão botar pra lascar com o peão em 

qualquer trabalho. É nela que se formam os pesquisadores 

que deformarão dados econômicos para favorecer os 

capitalistas contra os trabalhadores. É nela que se formam os 

médicos, enfermeiros e farmacêuticos que preferem trabalhar 

nas doenças cuja cura depende de remédios caríssimos, ao 
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invés de trabalhar a medicina preventiva ou tratar de doenças 

que atacam o povo com maior freqüência. 

 

6. Proletarização do estudante universitário. Conceito e 

exemplos. 

No processo de transformação de uma universidade de 

elite para uma universidade de massas, temos opiniões pra 

tudo quanto é lado sobre a proletarização dos professores 

universitários, mas quase nada se fala sobre a proletarização 

dos estudantes universitários. Se o currículo oculto, aqui, tem 

como função enfiar na cabeça dos estudantes os valores, 

sentimentos e expectativas profissionais, além de certos 

comportamentos ditos responsáveis nos meios profissionais, é 

o mesmo receio do profissional de nível universitário quanto à 

sua proletarização –atualmente, inegável – que se transmite 

ao estudante, e ele prefere crer que os constantes apertos 

financeiros e as humilhações pelas quais passa são fases 

preliminares para um futuro de glórias, ao invés de um 

processo imediato de proletarização que antecipa a 

proletarização futura. 

Na prática, o estudante universitário de hoje realiza 

tarefas de profissionais já diplomados, mas recebe salário de 

estagiário. Exemplos não faltam. É o estagiário de direito 

quem escreve quase todas as petições de um escritório de 

advocacia, enquanto o advogado só as assina e se relaciona 
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com os clientes. É perfeitamente possível encontrar 

estagiários de medicina ou enfermagem responsabilizados por 

todos os pacientes de um andar de um hospital, quando tal 

responsabilidade seria de um médico. Em empresas do Pólo 

Petroquímico, são raros os estágios com jornada de trabalho 

menor que 8h diárias – uma jornada de trabalhador formado. 

Quem tiver mais exemplos pode preencher o quadro. 

 

7. Movimentos sociais e universidade 

É neste cenário que o movimento estudantil procura se 

ligar aos movimentos sociais, ou, mais especificamente, aos 

movimentos de luta pela terra, seja ela rural ou urbana. Há 

um movimento de ida ao povo bastante semelhante – para 

permanecer no tom polêmico – ao dos narodniki russos do 

século XIX: vai-se ao povo em busca de uma revolução que 

não leva em conta a sua própria participação, a partir de seu 

próprio lugar na produção e na divisão social do trabalho. 

A universidade é um espaço em disputa? Sim, como 

qualquer instituição numa sociedade cujo motor do 

desenvolvimento é a luta de classes. Mesmo o Estado, 

perdido para a luta anticapitalista como é, vive em disputa 

por parte da burguesia ou dos gestores, e mesmo por frações 

internas de cada classe dessas. Mas a existência de disputas 

não diz nada quanto àquilo que se disputa: no caso da 

universidade, trata-se de um espaço que reivindica para si, e 
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somente para si, uma produção de conhecimento e tecnologia 

que se produz a todo tempo em diversos outros espaços e 

instituições sociais. Se buscamos uma sociedade que preze 

pela autonomia, como permitir essa forma de alienação do 

conhecimento? 

Estaria mentindo se dissesse que tal ida ao povo não 

resulta em práticas gratificantes: os estágios de vivência 

organizados pela FEAB, a aproximação da DENEM com o MST, 

a organização dos cursos Realidade Brasileira e Realidade 

Latino-Americana em várias universidades em conjunto com 

movimentos sociais, os cursos de extensão mais variados, os 

acampamentos de juventude... Apesar disso tudo, o que se 

forma na universidade ainda são os mesmos gestores que, 

enquanto classe que disputa o domínio da sociedade com os 

burgueses, apóiam-se nos trabalhadores para romper a 

hegemonia burguesa. Afinal, os estudantes que participam de 

cada experiência dessas podem se formar como profissionais 

simpáticos ao movimento, mas sempre que se precisar de 

conhecimento, de produção de tecnologia, de gestão das 

tecnologias produzidas, ainda é a eles que os movimentos se 

voltarão. 

Os movimentos populares anticapitalistas, os 

movimentos de luta pela terra, os movimentos que lutam 

contra a opressão e exploração, certamente podem encontrar 

na universidade um espaço que os legitime frente a um 
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público que os vê como demônios, como destruidores, graças 

à construção da opinião pública feita pela mídia; mas ao 

tomar a universidade de forma um tanto quanto neutra, e ao 

depositar nela as esperanças de formação técnica de novos 

quadros para si mesmos, corre o risco de reforçar uma 

instituição talhada historicamente para destruí-los. 

 

8. Experiências de produção de conhecimento pelos 

movimentos sociais 

Estou dizendo que os movimentos populares devem 

cultivar a ignorância, o analfabetismo, o primitivismo e o 

ludismo? Não. Seria estupidez, na luta de classes, que os 

movimentos sociais não se apropriassem de toda a herança 

tecnológica e científica já produzida para inverter seu sentido 

e colocá-la a seu serviço. Digo, como disse antes, que o modo 

pelo qual se ensina é tão importante quanto o conteúdo que 

se ensina. Se queremos, de fato, botar um ponto final no 

histórico de opressão e exploração que justifica a luta dos 

movimentos populares, é preciso mudarmos também as 

instituições que reforçamos no processo de luta. É preciso 

buscarmos novas formas de produzir e transmitir 

conhecimento, e se não existem, é preciso inventá-las. 

Parece maluquice, mas o que se diz aqui não é novo; é 

fruto da experiência histórica das lutas anticapitalistas: os 

trabalhadores desenvolvem formas novas de produção de 
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conhecimento contrárias à forma hegemônica, cujo resultado 

é apenas a submissão à ideologia dominante. Estas formas 

novas de produção de conhecimento contribuem para a 

construção de um novo modo de produção, ao romper com as 

instituições responsáveis pela reprodução social do capital. 

Durante todo o período que vai de 1807 até mais ou 

menos 1840, os escravos muçulmanos organizaram 

secretamente levantes, e mesmo a famosa Revolta dos Malês, 

em Salvador, em 1835. A base de tal organização acontecia 

não somente no boca-a-boca, mas também graças aos 

escritos de mestres muçulmanos como Dandará, Luís Sanim, 

Ahuna, Pacífico Licutan, Manoel Calafate, Huguby e outros. A 

escrita e a cultura islâmica serviram como inspiração e meio 

de difusão das idéias de liberdade e de uma nova civilização 

desejada pelos haussá, nagô e iorubá muçulmanos, 

conhecidos como malês. Aliás, os escravos desta época 

conheciam bem a história da revolução escrava em Santo 

Domingo, que levou os negros ao poder em. 

No fim do século XIX teve início outra experiência 

semelhante, desta vez por parte dos primeiros socialistas que 

apareceram no Brasil: as escolas operárias, que existiram 

entre 1895 e 1900, visavam à alfabetização do proletariado 

de então. Sua curta duração serviu como fermento para a 

criação de inúmeras bibliotecas populares, onde se lia desde 
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jornais diários a livros de Marx, Bakunin, Spengler, Comte e 

tratados técnicos. 

Destas bibliotecas populares surgiram os centros de 

cultura social, impulsionados principalmente pelos anarquistas 

entre 1900 e 1927. Eram casas onde os operários se reuniam 

para acessar as bibliotecas populares; para elaborar e 

participar de cursos de alfabetização, ou profissionalizantes, 

ou artísticos e vários outros; para assistir a peças de teatro 

elaboradas, produzidas, representadas e dirigidas pelos 

próprios trabalhadores, como O Infanticídio (1907), de Mota 

Assunção, O Semeador, de Avelino Fóscolo, e Operários em 

greve; para divulgar seus livros; para organizar as 

comemorações do Primeiro de Maio... Enfim, uma cultura 

operária que se fazia. Destes centros de cultura social surgiu 

a efêmera universidade popular, iniciativa de intelectuais 

ligados ao movimento anarquista que não durou mais que 

alguns meses. 

Mas a principal experiência deste período são as 

escolas modernas, criadas por alguns professores entre 1904 

e 1927 para a educação dos filhos dos operários, que 

recusavam colocar suas crianças para estudar em escolas do 

Estado ou da Igreja. A experiência começou em São Paulo e 

se alastrou por todo o país, sendo a primeira instituição 

escolar a evitar o ensino religioso, focar-se no ensino técnico 

e a ter aulas mistas, com meninos e meninas nas mesmas 



67 

salas. Influenciou mesmo a corrente escolanovista que seria 

responsável por reformas no ensino público durante a era 

Vargas. 

Para ficar em tempos mais recentes, temos o 

movimento negro organizando os pré-vestibulares de periferia 

que proliferam nas grandes cidades. Nestas mesmas cidades 

temos experiências de bibliotecas populares e bibliotecas 

itinerantes. E, evidentemente, temos a experiência da Escola 

Nacional Florestan Fernandes, a mais avançada experinccia 

de construção de conhecimento a partir dos movimentos 

populares no Brasil recente. 

 

9. Conclusão 

Todas estas experiências são tentativas de construir 

outras instituições para transmissão de conhecimento e 

criação de tecnologia que não se limite a isso, mas questione 

também a submissão à ideologia dominante, a disciplina e a 

hierarquia capitalistas. E isto não se constrói para os 

movimentos sociais, como qualquer atividade centrada na 

universidade, mas com os movimentos sociais, e a partir de 

suas próprias iniciativas. Os estudantes podem colaborar com 

tal construção, mas, diferentemente dos cursos de extensão 

ou dos meros contatos militantes, ela só será eficaz quando 

se fizer em conjunto com a luta contra a sua própria 

exploração, contra a sua própria proletarização. É neste 
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caminho de lutas conjuntas que se pode apontar novas 

perspectivas de produção científica, tecnológica e 

institucional. 
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS E O MOVIMENTO 

ESTUDANTIL 

* Juliano Medeiros é diretor de Movimentos Sociais da 

União dos Estudantes (UNE) 

 

Com a redemocratização da vida política no Brasil, a partir 

dos anos 70, surgiram novos protagonistas da luta de classes 

no país: os movimentos sociais. Desde então, compreender 

sua dinâmica, características e funcionamento, tem sido um 

desafio. Muito tem sido produzido sobre a natureza dos 

movimentos sociais surgidos no Brasil a partir da abertura 

políticas da década de 70, com destaque aos estudos sobre o 

surgimento do MST, da CUT, das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEB’s) e sobre a reorganização do movimento 

estudantil cm a refundação da UNE, em 1979. 

Mas afinal, que novidades trouxeram à vida política do 

país estes movimentos sociais? Não existiram movimentos 

sociais até a década de 70? E quais as características gerais 

destes movimentos? Quais suas contribuições à luta 

anticapitalista? Qual sua semelhança com os movimentos 

sociais na Europa? Estas são algumas das muitas perguntas 

que surgem diante do desafio de conhecer os movimentos 

sociais e caracteriza-los minimamente. 

Evidentemente, os movimentos sociais no Brasil não 

surgem apenas como fenômeno da redemocratização. O ativo 
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movimento camponês, sindical e estudantil pré-1964 são 

prova disso. Porém, com o golpe militar e o aumento da 

repressão às organizações populares a partir da edição do Ato 

Institucional nº5, em 1969, o movimento de massas regrediu, 

perdendo força gradualmente, ao mesmo tempo em que se 

multiplicavam as pequenas organizações de vanguarda. Após 

um período de luta quase absolutamente clandestina (entre 

1968 e 1977), surgem do combate ao regime militar novas 

expressões da luta social de massas, como as Comunidades 

Eclesiais de Base e o vigoroso movimento operário do ABC 

paulista. Em 1979 acontece o congresso de refundação da 

UNE e no início dos anos 80 nascem a CUT e o MST, 

inaugurando um período de ascenso da luta popular no Brasil. 

 

 

Em busca de um conceito 

Nas últimas décadas o capitalismo passou por 

inúmeras transformações. Estas transformações criaram 

novas contradições ao capital, tanto no âmbito de sua 

reprodução quanto no âmbito de suas conseqüências mais 

gerais (a questão ambiental, por exemplo). Isto não significa 

que estas mudanças tenham alterado a contradição "capital 

versus trabalho", mas que em diversos aspectos, a 

reestruturação produtiva fez surgir novas condições de 

exploração que apresentam desafios a uma crítica radical de 
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seus efeitos. Em outras palavras, em momentos de crise 

como os vividos pelo capital com a desaceleração que se 

inicia nos anos 60, surgem novas contradições, que se 

movimentam no interior de dadas condições, apresentando 

novas demandas e desafios. O neoliberalismo é uma 

expressão deste fenômeno. Conforme destaca Boaventura 

(1995): 

É, por exemplo, seguro dizer que a difusão social da 

produção contribuiu para desocultar novas formas de 

opressão e que o isolamento político do movimento operário 

facilitou a emergência de novos sujeitos sociais e de novas 

práticas de mobilização social. 

Ainda que o referido "isolamento político do 

movimento operário" seja no Brasil um fenômeno bem mais 

recente que na Europa, é inegável sua contribuição para o 

fortalecimento de novas expressões da luta popular. Por 

exemplo, poucos anos atrás seria impensável o surgimento de 

um "movimento de desempregados" fora da esfera da luta 

sindical, o que hoje já é uma realidade em várias cidades do 

Brasil com o Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

(MTD). 

Em linhas gerais, podemos dizer que os movimentos 

sociais são a expressão organizada do descontentamento 

social frente às limitações estruturais do capitalismo. Este 

descontentamento pode tomar variadas formas, do 
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corporativismo à luta de classes franca e aberta. Como 

assinala o filósofo István Mészáros (2002), os limites dos 

movimentos sociais europeus, cuja principal expressão são o 

"ambientalismo" e certos "feminismos", está exatamente na 

ausência de uma crítica radical dos efeitos da ordem do 

capital sobre a vida humana, as relações sociais e o planeta. 

Um conceito que nos é oferecido por Dalton e Kuechler 

(1990) diz que os movimentos sociais são "um setor 

significativo da população que desenvolve e define interesses 

incompatíveis com a ordem política e social existente e que os 

persegue por vias não institucionalizadas, invocando 

potencialmente o uso da força física ou da coerção" (p. 227). 

Este conceito, pelo nível de abrangência, pouco explica 

certas especificidades dos movimentos sociais. Se nos países 

centrais os principais movimentos hoje são o movimento 

feminista, ecológico e pacifista, na América Latina temos o 

MST, as CEB’s e Pastorais, os piqueteros, o movimento 

indígena na Bolívia, México e Equador, etc. Em nosso 

continente os movimentos sociais têm conseguido, ao 

contrário da Europa, dar uma dimensão universalizante à 

suas pautas[3]. Neste sentido, os movimentos sociais na 

América Latina, notadamente no Brasil, são a expressão da 

ampliação dos limites da ação política para além do binômio 

partido/sindicato a partir de demandas historicamente 
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represadas pelas classes dominantes, como a reforma 

agrária. 

Isto porque, como desataca Mészáros (2002), dado o 

patamar social historicamente alcançado do antagonismo 

entre capital e trabalho, não há possibilidade de 

"emancipação parcial" ou "libertação gradual". Não há 

libertação da mulher no capitalismo, ou capitalismo 

sustentável, ao contrário do que afirmam os movimentos 

feminista e ambiental na Europa, afinados com a perspectiva 

social-democrata. 

Devido às próprias características da sociedade 

brasileira, combinam-se nela movimentos típicos de países 

centrais (movimento ecológico ou feminista – ainda que com 

reivindicações concretas e perspectivas estratégicas distintas) 

e movimentos orientados para o enfrentamento de problemas 

próprios de nossa formação social, como o Movimento dos 

Sem Terra e sua luta por reforma agrária (SANTOS, 1995). 

Como conseqüência, com a ofensiva neoliberal desencadeada 

nos anos 90 parcela importante dos movimentos sociais se 

tornou linha de frente na luta contra o neoliberalismo, 

colocando em xeque a primazia do operariado na condição de 

direção da luta de classes. 

 

O movimento estudantil 
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O movimento estudantil é um movimento social de 

massas, pluriclassista, formado em sua grande maioria por 

jovens. Podemos encontrar seus vestígios desde o século XV. 

A Sorbone conheceu nove meses de greves em 1443 em 

defesa de imunidades fiscais e contra a submissão da 

universidade ao Parlamento de Paris. Dez anos depois, a 

universidade entrou novamente em greve, em protesto pela 

morte de um estudante. 

Na América Latina, o movimento estudantil deu seus 

primeiros passos na Revolta de Córdoba, o chamado 

Cordobazo, a primeira greve estudantil do continente, quando 

dezenas de estudantes da Universidade de Córdoba, 

Argentina, perderam a vida lutando pela reforma universitária 

e o fim da estrutura medieval da universidade. No Brasil, o 

movimento estudantil ganhou expressão nacional e peso 

social, a partir da fundação da UNE, em 1937.  

O movimento estudantil é um movimento social da 

educação. Nem, por isso é um movimento social 

essencialmente progressista. Está em disputa, sofrendo e 

reproduzindo as tensões presentes na sociedade, podendo, 

diante de determinadas condições, caminhar na direção de 

uma ação transformadora. Nessa perspectiva, grande parte 

de suas lutas está vinculada à defesa da garantia de direitos 

como a universalização do ensino superior público, a 

regulamentação do ensino privado, a garantia de métodos de 
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avaliação institucional socialmente referenciados, o 

funcionamento democrático das instituições de ensino, etc. 

Todavia, no decorrer do século XX o movimento estudantil 

destacou-se exatamente por sua capacidade de transpor os 

muros das escolas e universidades e dar expressão de 

massas a temas universais. Foi assim na França em maio de 

1968, quando o movimento estudantil expressou o 

questionamento e a crítica aos costumes e valores 

dominantes da época. No Brasil, o movimento estudantil 

esteve presente nos principais momentos da vida política do 

país. Foi assim na campanha "O Petróleo é nosso", na luta 

contra o nazi-fascismo na década de 40 ou contra a ditadura 

militar a partir de 1964; na defesa das eleições diretas ou na 

luta pela anistia dos presos políticos. Na defesa da 

redemocratização, o movimento estudantil voltou às ruas. 

Não limitou suas reivindicações apenas aos temas 

relacionados à educação, sendo solidário com as lideranças 

operárias e populares na luta contra o regime militar. 

Nos anos 90, o movimento estudantil, assim como 

grande parte dos movimentos sociais, atravessou um refluxo 

de lutas e mobilizações. A partir do "Fora Collor", em 1992, as 

entidades nacionais deram poucas respostas aos ataques do 

neoliberalismo à educação pública. Mesmo em momentos de 

maior acirramento, como na greve das universidades federais 

em 1998, a direção da principal entidade nacional dos 



76 

estudantes, a UNE, pouco fez para garantir a direção política 

do movimento. 

A ofensiva neoliberal provocou efeitos devastadores 

sobre a juventude brasileira. Os índices de participação 

política dos jovens são decrescentes e a crise do movimento 

estudantil – que não se resume a uma "crise de direção" – 

teve efeitos dramáticos. Os valores e práticas dominantes 

disseminam-se pelo movimento estudantil, provocando um 

processo de cooptação e burocratização que compromete 

uma geração inteira de lutadores e lutadoras. Superar esta 

situação, disputando os rumos do movimento estudantil a 

partir de uma nova concepção de movimento, democrática, 

radical, combativa e autônoma é tarefa central. 

A unidade do movimento estudantil com os demais 

movimentos sociais é condição fundamental para o 

desenvolvimento destas novas práticas. Superar a relação 

utilitária de setores dos movimentos sociais com o movimento 

estudantil pode fazer avançar as lutas contra o 

neoliberalismo. Alguns passos significativos foram dados em 

2007, como na luta contra os convênios da Aracruz Celulose 

com a UFES e UFRGS, quando centenas de mulheres 

camponesas e estudantes barraram o convênio desta 

empresa com a universidade na defesa da educação pública e 

da função social da pesquisa nas universidades federias. 
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Tarefas, limites e possibilidades 

O neoliberalismo provoca um fenômeno contraditório. 

Se por um lado, a ofensiva ideológica sobre a sociedade em 

geral, e a juventude em particular, dificultam nosso trabalho 

de disputa da consciência do povo para um projeto 

anticapitalista, por outro as tensões que se acumulam a partir 

das injustiças provocada pela lógica do próprio sistema 

podem favorecer explosões sociais que se generalizem com 

rapidez e intensidade. Por isso, o principal desafio do 

movimento social é articular trabalho de base, organização 

popular e agitação anticapitalista. 

A partir dos anos de 1990, ingressamos num longo 

período de refluxo das lutas sociais. A ofensiva do capital ao 

aumentar as taxas de exploração causou profundo impacto na 

organização da classe trabalhadora. Desde a derrota da greve 

nacional dos petroleiros, em 1995, o movimento sindical não 

mais conseguiu enfrentar o bloqueio jurídico repressivo, 

mantendo mobilizações que, embora importantes, 

permanecem localizadas, de impacto restrito e corporativo. As 

demais mobilizações dos movimentos sociais, embora 

importantes para a organização dos trabalhadores, não 

conseguiram até o momento alterar essa correlação de 

forças. 

Por isso, deve ser objetivo central dos movimentos 

sociais no curto prazo a articulação de uma grande frente 
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contra o neoliberalismo, capaz de derrotar seu principal 

sustentáculo político na atual conjuntura – o governo Lula e 

seus aliados – e iniciar um novo ciclo de vitórias e conquistas. 

Para isso, a unidade dos lutadores e lutadoras sociais é 

imprescindível. 

Sendo o movimento estudantil um movimento social 

capaz de dar expressão de massas a diversas demandas 

populares, seu desafio é articular a luta em defesa da 

educação pública, gratuita e de qualidade com a luta 

anticapitalista em suas mais variadas expressões. Para isso, é 

preciso articular três objetivos centrais: 

 

a) Unidade dos movimentos sociais contra o 

neoliberalismo 

O fim do ciclo de unidade em torno de uma única 

alternativa partidária e o esgotamento político, ideológico e 

moral desta alternativa, iniciou um processo de dispersão das 

forças populares em diversas propostas organizativas. Em 

que pese a centralidade do papel do partido político como 

espaço capaz de universalizar as diversas demandas da luta 

socialista, o enfraquecimento desta referência traz, sem 

dúvida, uma maior dificuldade em garantir a unidade 

daqueles que lutam contra o neoliberalismo. Entretanto, 

recentemente os setores populares deram mostras de sua 
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capacidade de unidade em pelo menos três episódios 

importantes. 

A primeira delas, a Jornada Nacional em Defesa da 

Educação Pública, articulada por entidades e movimentos 

como a UNE, Ubes, MST, Conlutas, Intersindical, entre outros, 

que organizou dezenas de atos em várias capitais, colocando 

na pauta política do país a democratização do acesso e a 

qualidade no ensino público a partir de uma agenda 

consensual de 18 pontos para a educação brasileira. 

Um segundo momento importante foi o Plebiscito 

Popular pela anulação do leilão da Cia. Vale do Rio Doce. O 

Plebiscito, ainda que com enormes dificuldades, foi um marco 

na luta em defesa da soberania nacional, colocando no centro 

da agenda dos movimentos sociais o debate em torno do 

desmonte do Estado brasileiro operado pelo governo FHC e 

continuado pelo governo Lula. Os mais de três milhões de 

participantes no Plebiscito foram a prova da capacidade dos 

movimentos sociais em articular grandes temas numa escala 

de massas. 

Um terceiro episódio que mostrou a possibilidade de 

unidade dos movimentos sociais, desta vez contra as políticas 

neoliberais do governo Lula, se deu no amplo movimento de 

solidariedade à greve de fome do Bispo Dom Luiz Cappio 

contra a transposição do Rio São Francisco.A truculência do 

governo federal ao não cumprir o acordo que previa a 
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realização de um amplo debate público sobre os impactos 

ambientais e sociais da transposição, a intransigência do 

presidente e seus ministros mais conservadores em negociar 

condições para o fim da greve de fome de Dom Cappio, e a 

capacidade dos movimentos sociais em dar expressão de 

massas à crítica do Bispo à transposição, despertou a atenção 

da sociedade e colocou amplos setores do povo a favor da 

greve de fome e contra as obras no São Francisco. 

Estes foram três episódios que demonstram a 

capacidade dos movimentos sociais em garantir uma agenda 

consensual de luta contra o neoliberalismo. Evidentemente, 

houve inúmeros retrocessos em todos estes processos, como 

na posição da CUT e da UNE em relação às perguntas do 

Plebiscito da Vale do Rio Doce, ou na greve de fome de Dom 

Luiz Cappio, quando estas entidades perderam a 

oportunidade de se manifestar abertamente contra a 

transposição. De qualquer forma, seja pelo governismo de 

certos setores, seja pelo sectarismo de outros, a unidade dos 

movimentos sociais segue sendo um desafio que devemos 

perseguir, e o movimento estudantil, como já demonstrou 

nestes e em outro episódios, tem plenas condições de dar 

uma contribuição decisiva. 

 

b) Articulação de plataformas comuns entre os diversos 

movimentos sociais 
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Uma das tarefas centrais do movimento estudantil é 

retomar sua capacidade de articular plataformas comuns 

entre os diversos movimentos sociais. A atual conjuntura, de 

refluxo do movimento de massas, e de divisão dos lutadores 

e lutadoras do movimento estudantil em diversos 

movimentos, campos e entidades, torna esta tarefa ainda 

mais complexa. 

O ano que passou foi marcado por avanços 

importantes na unidade dos setores populares. Para além dos 

episódios destacados anteriormente – Jornada em Defesa da 

Educação, Plebiscito da Vale e solidariedade à greve de fome 

de Dom Cappio – houve outras iniciativas que buscaram 

garantir a articulação de uma agenda comum de lutas entre 

os diversos movimentos sociais. Neste espírito aconteceu, em 

março de 2007, o Encontro Nacional contra as reformas 

neoliberais que reuniu mais de 6000 lutadores e lutadoras de 

diversos setores com o objetivo de garantir um calendário 

comum de lutas. Nesta ocasião surgiu o Fórum Nacional de 

Mobilização, formado por Intersindical, Conlutas, Pastorais 

Sociais, Oposição de Esquerda da UNE e entidades do 

movimento sindical, popular e estudantil em geral. Este 

Encontro aprovou a construção do dia 23 de maio como dia 

nacional de defesa do serviço público, a participação no dia 

17 de abril em memória dos 11 anos do massacre de 

Eldorado dos Carajás, em conjunto com o MST, e a vitoriosa 
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marcha do dia 24 de outubro em Brasília que reuniu mais 15 

mil lutadores de todo o Brasil, repudiando a reforma da 

previdência preparada por Lula. 

Entretanto, estas iniciativas não contaram com a 

participação de setores importantes do movimento social 

brasileiro. UNE e Ubes, por exemplo, seguiram tendo uma 

postura de tibieza diante das principais mobilizações que 

ocorreram em 2007. Em alguns casos, como na luta contra o 

REUNI, a posição aprovada pela direção majoritária da UNE 

tomou o sentido oposto ao das mobilizações que explodiram 

pelas diversas universidades federais país afora, colocando-se 

como fiadora das políticas educacionais do governo Lula. Em 

outros casos, como no Plebiscito da Vale do Rio Doce, a 

direção majoritária da UNE e a CUT foram contra a inclusão 

de qualquer pergunta que pudesse colocar em xeque as 

políticas do governo federal. Assim, estes setores dificultam a 

unidade dos movimentos sociais e desrespeitam a autonomia 

que estas entidades deveriam guardar em relação ao governo 

Lula. 

 

c) Construção de uma ampla rede de agitação e 

propaganda antineoliberal 

Por último, uma tarefa central na articulação entre o 

movimento estudantil e os demais movimentos sociais é a 

constituição de uma ampla rede de agitação e propaganda 
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antineoliberal. Isto significa trabalhar pela rearticulação de 

uma corrente de pensamento contra-hegemônica de massas, 

através de meios tais como jornais, sites, campanhas 

públicas, etc. Entre os temas que devem compor uma agenda 

de lutas e mobilizações contra as políticas neoliberais em 

curso no Brasil estão: a) fim do monopólio dos meios de 

comunicação; b) reforma agrária já; c) contra a precarização 

e ataque aos direitos previdenciários e trabalhistas; d) 

redução da jornada de trabalho, sem redução de trabalho; e) 

suspensão do pagamento das dívida externa, com auditoria; 

f) pelo fim das privatizações e das Parcerias-Público-Privadas 

(PPP’s); g) reestatização da Cia. Vale do Rio Doce; h) defesa 

dos direitos dos povos indígenas e demarcação de suas 

terras; i) reforma tributária que taxe as grandes riquezas e 

controle a entrada e saída e capitais; j) abertura imediata de 

todos os arquivos da ditadura militar e punição de todos os 

crimes cometidos pelo regime militar; l) retirada imediata das 

tropas brasileiras do Haiti; m) fim da Desvinculação dos 

Recursos da União (DRU). 

Estas são apenas algumas dos temas que poderiam 

compor uma plataforma para a esquerda brasileira em geral e 

para os movimentos sociais em particular. Cabe ao 

movimento estudantil trabalhar para ir além dos limites de 

sua direção nacional contribuindo para fazer avançar a 

unidade dos que lutam sinceramente contra o neoliberalismo. 
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POR UM NOVO MOVIMENTO ESTUDANTIL, construído 

de “baixo para cima” 

“Não Há Vento Favorável Para Quem Não Sabe A Que Porto 

Se Dirige” Sêneca, 

 

A universidade brasileira está em disputa. De um lado 

os setores que vêem nela um instrumento para manter sua 

hegemonia de poder, manter o status quo, produzir ciência e 

conhecimento a serviço de um projeto societário de 

exploração do homem pelo próprio homem, no qual tudo, até 

mesmo a vida humana (e quem diria então a educação), 

torna-se mercadoria. De outro, estudantes e trabalhadores 

que percebem nela contradições que permitem prosseguir na 

luta por uma universidade que contribua no processo de 

emancipação dos explorados, que produza conhecimento para 

a resolução dos problemas mais urgentes do povo brasileiro. 

Nessa disputa nós - estudantes universitários - 

construímos instrumentos de organização autônoma para o 

enfrentamento desses projetos antagônicos. Os Centros 

Acadêmicos (CAs), os Diretórios Centrais dos Estudantes 

(DCEs), as Uniões Estaduais de Estudantes (UEEs) e a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) deveriam servir a nossa luta 

por um projeto popular para a universidade, em oposição a 

universidade que sirva para fortalecer a dominação de uma 

minoria e ao fortalecimento do sistema capitalista. 
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Nossas entidades podem tornar-se espaços de uma 

nova forma de organização, em que valores como a 

cooperação, a democracia e a direção coletiva se fortaleçam, 

superando o individualismo, a falta de democracia e a 

burocracia excessiva, tão presentes na sociedade capitalista. 

As entidades estudantis têm o desafio de superar as velhas 

formas de organização, que afastam o conjunto dos 

estudantes de seu controle. 

Em se tratando da UNE, a indignação toma conta dos 

nossos sentimentos. Hoje (e há mais de uma década) essa 

entidade tem se afastado progressivamente das bases 

estudantis, sempre com o mesmo grupo político no poder: a 

UJS e seus aliados. Este grupo enraizou-se na direção da 

entidade através de práticas fraudulentas, oportunistas e 

sempre de “cima para baixo”, tratando os estudantes como 

massa de manobra. Para manter-se no controle da entidade 

retirou da pauta da entidade as bandeiras históricas do 

movimento estudantil, afastando a discussão política para 

dificultar o controle da UNE pelos estudantes. Vale ressaltar 

que a UNE exerce pouco, ou quase nenhum, controle sobre o 

movimento estudantil real, na prática cotidiana dentro das 

universidades. 

A UNE, que historicamente serviu como nosso 

instrumento de embate com o projeto hegemônico de 

sociedade e de universidade, trabalha, nos últimos anos, na 
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contramão das lutas por democratização, por ampliação e 

defesa da educação pública. A UNE não fala em nosso nome 

quando defende um projeto mercantilista de reforma 

universitária, que transforma um direito de todos (como diz o 

artigo 205 da constituição) em serviço que pode ser 

comprado e vendido. A UNE não fala em nosso nome quando 

afasta a discussão política dos estudantes, manipulando 

congressos, fraudando delegados, diminuindo o controle da 

entidade pelas bases (os delegados, antes eleitos por curso, 

agora são eleitos por universidade). A UNE não fala em nosso 

nome quando se alia à rede Globo, e a qualquer empresa 

privada. A UNE não fala em nosso nome! 

No entanto, o que devemos compreender, para não 

cairmos no idealismo imaturo de apenas negar a entidade, é 

que os estudantes que participam dos espaços da UNE não 

são marionetes (apesar de tratados como). Nossa luta deve 

ser construída nacionalmente, o que exige dedicação e 

paciência. Assim, o fundamental é aglutinamos forças 

nacionalmente para barrarmos essa reforma universitária do 

governo Lula. O CONUNE deve servir para agregar setores do 

movimento estudantil das universidades públicas e das 

privadas, para que possamos construir um pólo unificado 

cada vez maior de resistência à permanente tentativa de 

privatização da educação superior pública, fazendo oposição a 

UNE, ao governo e aos empresários da educação. Além disso, 
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o nosso desafio é construir, em todos os espaços de disputa, 

a união dos estudantes em torno de um projeto: a 

universalização da educação pública, gratuita e de qualidade 

como um direito de todos; e pela construção de uma 

universidade brasileira crítica ao capitalismo e que esteja a 

serviço da transformação social, da construção de uma nova 

sociedade. 

É preciso compreender a complexidade da luta e que 

somente um movimento que se dedique para elevar o nível 

de organização e de consciência dos estudantes terá êxito no 

futuro. Não há saídas imediatas e a questão passa 

necessariamente pela capacidade de inovarmos no conteúdo 

e em nossos métodos. 

Devemos rechaçar as disputas que insistem em impor 

uma alternativa de “cima para baixo”. O movimento 

estudantil não passa por uma crise de direção e seu problema 

está longe de ser resolvido pela simples troca nas entidades 

das forças que o compõe. Nossa tática deve priorizar a luta 

travada de “baixo para cima”, fazendo o debate ideológico e 

possibilitando que as organizações estudantis de base 

ganhem mais força e legitimidade perante o conjunto dos 

estudantes. 

Combater a traição do setor majoritário na direção da 

UNE (UJS e aliados) não se resolverá com a tática de 

aglutinar para ganhar a direção. Ou então de criar uma nova 
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entidade em nível nacional. Nossos esforços devem estar 

voltados para abrir os olhos do maior número de estudantes 

possível e das forças políticas existentes, mostrando que é 

necessário criar uma unidade em torno de um programa e de 

uma pratica que seja capaz de derrotar todas as tentativas de 

mercantilização do ensino superior e que ao mesmo tempo 

faça o debate estratégico sobre o papel da universidade. 

Será através da organização e da mobilização das 

bases estudantis e das vitórias que obtermos que as 

alternativas serão criadas, num processo legítimo aonde as 

lideranças vão nascendo pelas causas e as lutas que se 

dedicaram. Colocando, assim, na ordem do dia a questão da 

direção e dos rumos da União Nacional dos Estudantes. O 

velho maniqueísmo entre o bem e o mal, da suposta maioria 

e minoria e os atropelos em torno do sectarismo só nos 

levará ao isolamento e a derrocada do próprio movimento 

estudantil. 

Inovar no conteúdo significa que o ME necessita lutar 

por uma nova universidade, se dedicar mais na construção 

desse projeto e ao mesmo tempo aprofundar sua relação com 

outros setores da sociedade e o movimento popular em geral, 

afinal estes também querem a transformação da universidade 

brasileira. 

Inovar no método significa que devemos lutar para 

que as entidades estudantis sirvam para representar os 
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interesses dos estudantes, suas aspirações políticas, culturais, 

econômicas ou cientificas. Parece óbvio dizer isso, mas no 

dia-dia do ME não é o que acontece. As entidades estão cada 

vez mais partidarizadas, superburocratizadas e menos 

representativas dos anseios e da vontade dos estudantes. Por 

isso devemos rechaçar toda forma de atrelamento dos 

partidos políticos, construindo um movimento que parta das 

necessidades mais sentidas dos estudantes para aquelas que 

dizem respeito à transformação da universidade e da 

sociedade. Não se trata de negar a presença e a importância 

dos partidos, mas de estabelecer devidamente as fronteiras e 

não deixar que o Movimento Estudantil sirva de instrumento 

desse ou daquele partido, mas sim dos estudantes. 

Os setores mais combativos, por outro lado, não conseguiram 

instituir uma nova dinâmica. Ficam há anos dizendo que se 

trata de um problema de direção, que basta trocar um setor 

por outro e priorizam travar a luta pelas estruturas. Enquanto 

isso as questões centrais tornam-se secundárias. Mas não 

existe outra perspectiva ou um caminho mais curto, como o 

de construir de imediato uma nova entidade. O desafio está 

posto: reorganizar o movimento estudantil de “baixo pra 

cima”, sem fórmulas mágicas. Este trabalho exige paciência e 

unidade de ação dos setores mais combativos do movimento 

estudantil. 
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DEMOCRACIA, AUTOGESTÃO E MOVIMENTO 

ESTUDANTIL 

Fernando Bomfin Mariana 

 

“Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana 

ela se revela; 

democracia que anda nua, atua quando me ouso, amua 

quando repouso. (...) 

Democracia que me abraça, com tua graça mentira, disfarça 

essa covardia; 

Democracia não me fere, mira aqui no meio, atira no meu 

receio. (...) 

Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na 

trégua não se segura. (...) 

Democracia não se dita, maldita seja se dura, palpita pelo 

doçura. 

O demo, o demo, a demora, é a democracia.” 

 

(trecho da música “A Democracia”, de Tom Zé e Vicente 

Barreto, 

gravada no show “No Jardim da Política” em 1984) 

 

 

 Atualmente, o movimento estudantil no Brasil encontra 

diversos obstáculos para se caracterizar enquanto segmento 
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da sociedade civil organizado de forma democrática. Ao 

analisarmos as práticas políticas de nós, estudantes, a partir 

do ressurgimento do movimento estudantil após o fim da 

ditadura militar, notamos que poucas são as experiências 

históricas que se preocuparam em estruturar um movimento 

autônomo, preocupado com a transformação da sociedade 

capitalista em uma sociedade livre e humanitária. O nefasto 

ressurgimento da União Nacional dos Estudantes constitui um 

dos maiores exemplos do atraso em que se encontra o 

movimento estudantil. Se durante a ditadura militar, a UNE 

procurava de alguma maneira combater o autoritarismo do 

governo e articular a resistência democrática, hoje em dia 

configura-se uma entidade absolutamente afastada dos 

problemas reais e cotidianos dos estudantes, burocratizada, 

servindo quase que exclusivamente para palco das disputas 

hegemônicas entre as juventudes desorientadas dos partidos 

políticos brasileiros. Pior: uma entidade que proporcionaria 

um espaço privilegiado pelo pleno exercício da democracia 

entre homens e mulheres que anseiam de alguma forma 

construir um futuro mais digno para a humanidade, acaba se 

tornando uma perfeita escola de gestores, onde linguagens e 

práticas heterônomas à vida e aos valores da juventude 

brasileira são continuamente reiterados. 
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 Mas será possível caracterizar o movimento estudantil 

como um movimento democrático? Bom, se utilizarmos as 

superficiais significações corriqueiras de democracia, 

proclamadas até por ACM como a redenção da humanidade, 

certamente. Todavia se aprofundarmos um pouco o conceito 

de democracia, poderíamos observar que a prática 

institucionalizada do movimento estudantil em geral não é 

democrática, e é exatamente esse o primeiro motivo de 

esvaziamento e afastamento de grande parte dos estudantes 

em relação às “suas” entidades. Será que a UNE somos nós, 

nossa força e nossa voz? Claro que não. E a ausência da 

prática da autonomia no seio do movimento estudantil é que 

reserva para a UNE um papel anulado no fortalecimento da 

luta anti-capitalista. 

 Um movimento social democrático só pode se 

caracterizar a partir da possibilidade real de um espaço 

público de discussão e deliberação, ou seja, um espaço para 

que a partir da argumentação e contra-argumentação todos 

os seus membros se sintam absolutamente livres para mudar 

de opinião ou defender seu ponto-de-vista, visando a busca 

do consenso. Ora, uma vez que o consenso muitas vezes não 

é possível devido a inúmeros obstáculos (tempo para 

aprofundar o debate, posições divergentes, etc.), procede-se 

a uma votação. A partir daí, a posição majoritária passa a ser 

defendida pelo movimento. O problema surge quando 
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verificamos no movimento estudantil a ausência da vontade 

política para a construção de tal espaço público de discussão, 

em grande parte devido a prática de militantes de esquerda 

cujo conceito de hegemonia obscurece a democracia.  

 Para quem chegou a participar direta ou indiretamente 

de alguma disputa interna na definição ou redefinição de 

diretrizes de qualquer partido de esquerda (mais 

notoriamente o caso do PT), esse fundamental amplo debate 

de posições plurais e a real possibilidade de mudança de idéia 

a partir do exercício da argumentação e contra-argumentação 

em busca do consenso não existe. Pelo contrário. Ele não é 

sequer considerado, a não ser na esfera de algumas reuniões 

entre as lideranças das tendências ou grupos. À chamada 

base dos partidos (os militantes) resta apenas o exercício 

físico de levantar as mãos ao ouvir a proposta da liderança de 

sua tendência ou grupo durante as assembléias de Encontros 

e Congressos. Quantas e quantas vezes determinado membro 

de uma tendência acaba votando “em bloco”, mesmo 

contrariando suas posturas ideológicas próprias, em nome de 

um estranho “centralismo democrático”? É exatamente nesse 

ato que se materializa a divisão entre lideranças e liderados, 

e onde se dá a instituição da hierarquia – pilar fundamental 

do capitalismo. Esse primeiro exemplo sobre a ausência de 

um espaço público de discussão serve, portanto, de pano de 

fundo para compreendermos como se transfigura essa prática 
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comum aos partidos para a atuação de seus militantes 

inseridos nos movimentos sociais – e, neste caso especifico, 

no movimento estudantil.  

 Vejamos o  que acontece no caso da UNE. O 

Congresso da UNE teria o objetivo central de reunir as 

diversas posições políticas trazidas pelos delegados eleitos na 

base de cada entidade estudantil; a partir da explanação 

dessas posições, os delegados debateriam e deliberariam os 

rumos de atuação do movimento estudantil a nível nacional. 

No entanto, a maneira pela qual se institui o mecanismo de 

delegação impede o exercício da democracia. Na quase 

totalidade dos casos, os delegados não são porta-vozes das 

posições políticas deliberadas na base da entidade, fruto da 

prévia discussão aberta entre seus membros a respeito dos 

pontos de pauta do Congresso da UNE. Os delegados são, na 

verdade, representantes escolhidos a partir das posições 

políticas que somente eles defendem, muitas vezes 

padronizadas em função do parido político a que pertencem. 

A anulação do poder da base do movimento de discutir os 

temas da pauta do Congresso da UNE (numa assembléia da 

faculdade, por exemplo), reduz esse momento fundamental 

de inserção dos estudantes nas suas entidades 

“representativas” a um simples mecanismo de eleição dos 

dirigentes estudantis mais aptos a representarem o ser 

político extorquido desta base. Não é à toa que nesses 
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Congressos da UNE sempre aparecem as mesmas caras (em 

geral muito feias) que, por mera coincidência são os 

potenciais candidatos a futuros cargos de gestão da 

sociedade. É nessa circunstância que a UNE se torna uma 

grande escola de gestores de esquerda, onde o 

profissionalismo em roubar o ser político dos estudantes que 

diz representar se sofistica na mesma proporção da 

sofisticação de um discurso conservador travestido de 

revolucionário.  

 A única saída para o resgate da legitimidade da UNE e 

de todas as outras entidades estudantis é a devolução da 

essência do ser político a todos os estudantes. Não há 

delegação legítima sem ata de assembléia que comprove a 

prévia discussão e as posteriores deliberações dos pontos de 

pauta dos Congressos e Encontros Estudantis aos quais 

justifique-se a presença de delegados. E mais: ao se deparar 

com temas não discutidos previamente na assembléia, o 

delegado pode tomar apenas duas posições: a primeira, 

abstenção. A segunda, deliberação ad referendum, ou seja, 

deve o mais rapidamente explicitar na assembléia de base 

sua decisão de se posicionar em nome do coletivo, buscando 

referendo por parte do grupo. Caso contrário, sua delegação 

deve ser transferida a outro membro do coletivo.  

 Mas seria eficiente essa forma de funcionamento para 

o movimento estudantil? Bom, dentro dos critérios de eficácia 
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capitalista é claro que não. Uma vez que a primeira 

dominação do capitalismo é a gestão heterônoma do tempo 

de vida, uma estrutura decisória que demande tempo de 

debate suficiente para a busca do consenso estaria fadada ao 

fracasso. Um exemplo muito rico desta difícil questão da 

democracia pode-se encontrar no tempo das assembléias do 

CAHIS. Mais trabalhosa, ainda pouco praticada, tal estrutura 

de representação almeja lisura entre discurso e prática 

política, buscando uma real identificação entre todos aqueles 

que dedicam parte do tempo de vida para construção de uma 

sociedade verdadeiramente democrática e não capitalista. É 

nesse contexto que a prática da autogestão torna-se valiosa, 

pois é somente na divisão das responsabilidades entre todos 

os membros de um coletivo que se fortalece a luta autônoma.  

 O Centro Acadêmico de História da USP constitui um 

bom exemplo das dificuldades encontradas para a construção 

de um movimento estudantil autônomo e autogestionário. Em 

1992, durante o movimento de Impeachment realizado pela 

elite brasileira em conjunto com a grande mídia e os 

segmentos de esquerda da sociedade brasileira contra o 

presidente Fernando Collor, o CEHAT (Centro de Estudos 

Históricos Affonso d’Escragnolle Taunay) também sofreu os 

reflexos da efervecência dos debates políticos. Cansados de 

estarem submetidos às tradicionais interferências de 

militantes de partidos políticos no movimento estudantil, um 
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grupo de estudantes resolve lançar uma campanha contra a 

realização das eleições para a diretoria da entidade. A 

campanha pelas “Não-Eleiçãoes já” ganhou força ao 

questionar o esquema tradicional de representação política do 

CEHAT (democracia indireta – eleições de uma diretoria 

responsável pelos rumos do movimento). Num plebiscito 

realizado no mesmo ano, decidiu-se pela não realização de 

eleições e formação de uma comissão de estudantes 

encarregada de realizar um Congresso que rediscutiria a 

essência do movimento estudantil no Depto. de História.  

  No ano de 1993, foi realizado o I Congresso dos 

Estudantes de História da USP, onde a participação direta de 

quase 400 estudantes nas discussões culminou na dissolução 

do CEHAT e na construção de uma nova entidade – o CAHIS. 

A reestruturação da entidade estudantil baseava-se 

fundamentalmente na não representatividade da diretoria. 

Aliás, o momento mais agudo do I Congresso foi a votação 

entre propostas de uma diretoria representativa e de uma 

diretoria não representativa, cuja sessão da plenária que 

contava com mais de trezentos estudantes optou pela 

segunda proposta. Seguiu-se a partir de contínuas sessões de 

assembléia o processo de estatuinte, que durou de outubro 

de 1993 até maio de 1994, mês da eleição da diretoria não 

representativa e da homologação do novo estatuto do CAHIS. 

A partir daí, a entidade passava a ser gerida por comissões 
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eleitorais na base. Os representantes (delegados) para 

diversas atividades da entidade eram eleitos nas assembléias 

e a mediação no Depto. de História era realizada através dos 

R.D.’s (Representantes Discentes). 

 Aparentemente, tudo funcionaria perfeitamente. No 

entanto, a prática começava a mostrar também as 

dificuldades de um movimento estudantil autogestionário. 

Diante das dificuldades inerentes a qualquer auto-

organização, muitos estudantes acabavam priorizando outros 

projetos de vida, principalmente aqueles que desvinculavam 

tal prática política do exercício de construção de uma 

sociedade autônoma. Outros, acostumados em legitimar 

apenas o movimento estudantil de massa (grandiosas e 

magníficas manifestações), não compreendiam a possibilidade 

de uma rica experiência de construção do conhecimento 

histórico a partir das assembléias estudantis e das plenárias 

do Departamento de História. A participação nas assembléias 

mensais esvaziava-se de tempos em tempos, e se antes as 

assembléias contavam com uma média de 50 alunos, após 

um ano de experiência autogestionária essa média caiu para 

metade. A ausência de rotatividade para a execução das 

deliberações sobrecarregava alguns estudantes, que 

acabavam muitas vezes por falta de prática centralizando e se 

apropriando individualmente de determinadas questões do 

movimento. Mesmo assim, o CAHIS era a única entidade na 



99 

USP a reunir periodicamente um número considerável de 

estudantes em torno de diversos debates provenientes da 

situação da universidade pública. Havia possibilidade real 

para quem quisesse intervir cotidianamente nos rumos da 

entidade (e não somente delegar a outrém o seu ser político 

nas eleições anuais), e assim desenvolveu-se e aprimorou-se 

uma prática política de assembléias mensais.  

 Se à autogestão contrapomos a Heterogestão, deve-se 

atentar às diversas formas pela qual agem os gestores de 

esquerda e de direita em nossa sociedade. No caso do Depto. 

de História, não compreendíamos os motivos da exclusão 

deliberadado corpo discente em sua política acadêmica. 

Desconhecíamos o profissionalismo dos gestores de esquerda 

defensores da hegemonia à qualquer custo. Tínhamos que 

arcar com grande dificuladades em acompanhar o calendário 

das discussões colocados na ordem do dia e, ingenuamente, 

jamais questionávamos a pauta em si, o ritmo das discussões 

e horários das reuniões. Nesse exemplo, se consubstancia 

uma das meneiras mais sutis de ação dos gestores, a gestão 

heterônoma do tempo. As ações desses gestores do tempo 

são, no caso dos segmentos da sociedade considerados 

progressistas, embasadas em poderosos discursos sobre 

democracia, cidadania, autonomia, transformação social, etc. 

no entanto, a prática anti-democrática e autoritária não 

engana os menos desavisados. Um exemplo claro de como 
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agem os gestores do tempo tomou forma em 1995/96, 

durante o processo de Reforma Curricular de nosso Depto. de 

História. A proposta dos estudantes, formulada em tempo 

hábil para devida apreciação do corpo dos estudantes, 

formulada em tempo hábil para devida apreciação do corpo 

docente, foi continuamente ignorada durante mais de 6 

meses. No mês de dezembro (época propícia para a 

articulação das arbitrariedades contra o movimento 

estudantil), sem qualquer divulgação, alguns professores 

aprovam na calada da noite um novo currículo para o curso 

de História, sem levar em consideração a proposta do corpo 

discente elaborada minuciosamente durante quase um ano. 

Resultado: o novo currículo aumento o tempo de 

permanência do aluno no curso sem qualquer modificação na 

sua qualidade, fechando as portas para o aluno construir em 

conjunto com o professor as ementas dos cursos. Isso não é 

por acaso. A defesa do conhecimento heterônomo norteia a 

concepção de ensino de História preponderante no 

Departamento: á graduação reserva-se apenas a socialização 

do conhecimento histórica; a construção coletiva não é 

privilegiada em nenhum momento da estrutura curricular.  

 Em contraposição a essa concepção de ensino, 

proliferam-se os grupos de estudo autônomos, apesar das 

inúmeras dificuldades colocadas por um currículo que cada 

vez mais acentua a necessidade de permanência exclusiva do 
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aluno dentro das salas de aula. Isso mostra que o movimento 

estudantil não se restringe ao Centro Acadêmico, e pode criar 

diversas outras iniciativas fora da esfera da entidade 

institucionalizada juridicamente (como a própria existência 

das publicações da revista Temporaes). Mesmo durante os 

momentos de burocratização e heterogestão de nossas 

entidades, a auto-organização estudantil é possível. Não 

pode-se perder a dimensão, no entanto, que o tempo 

despreendido em tais iniciativas deveriam encontrar-se 

intimamente vinculado com o exercício permanente de 

construção de uma sociedade autônoma não capitalista. Foi 

justamente para aprofundar as questões referentes a esse 

vínculo entre o movimento estudantil e uma nova proposta de 

sociedade que alguns alunos passaram a se reunir, em 1997, 

em torno do debate da obra de Cornelius Castoriadis. A 

Instituição Imaginária da Sociedade, obra filosófica do autor, 

contribuiu fundamentalmente para a investigação de pontos 

espinhosos referentes aos temas do racionalismo marxista, 

autonomia, heteronomia, alienação, imaginário, tudo isso 

numa visão crítica em relação ao mundo no qual nos 

encontrávamos – a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP. A partir desses debates, muitas 

dificuldades provenientes do processo autogestionário do 

CAHIS e de nossa própria vida acadêmica foram elucidadas. 

Erros e acertos de nossas iniciativas começavam a encontrar 
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um fundamento teórico essencial para a continuidade da 

prática política. Nesse sentido, sentiu-se uma necessidade em 

socializar e aprofundar de alguma maneira as experiências 

ligadas a autogestão e nossa perspectiva socialista. O 

seminário Autogestão e Socialismo, realizado em agosto de 

1998, surge como resposta a essa preocupação, procurando 

abranger as diversas posturas teóricas e iniciativas concretas 

referentes ao tema.  

 Mas a autogestão não começou nem acabou, e muito 

menos se restringiu ao CAHIS. Concomitantemente a essa 

experiência. Diversas entidades experimentaram a autogestão 

enquanto alternativa real para a crise do movimento 

estudantil. Algumas com mais sucesso, outras com menos. 

Centros Acadêmicos da UFRJ, UERJ, UNB, as Universidades da 

região Sul, a rica experiência da autogestão no DCE da UFPA, 

todas essas experiências estimulam o debate sobre a 

necessidade urgente do fortalecimento da autonomia no 

movimento estudantil. Tal debate ganhou dimensão nacional 

justamente no momento de reinserção do CAHIS-USP nos 

eventos e atividades promovidas pela FEMEH (Federação do 

Movimento Estudantil de História). As participações do 

CAHIS-USP na FEMEH, aliás, também são muito ricas por 

explicitar as diversas formas de representação dos estudantes 

de História do Brasil. Quase a totalidade daqueles que 

acabam participando de Encontros e Congressos não 
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entendiam de que maneira a representação do CAHIS-USP 

não era feita inevitavelmente através da diretoria da 

entidade.  

 Finalmente, podemos salientar a importância pela qual 

se justifica o aprofundamento da vontade política dos 

estudantes em construir um espaço público de discussão a 

respeito dos problemas com os quais nos deparamos, 

condição primeira da sociedade democrática. É somente a 

partir da possibilidade real de inserção de todos que anseiam 

por participar da gestão das instituições às quais fazem parte 

que a democracia toma forma concreta, ultrapassando as 

retóricas de direita e de esquerda. Porém, a autor-instituição 

da sociedade é absolutamente antagônica ao neoliberalismo 

que se fortalece dia-a-dia com a globalização da economia. 

Torna-se fundamental enriquecermos e fortalecermos o 

conceito de autonomia em todas as áreas do conhecimento 

para que possamos combater com eficácia a heteronomia da 

sociedade capitalista. 

 Os rumos do mundo e a construção daquilo que 

desejamos para nosso futuro nunca esteve tão fora de nossa 

mãos. A vida de cada ser humano passa a ser cada vez mais 

determinada por outrém, não por ele mesmo. Aonde devemos 

trabalhar, qual profissão escolher, o que devemos assistir na 

televisão, aonde devemos nos divertir, de quem devemos 

gostar, o que queremos e precisamos ter, obedecer, 
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obedecer...Uma vida de liberdade só pode existir realimente 

na consciência de nossos atos e na luta incessante contra a 

alienação e contra a dor dos seres humanos. Lutar contra a 

alienação é tomar as rédeas da vida, é depois de termos 

escapado do Deus que traçava nossos destinos, escaparmos 

dos homens que traçam nossos destinos hoje. Mas quem são 

esses homens e como podemos escapar disso senão sabemos 

cuidar do mundo em que vivemos? Para a primeira resposta, 

poderíamos começar identificando os gestores das instituições 

nas quais nos inserimos na sociedade; para a segunda, ao 

exercitar nossa cidadania participando da gestão destas 

instituições. É nessa perspectiva que sem a autorgestão 

generalizada das estruturas sociais, jamais o ser humano será 

capaz de trilhar os próprios caminhos de sua vida. Mas 

aprender a caminhar sozinho é difícil e demanda muita 

prática. Não seria mais fácil alguém dar uma mãozinha? 

Talvez um bom partido político? Não. Aliás, enquanto não 

houver uma estratégia eficaz para banir da sociedade a 

profissão do carrasco ao lado da profissão do político seremos 

sempre reféns de um destino estranho a nós mesmos. A 

política deu lugar à politicagem ao ato de roubar o ser político 

alheio. E só não se rouba a oportunidade de todos opinarem, 

refletirem e decidirem sobre todos os atos da vida numa 

verdadeira democracia. Democracia e autogestão se abraçam, 

e não poderia existir uma sem a outra. Ou senão estaríamos 
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falando de democracia e autogestão como se fala hoje de 

cidadania, ou seja, sem a menor compreensão de seus 

significados enquanto processos históricos.  

 Lugar contra a dor de ser humano significa, antes de 

tudo, lutar para a aniquilação da fome no planeta. Significa 

substituirmos imediatamente a produção e abastecimento de 

necessidades imaginárias à vida humana pela produção e 

abastecimento de alimentos em abundância. Não há como 

ocultar a necessidade imediata de uma política radical contra 

a fome, no campo e na cidade. Qualquer um de nós sabe que 

no Brasil possuímos plenas condições para tanto: terras  

vazias cultiváveis em abundância, água, tecnologia agro-

industrial e um povo trabalhador. Só um governo de coardes 

como o de Fernando Henrique Cardoso continua se curvando 

para as instituições financeiras internacionais, tais como o 

FMI, pagando uma dívida externa com a riqueza construída 

pelas mãos do povo brasileiro, entregando nossas indústrias, 

nossas matas, nossos rios e nossos filhos. Só um governo de 

terroristas desmascarados pode tolerar a fome no Brasil. Já 

estamos no caos social. A ordem é não passar fome.  

 A lucidez do novo projeto de sociedade colocado pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no 

Brasil possui sólidos fundamentos. As cooperativas agrícolas 

autogeridas carregam um enorme potencial dentro da 

perspectiva de construção de outras estruturas econômicas 
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que busquem superar a economia de mercado. Dentro de tal 

política, devemos também atentar para a proposta de 

economia solidária formulada por Paul Singer, embora ainda 

seja cedo para entendermos a que ponto o capitalismo não 

poderia se apropriar destas cooperativas autogeridas de 

trabalhadores urbanos. Dizemos isso porque com as 

transformações das relações trabalhistas, traduzidas no 

neoliberalismo pela precarização do trabalho na forma de 

incentivo ao contrato temporário de “autônomos”, mesmo 

cooperativas autogeridas podemos acabar competindo entre 

si para servir de sustentáculo a grandes transnacionais. O fim 

do emprego é iminente, assim como toda a série de garantias 

trabalhistas conquistadas ao longo de duras lutas sociais. 

Cabe a cada segmento da sociedade, e a cada área do 

conhecimento nas universidades, se posicionar perante tais 

respostas concretas frente a crise do trabalho, se articulando 

com todas as iniciativas genuinamente anti-capitalistas que 

venham a ser materializar em renovadas relações sociais e 

econômicas.  

 Para isso, já é hora de nós estudantes vislumbrarmos 

outra saídas para nossas carreiras profissionais além do 

mercado de trabalho. Os rumos da universidade brasileira e 

sua própria estrutura curricular não possibilita aprofundarmos 

suficientemente as infindáveis opões de projetos sociais que 

talvez pudéssemos formular num espaço tão privilegiado de 
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construção do conhecimento; seu perfil mercadológico é 

traduzido na concepção utilitarista de ensino, onde cada vez 

mais se transfere para a iniciativa privada o financiamento da 

pesquisa científica, colocando constantemente na mão de 

grande empresas as diretrizes da ciência e da tecnologia no 

Brasil. Obviamente não se pode perder o pé da realidade. 

Todos nós precisamos sobreviver nesse grande mundo da 

competição selvagem. Porém fica cada vez mais acentuada a 

naturalidade dos estudantes se adaptarem fielmente ao 

sistema, aceitando condições de trabalho e ralações 

hierárquicas inimagináveis a um dos segmentos da sociedade 

que tradicionalmente foi e, acredito, ainda é porta-voz de 

grandes contestações e significativas transformações sociais. 

História é criação. E nosso potencial de criação histórica não 

será abafado no calor do totalitarismo do capital; nossa 

chance de construir uma vida e um mundo com novos valores 

humanos está somente em nossas mãos.  
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TEXTO DE EDUCAÇÃO PARA O ANAIS DO ENEF 2008 

Jorge Luis Santos Carlos 

 

A educação é um dos meios mais antigos de 

dominação, até que alguns conseguiram compreender que 

uma educação emancipadora e transformadora nos leva a um 

mundo novo, e mais justo, a educação não deve ser utilizada 

como meio de dominação, mas sim como meio de 

emancipação do ser, através do conhecimento de si mesmo. 

Há cinco anos quase fora implantada uma nova diretriz 

curricular para a formação do farmacêutico, o primeiro ponto 

a que esse fato nos remete é a reflexão que vem questionar 

se esse novo modelo condiz diretamente com as necessidades 

sociais e se os docentes estariam prontos para formar esse 

novo modelo de profissional farmacêutico, e esse processo 

inserido em uma proposta de reforma universitária que o 

movimento estudantil não concorda em vários pontos, 

reformar é necessário, porém sucatear universidades, seguir 

um modelo neoliberal – privatista não é o modelo de reforma 

que o Brasil precisa, assim acreditamos. 

Vários programas foram implantados, a estratégia é a 

de construir a reforma universitária em “doses 

homeopáticas”, a cada programa colocado a reforma 

universitária do atual governo nos mostra sua face cruel, 

primeiro com o ProUni, que de fato levou vários estudantes 
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com poucas condições alcançar o ensino superior, mas o 

investimento poderia ser feito para garantir o ensino público 

de qualidade, ampliando vagas e melhorando a estrutura das 

universidades públicas, mas a saída mais fácil foi a de 

favorecer os “tubarões do ensino”, e o povo mais uma vez 

não tem o direito a uma educação emancipadora, a menos 

que se desperte para tal e reaja, a única coisa que irá mudar 

os rumos da universidade brasileira é a vontade de mudar e o 

poder de indignação do estudante, é a vontade de cada dia 

mais estabelecer uma educação emancipadora. 

Hoje, a realidade relacionada à abertura de novos 

cursos de farmácia no Brasil é na realidade um reflexo da 

desordem em que se encontra a profissão, e nos faltam 

verdadeiros mestres, que tragam consigo uma vontade e uma 

coragem de fazer parte do processo de aprendizagem, de 

fazer parte dessa educação que é necessária para a libertação 

e emancipação dos seres humanos, uma educação libertária. 

Até quando vamos aceitar programas privatistas como 

o REUNI nos assombrando? Precisamos urgentemente barrar 

toda reforma neoliberal, toda reforma que nos leva a ficarmos 

mais presos às diferenças sociais, ou então teremos um 

profissional farmacêutico mais ausente no SUS, que não 

estará fazendo o seu papel. 

A lógica da medicalização dos corpos muitas vezes é 

reproduzida na universidade e assim seremos continuístas 
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dos desmandos da indústria farmacêutica, seremos fantoches 

dos setores burgueses que buscam cada dia explorarem mais 

as camadas mais baixas da sociedade, e ou o estudante e o 

profissional farmacêutico se une, levando a universidade 

consigo, ao povo que sofre auxiliando em sua luta por 

emancipação ou continuaremos caminhando rumo a uma 

sociedade desigual, onde a educação escraviza e mata. 

Precisamos trazer conosco a bandeira do farmacêutico 

profissional de saúde para dentro de nossa formação ou 

estaremos fadados a sermos meros técnicos do medicamento 

que não se importam realmente com a sociedade em que 

vivemos, que não se importam com as vidas dos nossos 

semelhantes. Precisamos de profissionais que buscam a 

emancipação do homem através do cuidado e da educação. 

Exigir, hoje, uma educação emancipadora, pública e 

de qualidade é nosso dever, e que na verdade toda educação 

farmacêutica seja uma, e que seja de qualidade, refletir e 

fazer acontecer é o dever do estudante de farmácia hoje, 

construir uma profissão melhor é uma tarefa de hoje e não 

para o amanhã, pois o amanhã começa a ser pensado hoje, 

portanto indignemos-nos e passemos a mudar os rumos da 

profissão farmacêutica começando pela mudança da 

educação, pela mudança da identificação do estudante em 

relação à profissão. 
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Precisamos, hoje, formar um farmacêutico 

comprometido com a vida, um farmacêutico que torne 

sempre seu ambiente de trabalho um real estabelecimento de 

saúde, que acima de tudo tenha compromisso com a vida de 

todos e atenda sempre respeitando o principio da equidade, 

estabelecido nas diretrizes do melhor sistema de saúde do 

mundo que só será consolidado se cada um de nós tivermos o 

poder de mudar o foco de nossa própria formação. 

 

1. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43.ed Rio de 

Janeiro: Editora Paz e Terra, 2005. 213 p. 

2. FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: Um reencontro 

com a pedagogia do oprimido paulo freire . 2. ed São Paulo: 

Editora Paz e Terra, 1993. 245 p.  

3. DIAS, Gracialino da Silva, Defender as Ciências da 

Saúde e da Educação: superar os limites da formação 

tecnicista e garantir e formação científica e popular. São Luís, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 



113 

A DELINQÜÊNCIA ACADÊMICA 

Maurício Tragtenberg 

 

O tema é amplo: a relação entre a dominação e o 

saber, a relação entre o intelectual e a universidade como 

instituição dominante ligada à dominação, a universidade 

antipovo. 

A universidade está em crise. Isto ocorre porque a 

sociedade está em crise; através da crise da universidade é 

que os jovens funcionam detectando as contradições 

profundas do social, refletidas na universidade. A 

universidade não é algo tão essencial como a linguagem; ela 

é simplesmente uma instituição dominante ligada à 

dominação. Não é uma instituição neutra; é uma instituição 

de classe, onde as contradições de classe aparecem. Para 

obscurecer esses fatores ela desenvolve uma ideologia do 

saber neutro, científico, a neutralidade cultural e o mito de 

um saber “objetivo”, acima das contradições sociais. 

No século passado, período do capitalismo liberal, ela 

procurava formar um tipo de “homem” que se caracterizava 

por um comportamento autônomo, exigido por suas funções 

sociais: era a universidade liberal humanista e mandarinesca. 

Hoje, ela forma a mão-de-obra destinada a manter nas 

fábricas o despotismo do capital; nos institutos de pesquisa, 

cria aqueles que deformam os dados econômicos em 
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detrimento dos assalariados; nas suas escolas de direito 

forma os aplicadores da legislação de exceção; nas escolas de 

medicina, aqueles que irão convertê-la numa medicina do 

capital ou utilizá-la repressivamente contra os deserdados do 

sistema. Em suma, trata-se de “um complô de belas almas” 

recheadas de títulos acadêmicos, de um doutorismo 

substituindo o bacharelismo, de uma nova pedantocracia, da 

produção de um saber a serviço do poder, seja ele de que 

espécie for. 

Na instância das faculdades de educação, forma-se o 

planejador tecnocrata a quem importa discutir os meios sem 

discutir os fins da educação, confeccionar reformas 

estruturais que na realidade são verdadeiras “restaurações”. 

Formando o professor-policial, aquele que supervaloriza o 

sistema de exames, a avaliação rígida do aluno, o 

conformismo ante o saber professoral. A pretensa criação do 

conhecimento é substituída pelo controle sobre o parco 

conhecimento produzido pelas nossas universidades, o 

controle do meio transforma-se em fim, e o “campus” 

universitário cada vez mais parece um universo 

concentracionário que reúne aqueles que se originam da 

classe alta e média, enquanto professores, e os alunos da 

mesma extração social, como “herdeiros” potenciais do poder 

através de um saber minguado, atestado por um diploma. 
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A universidade classista se mantém através do poder 

exercido pela seleção dos estudantes e pelos mecanismos de 

nomeação de professores. Na universidade mandarinal do 

século passado o professor cumpria a função de “cão de 

guarda” do sistema: produtor e reprodutor da ideologia 

dominante, chefe de disciplina do estudante. Cabia à sua 

função professoral, acima de tudo, inculcar as normas de 

passividade, subserviência e docilidade, através da repressão 

pedagógica, formando a mão-de-obra para um sistema 

fundado na desigualdade social, a qual acreditava legitimar-se 

através da desigualdade de rendimento escolar; enfim, onde 

a escola “escolhia” pedagogicamente os “escolhidos” 

socialmente. 

A transformação do professor de “cão de guarda” em 

“cão pastor” acompanha a passagem da universidade 

pretensamente humanista e mandarinesca à universidade 

tecnocrática, onde os critérios lucrativos da empresa privada, 

funcionarão para a formação das fornadas de “colarinhos 

brancos” rumo às usinas, escritórios e dependências 

ministeriais. É o mito da assessoria, do posto público, que 

mobiliza o diplomado universitário. 

A universidade dominante reproduz-se mesmo através 

dos “cursos críticos”, em que o juízo professoral aparece 

hegemônico ante os dominados: os estudantes. Isso se 

realiza através de um processo que chamarei de 
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“contaminação”. O curso catedrático e dogmático transforma-

se num curso magisterial e crítico; a crítica ideológica é feita 

nos chamados “cursos críticos”, que desempenham a função 

de um tranqüilizante no meio universitário. Essa apropriação 

da crítica pelo mandarinato universitário, mantido o sistema 

de exames, a conformidade ao programa e o controle da 

docilidade do estudante como alvos básicos, constitui-se 

numa farsa, numa fábrica de boa consciência e delinqüência 

acadêmica, daqueles que trocam o poder da razão pela razão 

do poder. Por isso é necessário realizar a crítica da crítica-

crítica, destruir a apropriação da crítica pelo mandarinato 

acadêmico. Watson demonstrou como, nas ciências humanas, 

as pesquisas em química molecular estão impregnadas de 

ideologia. Não se trata de discutir a apropriação burguesa do 

saber ou não-burguesa do saber, mas sim a destruição do 

“saber institucionalizado”, do “saber burocratizado” como 

único “legítimo”. A apropriação universitária (atual) do 

conhecimento é a concepção capitalista de saber, onde ele se 

constitui em capital e toma a forma nos hábitos 

universitários. 

A universidade reproduz o modo de produção 

capitalista dominante não apenas pela ideologia que 

transmite, mas pelos servos que ela forma. Esse modo de 

produção determina o tipo de formação através das 

transformações introduzidas na escola, que coloca em relação 



117 

mestres e estudantes. O mestre possui um saber inacabado e 

o aluno uma ignorância transitória, não há saber absoluto 

nem ignorância absoluta. A relação de saber não institui a 

diferença entre aluno e professor, a separação entre aluno e 

professor opera-se através de uma relação de poder 

simbolizada pelo sistema de exames – “esse batismo 

burocrático do saber”. O exame é a parte visível da seleção; a 

invisível é a entrevista, que cumpre as mesmas funções de 

“exclusão” que possui a empresa em relação ao futuro 

empregado. Informalmente, docilmente, ela “exclui” o 

candidato. Para o professor, há o currículo visível, 

publicações, conferências, traduções e atividade didática, e há 

o currículo invisível – esse de posse da chamada “informação” 

que possui espaço na universidade, onde o destino está em 

aberto e tudo é possível acontecer. É através da nomeação, 

da cooptação dos mais conformistas (nem sempre os mais 

produtivos) que a burocracia universitária reproduz o canil de 

professores. Os valores de submissão e conformismo, a cada 

instante exibidos pelos comportamentos dos professores, já  

constituem um sistema ideológico. Mas, em que consiste a 

delinqüência acadêmica? 

A “delinqüência acadêmica” aparece em nossa época 

longe de seguir os ditames de Kant: “Ouse conhecer”. Se os 

estudantes procuram conhecer os espíritos audazes de nossa 

época é fora da universidade que irão encontrá-los. A bem da 
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verdade, raramente a audácia caracterizou a profissão 

acadêmica. Os filósofos da revolução francesa se 

autodenominavam de “intelectuais” e não de “acadêmicos”. 

Isso ocorria porque a universidade mostrara-se hostil ao 

pensamento crítico avançado. Pela mesma razão, o projeto de 

Jefferson para a Universidade de Virgínia, concebida para 

produção de um pensamento independente da Igreja e do 

Estado (de caráter crítico), fora substituído por uma 

“universidade que mascarava a usurpação e monopólio da 

riqueza, do poder”. Isso levou os estudantes da época a 

realizarem programas extracurriculares, onde Emerson fazia-

se ouvir, já que o obscurantismo da época impedia a entrada 

nos prédios universitários, pois contrariavam a Igreja, o 

Estado e as grandes “corporações”, a que alguns intelectuais 

cooptados pretendem que tenham uma “alma”. [1] 

Em nome do “atendimento à comunidade”, “serviço 

público”, a universidade tende cada vez mais à adaptação 

indiscriminada a quaisquer pesquisas a serviço dos interesses 

econômicos hegemônicos; nesse andar, a universidade 

brasileira oferecerá disciplinas como as existentes na 

metrópole (EUA): cursos de escotismo, defesa contra 

incêndios, economia doméstica e datilografia em nível de 

secretariado, pois já existe isso em Cornell, Wisconson e 

outros estabelecimentos legitimados. O conflito entre o 

técnico e o humanismo acaba em compromisso, a 
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universidade brasileira se prepara para ser uma 

“multiversidade”, isto é, ensina tudo aquilo que o aluno possa 

pagar. A universidade, vista como prestadora de serviços, 

corre o risco de enquadrar-se numa “agência de poder”, 

especialmente após 68, com a Operação Rondon e sua 

aparente democratização, só nas vagas; funciona como 

tranqüilidade social. O assistencialismo universitário não 

resolve o problema da maioria da população brasileira: o 

problema da terra. 

A universidade brasileira, nos últimos 15 anos, 

preparou técnicos que funcionaram como juízes e 

promotores, aplicando a Lei de Segurança Nacional, médicos 

que assinavam atestados de óbito mentirosos, zelosos 

professores de Educação Moral e Cívica garantindo a 

hegemonia da ideologia da “segurança nacional” codificada no 

Pentágono. 

O problema significativo a ser colocado é o nível de 

responsabilidade social dos professores e pesquisadores 

universitários. A não preocupação com as finalidades sociais 

do conhecimento produzido se constitui em fator de 

“delinqüência acadêmica” ou da “traição do intelectual”. Em 

nome do “serviço à comunidade”, a intelectualidade 

universitária se tornou cúmplice do genocídio, espionagem, 

engano e todo tipo de corrupção dominante, quando domina a 

“razão do Estado” em detrimento do povo. Isso vale para 
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aqueles que aperfeiçoam secretamente armas nucleares 

(M.I.T.), armas químico-biológicas (Universidade da 

Califórnia, Berkeley), pensadores inseridos na Rand 

Corporation, como aqueles que, na qualidade de intelectuais 

com diploma acreditativo, funcionam na censura, na aplicação 

da computação com fins repressivos em nosso país. Uma 

universidade que produz pesquisas ou cursos a quem é apto a 

pagá-los perde o senso da discriminação ética e da finalidade 

social de sua produção – é uma multiversidade que se vende 

no mercado ao primeiro comprador, sem averiguar o fim da 

encomenda, isso coberto pela ideologia da neutralidade do 

conhecimento e seu produto. 

Já na década de 30, Frederic Lilge [2] acusava a 

tradição universitária alemã da neutralidade acadêmica de 

permitir aos universitários alemães a felicidade de um 

emprego permanente, escondendo a si próprios a futilidade 

de suas vidas e seu trabalho. Em nome da “segurança 

nacional”, o intelectual acadêmico despe-se de qualquer 

responsabilidade social quanto ao seu papel profissional, a 

política de “panelas” acadêmicas de corredor universitário e a 

publicação a qualquer preço de um texto qualquer se 

constituem no metro para medir o sucesso universitário. 

Nesse universo não cabe uma simples pergunta: o 

conhecimento a quem e para que serve? Enquanto este 

encontro de educadores, sob o signo de Paulo Freire, enfatiza 
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a responsabilidade social do educador, da educação não 

confundida com inculcação, a maioria dos congressos 

acadêmicos serve de “mercado humano”, onde entram em 

contato pessoas e cargos acadêmicos a serem preenchidos, 

parecidos aos encontros entre gerentes de hotel, em que se 

trocam informações sobre inovações técnicas, revê-se velhos 

amigos e se estabelecem contatos comerciais. 

Estritamente, o mundo da realidade concreta e sempre 

muito generoso com o acadêmico, pois o título acadêmico 

torna-se o passaporte que permite o ingresso nos escalões 

 superiores da sociedade: a grande empresa, o grupo militar 

e a burocracia estatal. O problema da responsabilidade social 

é escamoteado, a ideologia do acadêmico é não ter nenhuma 

ideologia, faz fé de apolítico, isto é, serve à política do poder. 

Diferentemente, constitui, um legado da filosofia 

racionalista do século XVIII, uma característica do 

“verdadeiro” conhecimento o exercício da cidadania do 

soberano direito de crítica questionando a autoridade, os 

privilégios e a tradição. O “serviço público” prestado por estes 

filósofos não consistia na aceitação indiscriminada de 

qualquer projeto, fosse destinado à melhora de colheitas, ao 

aperfeiçoamento do genocídio de grupos indígenas a pretexto 

de “emancipação” ou política de arrocho salarial que 

converteram o Brasil no detentor do triste “record” de 

primeiro país no mundo em acidentes de trabalho. Eis que a 
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propaganda pela segurança no trabalho emitida pelas 

agências oficiais não substitui o aumento salarial. 

O pensamento está fundamentalmente ligado à ação. 

Bergson sublinhava no início do século a necessidade do 

homem agir como homem de pensamento e pensar como 

homem de ação. A separação entre “fazer” e “pensar” se 

constitui numa das doenças que caracterizam a delinqüência 

acadêmica – a análise e discussão dos problemas relevantes 

do país constitui um ato político, constitui uma forma de ação, 

inerente à responsabilidade social do intelectual. A 

valorização do que seja um homem culto está estritamente 

vinculada ao seu valor na defesa de valores essenciais de 

cidadania, ao seu exemplo revelado não pelo seu discurso, 

mas por sua existência, por sua ação. 

Ao analisar a “crise de consciência” dos intelectuais 

norte-americanos que deram o aval da “escalada” no Vietnã, 

Horowitz notara que a disposição que eles revelaram no 

planejamento do genocídio estava vinculada à sua formação, 

à sua capacidade de discutir meios sem nunca questionar os 

fins, a transformar os problemas políticos em problemas 

técnicos, a desprezar a consulta política, preferindo as 

soluções de gabinete, consumando o que definiríamos como a 

traição dos intelectuais. É aqui onde a indignidade do 

intelectual substitui a dignidade da inteligência. 
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Nenhum preceito ético pode substituir a prática social, 

a prática pedagógica. 

A delinqüência acadêmica se caracteriza pela 

existência de estruturas de ensino onde os meios (técnicas) 

se tornam os fins, os fins formativos são esquecidos; a 

criação do conhecimento e sua reprodução cede lugar ao 

controle burocrático de sua produção como suprema virtude, 

onde “administrar” aparece como sinônimo de vigiar e punir – 

o professor é controlado mediante os critérios visíveis e 

invisíveis de nomeação; o aluno, mediante os critérios visíveis 

e invisíveis de exame. Isso resulta em escolas que se 

constituem em depósitos de alunos, como diria Lima Barreto 

em “Cemitério de Vivos”. 

A alternativa é a criação de canais de participação real 

de professores, estudantes e funcionários no meio 

universitário, que oponham-se à esclerose burocrática da 

instituição. 

A autogestão pedagógica teria o mérito de devolver à 

universidade um sentido de existência, qual seja: a definição 

de um aprendizado fundado numa motivação participativa e 

não no decorar determinados “clichês”, repetidos 

semestralmente nas provas que nada provam, nos exames 

que nada examina, mesmo porque o aluno sai da 

universidade com a sensação de estar mais velho, com um 
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dado a mais: o diploma acreditativo que em si perde valor na 

medida em que perde sua raridade. 

A participação discente não constitui um remédio 

mágico aos males acima apontados, porém a experiência 

demonstrou que a simples presença discente em colegiados é 

fator de sua moralização. 

____________ 

* Texto apresentado no I Seminário de Educação Brasileira, 

realizado em 1978, em Campinas-SP.  

Publicado em: TRAGTENBERG, M. Sobre Educação, Política e 

Sindicalismo. Sã Paulo: Editores Associados; Cortez, 1990, 2ª 

ed. (Coleção teoria e práticas sociais, vol 1) 

[1] Kaysen pretende atribuir uma “alma”à corporação 

multinacional; esta parece não preocupar-se com tal esforço 

construtivo do intelectual. 

[2] Frederic LILGE, The Abuse of Learning: The Failure 

of German University. Macmillan, New York, 1948. 
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DEFENDER AS CIÊNCIAS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO: 

SUPERAR OS LIMITES DA FORMAÇÃO TECNICISTA E 

GARANTIR E FORMAÇÃO CIENTÍFICA E POPULAR. 

Gracialino da Silva Dias 

 

Resumo 

Este trabalho discute algumas questões dentro de um 

esforço teórico para compreender, sob a ótica da formação 

humana, a relação entre educação e formação e trabalho 

farmacêuticos na perspectiva da educação popular voltada 

para a emancipação humana. Ressalta alguns aspectos sobre 

o caráter formativo relacionado ao comprometimento com a 

práxis transformadora da realidade, sobretudo levando em 

conta o tipo de capitalismo burocrático instalado no nosso 

país. Compreende que as chamadas reformas educacionais 

anunciadas pelas classes e frações de classes que se sucedem 

no gerenciamento do Estado brasileiro, não passam de 

paliativos para a manutenção dessa forma de capitalismo, ou 

seja, um capitalismo atrasado, de base semifeudal, que se 

exprime nas relações da produção econômica e na estrutura 

de dominação política, cujo estado nacional não passa de um 

arremedo cartorial burocrático dos latifundiários e da grande 

burguesia, a serviço do imperialismo. Nesse quadro, as 

mudanças curriculares que decorrem das ditas reformas se 

configuram como meros ajustes das diferentes formas de 



126 

organização do ensino, em todos os níveis e modalidades, à 

reprodução social, ou seja, à reafirmação da condição de um 

país semicolônia, subordinado aos interesses do imperialismo, 

como ocorre em todos os países dominados onde predomina 

o capitalismo burocrático. Nesse sentido, o que aparenta uma 

superação do modelo tecnicista no ensino, na essência afirma 

um neo-tecnicismo voltado para desenvolver habilidades e 

competências no plano micro-social e micro-produtivo, sem 

se questionar as estruturas macro-sociais e macro-

econômicas e de dominação política e ideológica. No fundo, o 

modelo da pedagogia das competências expressa um caráter 

reprodutivista das relações sociais do modo de produção 

capitalista. Esse é o verdadeiro sentido políticopedagógico das 

reformas educacionais desenvolvidas sob as gerências do 

Estado brasileiro pelos senhores Fernando Collor, Fernando 

Henrique e Luís Inácio. Um traço comum nas “diretrizes” dos 

cursos superiores, em nome do rompimento com o tecnicismo 

pedagógico, é o esvaziamento dos conteúdos de formação 

científica na respectiva área que passam a ser substituídos 

por anunciados “generalistas”. As mudanças propostas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia não estão fora desse sentido. Essa compreensão, 

todavia, não significa a defesa do modelo anterior de currículo 

estreito, fragmentado e supostamente neutro em relações às 

contradições da realidade social, mas a defesa de uma 
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rigorosa formação científica, em todas as áreas do 

conhecimento, aplicando de modo concreto o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. A não observância desse princípio nas 

universidades públicas pode ser interpretada como um crime 

de responsabilidade praticado pelos gestores, do mesmo 

modo que o seu não cumprimento nas universidades privadas 

implica em fraude contra os estudantes e a sociedade em 

geral que as autoridades têm o dever de impedir e punir os 

responsáveis. 

 

A EDUCAÇÃO E RESISTÊNCIA POPULAR SOB O 

IMPERIALISMO 

O Artigo Primeiro da Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional, LEI 9394/96, define que “a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização 

da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Com base nesse anunciado da Lei brasileira que 

regulamenta os sistemas de ensino e analisando o princípio 

que rege o trabalho industrial moderno baseado no uso 

crescente das ciências e da tecnologia, verifica-se que tanto a 

educação marcada no culto acadêmico, formalista, livresca, 

dissociada da realidade social, que predominou nas formas de 
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organização escolar e do ensino da educação formal no país, 

como as formas variadas de educação adaptativa, profissional 

estreita, de caráter tecnicista, voltada para dar respostas à 

necessidade de formação de mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, não correspondem aos princípios da formação 

humana emancipadora. 

O Parágrafo Segundo do mesmo Artigo da Lei define 

que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”. Considerando esse enunciado e 

partindo da compreensão que a educação tem por finalidade 

de ensinar o ser humano a aprender a ler o mundo, a ler-se 

no mundo, a posicionar-se frente às coisas e às contradições 

do mundo e a transformar o mundo do mundo, evidencia-se 

que o ato de educar expressa um processo contraditório. É 

um ato político, histórico, social, que percorre a vida humana 

por toda a sua existência e, como tal, não se resume aos 

conteúdos curriculares de ensino das escolas em todos os 

níveis do seu tempo. 

Esse esclarecimento dialético da educação pode 

tornar-se mais claro a partir do anunciado por Marx na 

Terceira Tese do Feuerbach quando ele afirma que “a teoria 

materialista que afirma que os homens são produtos das 

circunstâncias e da educação e que, portanto, homens 

modificados são produtos de circunstâncias diferentes e de 

educação modificada, esquece que as circunstâncias são 



129 

modificadas precisamente pelos homens e que o próprio 

educador precisa ser educado. (...). A coincidência da 

modificação das circunstâncias e da atividade humana só 

pode ser apreendida e racionalmente compreendida como 

prática transformadora”. Como os educadores são educados 

senão pela atividade vital que marca as atividades humanas 

nas relações sociais e produtivas, apreendidas no âmbito da 

totalidade e das contradições que marcam o modo de 

produção capitalista? Ou seja, a luta de classes é a base da 

educação humana em geral e da educação dos educadores 

em especial. 

Na atual fase histórica do capitalismo – imperialista – 

cada vez mais monopolista, onde pouco mais de meia dúzia 

de países imperialistas ditam a “partilha do mundo”, tornando 

mais aguda a contradição entre estes países dominantes e os 

demais países explorados sob a forma de colônias ou 

semicolônias, o controle sobre as ciências e os conhecimentos 

científicos torna-se cada vez mais estratégico para o regime 

de dominação. Daí decorre uma divisão das formas de 

socialização, difusão e de acesso aos conhecimentos segundo 

os critérios de partilha do mundo, que algumas tendências 

preferem trata-la pelo eufemismo da “divisão internacional do 

trabalho”. 

Na lógica dos países imperialistas e seus aparelhos 

como o FMI e o Banco Mundial, os países dominados devem 



130 

adaptar para tornar os seus sistemas de educação superior 

não um direito dos seus cidadãos, mas um serviço a ser 

mercadejado. Essa é a razão pela qual a educação S.A. nos 

níveis superiores cresce acentuadamente no Brasil. Trata-se 

de uma expansão do ensino superior pela via privada como 

serviços de mercado, ao passo que a sua qualidade do ensino 

cai em todos os aspectos, sendo as instituições públicas de 

ensino superior arruinadas de modo contínuo pelos gerentes 

do estado que se sucedem na tarefa de cumprir as 

determinações das classes opressoras e do imperialismo. 

Em sentido contrário a essa forma de dominação, a 

luta em defesa da ciência livre e da formação científica 

rigorosa e do vinculo da educação e da vida escolar com o 

mundo do trabalho e com a prática social traduz uma 

definição soberana do país e da nação. Imprimindo uma 

perspectiva da libertação das classes exploradas e de todos 

os que vivem do próprio trabalho. Essa defesa, no entanto, 

não poderá se dá de modo isolado, descolada das lutas dos 

trabalhadores do campo e da cidade para a libertação das 

forças produtivas da opressão do capital. Torna-se necessário 

aprofundar estudos para identificar as contradições que o 

capitalismo burocrático determina para a sociedade em geral 

e para a organização da educação, do ensino e da pesquisa 

científica. A identificação da contradição principal é 

importante na medida em que pode dar maior consistência e 
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conseqüência às formas de lutas e de ação comuns a uma 

frente de classes mais amplas contra o inimigo principal. 

É fundamental, nesse sentido, ter-se claro que não se 

liberta todas as ciências, das quais as ciências da saúde 

assume papel vital para a emancipação humana, se não se 

libertar o trabalho humano da lógica do capital. Do mesmo 

modo, o conceito ampliado de saúde só pode ser defendido 

concretamente dentro de uma perspectiva de luta contra a 

opressão do capital. 

Nessa ação libertadora as ciências da educação que se 

dedicam a esclarecer os processos de formação humana 

precisam ser entendidas em toda a sua essência, cuja 

natureza tem por fim a defesa e a constituição da liberdade 

contra todos os tipos de opressão e de violência injustas. Os 

cientistas da educação precisam, para cumprir o seu papel de 

defensores dessa finalidade, assumirem-se enquanto sujeitos 

intelectuais orgânicos das classes trabalhadoras, ou seja, em 

defesa de uma educação popular defendendo para todos os 

níveis da educação e do ensino o rigor científico, a formação 

intelectual profunda voltada à formação política no sentido de 

garantir a compreensão sobre as classes sociais e o que cada 

uma delas representa em termos das estruturas de poder e 

da realização da liberdade, bem como uma formação para o 

trabalho produtivo que deve ser obrigatório a todos aqueles 
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que se encontrarem apitos para fazê-lo numa sociedade onde 

ninguém explore o trabalho de ninguém. 

Essa defesa, no entanto, embora as definições da LEI 

9394/96 e da Constituição Federal apontem para a sua 

realização, não está garantida em função da maneira como os 

gerentes do estado e dos sistemas de ensino se posicionam 

no cumprimento das determinações do imperialismo e seus 

instrumentos, rebaixando a educação e a organização das 

instituições do ensino para uma escala inferior e desfechando 

para estas um caráter meramente de reprodução social dos 

interesses da lógica da dominação existente. O que sobrevive 

de avançado em termos de comprometimento com as 

transformações sociais e de defesa dos interesses dos 

trabalhadores nessas instituições são fruto da resistência de 

pequenos grupos de professores, de técnicos e de estudantes. 

O alargamento dos espaços por esses grupos de resistência 

não passa pelas lutas somente no interior das instituições de 

ensino e pesquisa, mas na forma como vinculam suas lutas a 

partir da atuação no interior delas com as lutas de classes 

que se desenvolvem no eixo da contradição principal da luta 

de classes. 

A concepção de educação popular pode se tornar base 

de realização de escolas populares para os trabalhadores. 

Para isso muitos estudantes universitários têm demonstrado 

grandes interesses, construindo experiências de vivências 
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com diversos movimentos populares do campo e da cidade. O 

período histórico das lutas sociais que antecedeu ao golpe 

militar em 1964 foi muito rico nessas experiências. A ditadura 

militar que assumiu o gerenciamento do estado após o golpe 

se encarregou de reprimir, desmantelar e criminalizar 

atividades desse tipo. 

 

O FARMACÊUTICO DO POVO: PRATICAR E DEFENDER A 

SAÚDE DO POVO E A EDUCAÇÃO POPULAR 

As formulações sobre o direito á saúde e a sua 

implementação, assim como se verificou sobre a educação, 

são bem claras e definidas pela Constituição Federal e pela 

Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, nº 8.080/90. O 

conceito, os princípios, as diretrizes e os objetivos emanados 

da base legal são igualmente bem definidos. A garantia da 

sua realização, todavia, fica limitada em função das mesmas 

causas pelas qual a educação de limita à reprodução social. 

Ou seja, o Sistema de Saúde é também voltado para a 

reprodução social do capital. As suas ações e serviços se 

tornam, de modo crescente, privatizados fazendo expandir de 

forma contínua a saúde s.a. que é organizada a partir das 

regras da lei da oferta e da procura na acumulação de lucro 

que o mercado possa oferecer. 

Dentro desse contexto, as reformulações curriculares 

com base no modelo de competências contido nas propostas 
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de Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

da área de Saúde, que sugerem a “revisão do modelo 

pedagógico” voltado para a formação do profissional 

generalista, onde “as ciências médicas” estariam “situadas na 

interface entre as ciências biológicas e as ciências humanas”. 

Essa formulação é importante, todavia, em função da 

natureza da organização do ensino superior marcado por uma 

fragmentação departamental e de setores isolados ela tem se 

configurado em letra morta na maioria dos cursos. Os 

professores estão presos aos seus departamentos e as 

coordenações dos cursos batendo cabeças com as novas 

denominações das grades curriculares sem ter muito claro o 

que fazer. 

Em que pese os obstáculos e as limitações é possível 

desenvolver ações educativas na formação em nível superior 

voltadas para a transformação social. Isso pode se dá em 

todos os cursos, desde que a sua perspectiva não se perda 

em limitar a formação vinculada ao mercado de trabalho. 

Esse processo depende, sobretudo, como vimos 

anteriormente da formação de grupos de estudantes, de 

professores e de técnicos, de resistência em defesa da 

democracia nas instituições e em defesa da ciência e do 

pensamento livre. 

Há muitos espaços favoráveis a esse processo de 

resistência no âmbito da formação do farmacêutico, uma vez 
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que se trata de uma formação de caráter estratégico para o 

desenvolvimento e para a soberania do país e da nação. Não 

é por acaso que é um dos currículos mais disputados pelos 

agentes do capital e, no caso brasileiro, principalmente pelos 

grupos de empresas dos países imperialistas. O desmonte da 

indústria farmacêutica nacional promovido pelos gerentes do 

Estado a serviço do imperialismo nas últimas décadas faz 

parte dessa disputa. A dependência crescente das tecnologias 

dos países dominantes é a resultante dessa dominação. 

Construído no âmbito da compreensão mais ampla da 

saúde, da qual a Assistência Farmacêutica é parte essencial, o 

conceito da Atenção Farmacêutica que concebe o profissional 

como “um dispensador de atenção à saúde, que pode 

participar ativamente na prevenção de enfermidades e na 

promoção da saúde, junto com outros membros da equipe de 

saúde1” pode se tornar uma categoria importante para a 

defesa desse tipo de resistência. 

A sua defesa e aplicação podem ampliar o leque de 

ação e de responsabilidades do farmacêutico. A tentativa 

proposta de construção do “consenso brasileiro de atenção 

farmacêutica”, produzida pela I Oficina Nacional de Atenção 

Farmacêutica (OFICINA, 2004, p. 14)2 ampliou o conceito 

definindo que “é um modelo de prática farmacêutica, 

desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. 

Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, 
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habilidades, compromissos e co-responsabilidades na 

prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de 

forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do 

farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia 

racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação 

também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 

respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais sob a 

ótica da integridade das ações de saúde3”. 

A mesma Oficina também apontou algumas 

“constatações” relacionadas com o contexto da prática 

farmacêutica no Brasil, dentre as quais reproduzimos três que 

indicam aspectos limitadores para o desenvolvimento da 

Atenção Farmacêutica. São elas: 1. “Deficiências na 

formação, excessivamente tecnicista, com incipiente 

formação na área clínica. Descompasso entre a formação dos 

farmacêuticos e as demandas dos serviços de saúde, tanto 

públicos como privados e nos diferentes níveis, bem como 

daquelas referentes ao setor produtivo de medicamentos e 

insumos necessários ap âmbito da saúde. Falta de diretrizes e 

escassez de oportunidades de educação continuada”. 

2.”Dissociação entre os interesses econômicos e os interesses 

da saúde coletiva, com predomínio dos primeiros, resultando 

na caracterização da farmácia como estabelecimento 

comercial e do medicamento como um bem de consumo, 



137 

desvinculados do processo de atenção à saúde”. 3. “Prática 

profissional desconectada das políticas de saúde e de 

medicamentos, com priorização das atividades 

administrativas em detrimento da educação em saúde e da 

orientação sobre o uso de medicamentos”. 

A Atenção Farmacêutica por realizar mediante a 

“interação direta do farmacêutico com o usuário”, como foi 

analisado pelos integrantes daquele fórum, ampliaria as 

condições concretas para a ação educativa do farmacêutico, 

desenvolvendo a educação em saúde de modo direto, a qual, 

decorrente da sua concepção de mundo poderá se 

encaminhar para uma educação tecnicista, assistencialista ou 

para uma educação emancipadora. 

Essas constatações, dentre outras, definidas pela 

oficina dos cientistas farmacêuticos, confirmam o quanto tem 

crescido o interesse e a compreensão dentre esses 

profissionais na busca de um novo modelo de formação. O 

farmacêutico como o cientista do povo. Como defensor da 

vida e da qualidade de vida. Estamos caminhando, 

caminheiros. Adiante. 

A caminhada para libertar a condição humana do 

fetichismo da mercadoria é também a caminhada para 

libertar a coisificação da ciência e da sua redução à condição 

de mercadoria que o capital lhe impõe. É sabido que essa 

libertação não se dará sem uma luta muito dura e longa 
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contra todas as formas de alienação da qual a atividade vital 

humana – o trabalho – foi também alienada, na medida em 

que a economia política – os feiticeiros na interpretação da 

crítica do materialismo histórico – só considera trabalho o 

trabalho alienado produtor sob a forma de mercadoria e 

produtor de mercadorias e de mais-valia. Essa é a luta que 

temos pela frente para que possamos falar de uma saúde que 

tenha como centro de suas ações a formação do homem 

integral. 

 

1. IVANA, Adriana Mitsue. Et al. (Orgs.). Consenso 

brasileiro de atenção farmacêutica: proposta. Brasília: 

Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 

2. Idem. 

3. Idem 
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"LUGAR AOS NEGROS ENTRE OS ALUNOS E 

PROFESSORES" 

Che Guevara 

 

Discurso do revolucionário argentino-cubano ao receber o 

título de doutor honoris causa, da Universidade Central de 

las Villas, em Cuba, em 28 de dezembro de 1959 

 

Queridos companheiros, novos colegas de cátedra e 

velhos colegas da luta pela liberdade de Cuba: tenho que 

pontuar como principio destas palavras que somente aceito o 

título que hoje me é conferido, como uma homenagem geral 

a nosso exército do povo. Não poderia aceitá-lo a título 

individual pela sincera razão de que tudo o que não tenha um 

conteúdo coletivo que se adapte somente ao que se quer 

dizer, não tem valor na nova Cuba; e como poderia aceitar 

pessoalmente, em nome de Ernesto Guevara, o grau de 

doutor Honoris Causa da Faculdade de Pedagogia, se toda a 

pedagogia que exerci foi a pedagogia dos acampamentos 

guerrilheiros, de más palavras, dos exemplos ferozes, e creio 

que isso não se pode converter-se de nenhuma maneira em 

uma toga; por isso sigo com meu uniforme do Exército 

Rebelde. Só posso vir sentar aqui, como representante de 

nosso exército, dentro do Claustro de Professores. Porém ao 

aceitar esta designação, que é uma honra para todos nós, 
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queria também homenagear e apresentar a mensagem do 

exército do povo, do exército vitorioso.  

Uma vez prometi aos alunos deste Centro uma 

pequena palestra na qual expusesse minhas idéias sobre a 

função da Universidade; o trabalho, o acúmulo de 

acontecimentos, nunca me permitiu fazê-lo, porém hoje vou a 

fazê-lo, amparado agora, ademais, em minha condição de 

Professor Honoris Causa. E o que tenho a dizer em primeiro 

lugar à Universidade, em relação à função essencial de sua 

vida nesta nova Cuba? Tenho que lhe dizer que se pinte de 

negro, que se pinte de mulato; não só entre os alunos, mas 

também entre os professores; que se pinte de operários e de 

camponeses, que se pinte de povo, porque a Universidade 

não é patrimônio de ninguém e pertence ao povo de Cuba, e 

se este povo que hoje está aqui e cujos representantes estão 

em todos os postos do governo, se levantou em armas e 

rompeu o dique da reação, foi porque esses diques não foram 

elásticos, não tiveram a inteligência primordial de serem 

elásticos para poderem frear com esta elasticidade o impulso 

do povo, e o povo que triunfou, que até está ‘malcriado’ com 

o triunfo, que conhece agora sua força e se sabe envolvente, 

está hoje nas portas da Universidade, e a Universidade deve 

ser flexível, pintar-se de negro, de mulato, de operário, de 

camponês, ou ficar sem porta, pois o povo a arrombará e ele 
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mesmo a pintará a Universidade com as cores que lhe pareça 

mais adequadas. 

Essa é a primeira mensagem, a mensagem que queria 

dizer nos primeiros dias depois da vitória, nas três 

Universidades do país, porém que somente pude fazê-lo na 

Universidade de Santiago, e se me pedissem um conselho eu 

como representante do povo, do Exército Rebelde e como 

professor de pedagogia, diria que para chegar ao povo é 

preciso sentir-se povo, é preciso saber o que ele quer, o que 

necessita e o que sente o povo. É preciso fazer um pouco 

mais de analise interior e de estatística universitária e 

perguntar quantos operários, quantos camponeses, quantos 

homens que têm que suar a camisa oito horas por dia estão 

aqui nesta Universidade, e depois de se perguntar isso, é 

preciso se perguntar, recorrendo a auto-análises, se este 

governo que hoje tem Cuba, representa ou não a vontade do 

povo. E se esta resposta for afirmativa, se realmente este 

governo representa a vontade do povo, será preciso 

perguntar-se também: este governo que representa a 

vontade do povo onde esta o que faz nesta Universidade? E 

então veríamos que desgraçadamente o governo que hoje 

representa a maioria quase total do povo de Cuba não tem 

voz nas universidades cubanas para dar seu grito de alerta, 

para dar sua palavra orientadora, e para expressar sem 
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intermediários, a vontade, os desejos e a sensibilidade do 

povo. 

(...) 

Hoje estamos trabalhando com todo o esforço para 

fazer de Cuba uma Cuba distinta, porém este professor de 

Pedagogia que está aqui não se engana e sabe que de 

professor de pedagogia tem tanto como de Presidente do 

Banco Central, e que se tem que realizar uma ou outra tarefa 

é porque as necessidades do povo o exigem, e isso não se faz 

sem sofrimento mesmo para o povo, porque é necessário 

aprender em cada caso, é preciso trabalhar aprendendo, é 

preciso corrigir os erros do povo que se encontra em um novo 

posto, e não é infalível, e não nasceu sabendo, e como este 

professor que está aqui foi um dia médico e por império das 

circunstancias teve que tomar o fuzil, e se graduou, depois de 

dois anos como comandante guerrilheiro, e logo terá que se 

graduar como Presidente de Banco ou Diretor de 

Industrialização do país, ou ainda quem sabe este professor 

de Pedagogia; quer este médico, comandante, presidente e 

professor de pedagogia, que se prepare a juventude 

estudantil do país, para que cada um, no futuro imediato, 

tome o posto que lhe seja designado, e o tome sem 

vacilações e sem necessidade de aprender pelo caminho, 

porém também quer este professor que está aqui, filho do 

povo, criado pelo povo, que seja este mesmo povo o que 
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tenha direito também aos benefícios da educação, que se 

derrubem os muros da educação, que não seja a educação 

simplesmente o privilegio dos que têm algum dinheiro, para 

poder fazer que seus filhos estudem, que a educação seja o 

pão de todos os dias do povo de Cuba. 

É lógico; não me ocorre exigir que os senhores 

professores o os senhores alunos atuais da Universidade de 

Las Villas realizem o milagre de fazer que as massas 

operárias e camponesas ingressarem na Universidade. É 

necessário um longo caminho, um processo que todos 

viveram, de longos anos de estudos preparatórios. O que 

pretendo, de fato, amparado nesta pequena história de 

revolucionário e de comandante rebelde, é que compreendam 

os estudantes de hoje da Universidade de Las Villas que o 

estudo não é patrimônio de ninguém, e que a Casa de 

Estudos onde vocês realizam suas tarefas não é patrimônio de 

ninguém, pertence a todo povo de Cuba, e quem lhe deu lhe 

tomará, e gostaria, porque iniciei todo este ciclo em vaivens 

de minha carreira como universitário, como membro da 

classe media, como médico que tinha os mesmos horizontes, 

as mesmas aspirações da juventude que vocês têm, e porque 

mudei no curso da luta, e porque me convenci da necessidade 

imperiosa da Revolução e da imensa justiça da causa do 

povo, por isso tudo gostaria que vocês, hoje donos da 

Universidade, lhe dessem ao povo. Não digo isso como uma 
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ameaça, para que amanhã ela seja tomada, não; falo 

simplesmente porque isto seria um exemplo entre os mais 

belos exemplos que estão sendo dados em Cuba; que os 

donos da Universidade Central de Las Villas, os estudantes, a 

entreguem ao povo através de sue governo revolucionário. 

Aos senhores professores, meus colegas, tenho que 

lhes dizer algo parecido: é preciso pintar-se de negro, de 

mulato, de operário e de camponês; é preciso descer ao 

povo, é preciso vibrar com o povo, quer dizer, Às 

necessidades integrais de toda Cuba. Quando isto for 

alcançado, ninguém terá perdido, todos teremos ganhado e 

Cuba poderá seguir sua marcha em direção ao futuro com um 

passo mais vigoroso e não será necessário incluir em seu 

Claustro este médico, comandante, presidente de Banco e 

hoje professor de pedagogia que se despede de todos. 
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EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA: BUSCANDO A 

COMPETÊNCIA TÉCNICA E O COMPROMISSO POLÍTICO 

 

A partir da década de 90, o Brasil aprofunda seu 

modelo de gerenciamento à lógica de organismos 

transnacionais (FMI e Banco Mundial). Esta lógica coloca o 

Estado como regulador e não mais responsável pela oferta de 

direitos, passando essa função à iniciativa privada. O sistema 

capitalista vive, hoje, mais uma das suas profundas crises 

(mais amarga e com saídas menos rápidas que a de 1929) 

tendo que expandir suas formas de lucrar para além do setor 

produtivo. A privatização dos serviços como saúde e educação 

é, portanto, uma necessidade da reprodução do sistema 

capitalista. Desta necessidade nasce a expansão das 

Instituições de Ensino Superior Privadas e o processo de 

privatização acelerado das Universidades Públicas.  

Nesse contexto, os Cursos Superiores que já não 

atendiam as demandas da maioria da sociedade, tanto na 

formação de profissionais, como na produção de ciência e 

tecnologia, reproduzem uma educação precária, tecnicista e 

dissociada do contexto social. A Reforma Universitária e o 

Reuni não são mais do que projetos para tornar as 

universidades centros de formação de força de trabalho em 

resposta as necessidades do mercado. Estas medidas 

contribuirão demasiadamente para retirar do único espaço 
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capaz de arquitetar transformações da nossa realidade, a 

universidade. 

A formação farmacêutica não fica fora desse bojo. E 

é ai que entra o/a educador/a e os/as estudantes assumindo 

seu papel de defensores/as da educação de qualidade, do 

ensino público com indissociabilidade do tripé ensino, 

pesquisa e extensão, e formação intelectual voltada para 

compreensão política e social do cotidiano, na perspectiva de 

formação desvinculada das necessidades do mercado e 

voltada para as necessidades do povo.  

A comunidade acadêmica preocupada com os rumos 

das universidades e com a formação do/a profissional 

farmacêutico/a aliada aos interesses da saúde e da 

transformação qualitativa do modo de vida dos/das 

cidadãos/as brasileiros/as, só poderá elaborar um 

verdadeiramente novo programa curricular quando se unir às 

entidades que representam os interesses do povo. Entre elas, 

sindicatos dos/as trabalhadores/as da saúde, sindicato dos/as 

farmacêuticos/as, associação de moradores e de modo geral a 

classe trabalhadora.  

A Executiva Nacional dos/as Estudantes de Farmácia 

– ENEFAR estará aprofundando este debate nas escolas por 

todo o país, sempre construindo a visão crítica dos/as 

estudantes sobre a universidade, a educação farmacêutica, o 

sistema de saúde e a sociedade atual. Entendemos que 
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somente com a organização do movimento estudantil nas 

escolas e o envolvimento dos setores progressistas da 

academia com a sociedade civil organizada é que 

alcançaremos vitórias substantivas na luta por um novo 

currículo para o curso de farmácia.   
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ENSAIO PARA UMA UNIVERSIDADE POPULAR 

Daniel Caribé1 

 

RESUMO: 

Diante de tantas propostas de reformas universitárias, 

lançadas no Brasil e fora dele, poucos foram aqueles que 

pautaram este debate por fora dos marcos da 

institucionalidade. Parece que nada se pode fazer para 

realmente modificar tais estruturas de forma radical. Este 

ensaio pretende resgatar um debate, o debate sobre a 

Universidade Popular, e se pauta na impossibilidade da 

tradicional esquerda brasileira de propor um sistema 

educacional para além do capital. Seu pano de fundo não 

poderia ser outro, a não ser as ocupações de reitorias que 

aconteceram durante todo o ano de 2007, principalmente nas 

universidades estatais, e o protagonismo dos movimentos 

sociais mais populares em propor uma “nova forma de fazer 

política”. 

 

 

 

I 

Ao contrário do que afirma a tradicional esquerda, a 

chegada ao poder institucionalizado dos partidos outrora 

socialistas (ou “dos trabalhadores”), principalmente pela via 
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eleitoral, não se caracteriza pelo inicio de um projeto, mas 

exatamente pelo seu final. A chegada ao poder, ou pelo 

menos ao controle do Estado em seus âmbitos mais restritos 

(burocracia e aparato policial), só acontece quando as 

condições subjetivas de uma parte significativa da população 

já estão em conformidade com o programa do grupo que 

ascende, e é para legitimar este processo que servem as 

eleições. Mas o próximo grupo dirigente também só pode 

chegar e se manter no Estado se for capaz de gerir a 

dinâmica contraditória do capital. Prepara-se toda uma 

sociedade, incluindo aí todas as suas classes, para 

determinado momento. O Estado vai aos poucos se 

modificando para acolher seu próximo grupo dirigente, e aí se 

inclui também as transformações do Estado em sua esfera 

mais ampliada (empresas no geral). Mas esse movimento é 

de mão dupla, e o próprio grupo vai incorporando práticas do 

Estado que almeja conquistar. Assim, quando o partido e o 

Estado finalmente se encontram e se confundem, é porque 

um ciclo se fechou. Daí para frente mudar o Estado, ou toda a 

sociedade, é mudar-se; e mudar-se é abrir mão daquilo que é 

e do que tem, ou seja, das instituições de dominação e do 

poder que emana delas. Este grupo que se funde com o 

Estado pode ser um legítimo representante de toda uma 

classe ou pelo menos da fração mais forte dela. Pode ser 

apenas um partido, mas geralmente é um conjunto deles. 
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Entretanto, um conjunto de práticas não forma 

somente uma instituição, mas várias. Um partido político, 

portanto, pode apenas ser um dos inúmeros representantes 

de todo um programa de uma classe. Entre estas outras 

instituições, além de outros partidos, pode haver diversas 

organizações, que aparentemente são distintas e 

independentes, e há também conjuntos de práticas que não 

chegaram ainda a se consolidar em algo determinado. 

O problema é que quase sempre, principalmente 

quando o Estado e o partido ainda não formaram uma coisa 

só, fica difícil delimitar quais instituições estão de cada lado 

da luta de classe. Isto acontece porque não tendo ainda 

chegado ao poder, e não tendo o projeto da sua classe se 

consolidado, o partido ainda está imerso em suas próprias 

contradições. Vira de fato, quando se trata de um partido de 

esquerda, um campo de confluência de classes antagônicas e 

de práticas contraditórias: é, somente neste aspecto, uma 

instituição em disputa2. 

Esta confusão entre as classes, de uma não saber 

onde começa a outra, é fruto de dois aspectos. O primeiro 

aspecto é que uma classe só existe em relação à(s) outra(s). 

Isto quer dizer que só se supera uma classe antagônica 

quando se supera a própria classe à qual se pertence. Ou 

seja, os trabalhadores formam uma classe do capitalismo 

assim como a burguesia forma outra. Superar o capitalismo 
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significa superar não somente os exploradores, mas também 

os explorados. A diferença entre estes dois lados é que uma 

destas classes só existe de forma separada quando se coloca 

no campo do prócapitalismo e a outra quando se assume 

anticapitalista. Ou seja, enquanto as classes não entendem as 

contradições que as determinam é comum que seja decretada 

a sua não existência, o que na prática leva à colaboração 

entre elas. Defender a classe trabalhadora como eterna, em 

última instância é tirar dela todo o seu caráter revolucionário, 

que é o de superar a si própria. Porém, é o outro aspecto que 

é ainda menos conhecido. 

Parece-me nítido que uma classe pró-capitalista é 

aquela que vive da exploração do trabalho e defende esta 

condição como necessária e insuperável. Em última instância, 

basta descobrir onde está posicionado tal grupo no ciclo de 

criação do valor para começar a decifrar os seus interesses. O 

difícil, portanto, não é desvendar as classes, mas o ciclo que 

as tornam parte do mesmo processo, apesar de serem partes 

contraditórias. Este ciclo, hoje, não poderia ser outro a não 

ser o modo de produção capitalista. Entretanto, apesar de 

manter a mesma essência faz uns bons séculos, o capitalismo 

modificou-se para não deixar de existir. E estas modificações 

tenderam quase sempre para complexificar uma situação que 

já não era muito fácil de entender. Provavelmente até à 

Revolução Russa em 1917, era bem nítido a quase todos que 
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aqueles que detivessem a propriedade dos meios de produção 

seriam os que ocupariam a função de classe pró-capitalista3. 

Os que tivessem somente a força de trabalho teriam que se 

formar enquanto classe anticapitalista – se quisessem almejar 

uma vida melhor. Assim, não basta também somente estar do 

lado menos favorecido no ciclo da exploração do trabalho, é 

preciso se compreender enquanto tal. 

Mas as modificações no capitalismo foram tão 

profundas que nos mostraram que não é a garantia jurídica 

da propriedade privada que determina a atual situação de 

exploração do trabalho, mas o forte controle exercido sobre 

os trabalhadores. Ou seja, voltemos às práticas! São elas que 

determinam onde estamos na história, e não as instituições 

derivadas delas. Por exemplo, a forma de organização do 

trabalho, que se reflete muito nitidamente no taylorismo, é 

uma expressão do conjunto de práticas que mantém a 

hierarquia cada vez mais rígida apesar de cada vez mais 

camuflada. Houve taylorismo sob o capitalismo de Estado da 

URSS, e houve também sob o liberalismo dos EUA. A 

propriedade privada se mostrou uma conseqüência e não a 

essência do capitalismo. E quem ainda tem dúvida basta olhar 

para as experiências “socialistas” e perceber que a exploração 

do trabalho continuou sem a existência da propriedade 

privada. E a exploração continuou porque havia subordinação. 

É aí que está a questão: nem sempre, e cada vez menos, é o 
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proprietário aquele que controla a exploração do trabalho. A 

esta classe, que planeja e se apodera dos resultados da 

produção sem necessariamente se preocupar com a 

propriedade jurídica, chamamos de gestores e se confundem, 

muitas vezes, com os trabalhadores – seja porque os seus 

membros estão diretamente ligados à organização do 

trabalho, como os dirigentes dos sindicatos burocratizados; 

seja porque são responsáveis por criar os arranjos 

organizacionais capazes de tirar dos trabalhadores ainda mais 

valor do seu trabalho, como os administradores. Assim, 

diversas organizações que se assumem “dos trabalhadores” 

nitidamente não são instituições burguesas, e até combatem 

a burguesia numa disputa intercapitalista. Mas por 

controlarem os trabalhadores e as relações de produção de 

forma vertical e viverem do valor excedente gerado pelo 

trabalho (a mais-valia), também não são instituições de 

trabalhadores – ou pelo menos, não hegemonizadas por 

estes. O que está colocado aqui é: pelo fato de não ser uma 

tradicional instituição burguesa, esta mesma instituição não 

pode automaticamente ser considerada uma instituição 

proletária; e mesmo havendo trabalhadores junto com 

representantes das classes pró-capitalistas na sua 

composição, são as práticas dominantes que nos dizem o 

lugar desta instituição na luta de classe. Quando esta 

instituição reproduz relações de produção tipicamente 
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capitalistas (como a manutenção das hierarquias e a 

conseqüente separação entre a base e os chefes), e estas 

relações soterram as práticas que questionam o capital (como 

a solidariedade e a autogestão), então esta instituição mais 

cedo ou mais tarde arrancará do seu interior esta contradição 

e seguirá o caminho determinado pelas práticas vencedoras. 

E este momento geralmente é quando se chega ao poder do 

Estado. 

 

II 

A história do PT (Partido dos Trabalhadores) não me 

parece fugir muito deste esquema, desta dialética entre 

práticas e instituições. Não é o PT que funda um conjunto de 

práticas que hoje chamamos, já de maneira irônica, de “modo 

petista”. Ao contrário, o PT é fundado por este “modo” e é 

muito mais resultado da história do que criador dela, por mais 

que aceitemos o seu protagonismo nas lutas sociais 

brasileiras das duas últimas décadas. 

Essas práticas que fundaram o PT também fundaram 

outras instituições, umas antes mesmo do próprio surgimento 

do PT, outras tão menores e efêmeras que quase não nos 

lembramos delas. Uma grande parte delas, reconheçamos, 

estava ligada às diversas formas de organização dos 

trabalhadores, mas outras tantas se ligaram às classes que 

controlam e exploram o trabalho. E destas que controlam o 
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trabalho estão desde as burocracias sindicais; a maior parte 

da autodenominada “sociedade civil”, ou as ONGs – cada dia 

mais responsáveis pela difusão da ideologia do capital; 

contando também outros partidos que foram incorporando o 

projeto petista ao longo do tempo. Entretanto, e hoje é mais 

fácil afirmar isso de tão completo que está o “modo petista”, 

há também um conjunto de instituições que historicamente 

nunca se confundiram com os trabalhadores, nunca foram 

espaços de disputa para eles, ao contrário dos sindicatos, por 

exemplo. Falo das empresas, das grandes corporações, das 

bolsas de valores, cada dia mais alinhadas ao PT. Esses 

gestores, apesar de surgirem muitas vezes do “chão da 

fábrica” e, portanto, terem uma ligação muito forte com a 

unidade produtiva, só se consolidam enquanto classe quando 

entram também em contradição com a outra classe 

capitalista, que é a burguesia. Para tanto, não basta ficar na 

unidade produtiva, entrando em confronto somente com os 

trabalhadores e mantendo-se subordinados aos proprietários 

dos meios de produção: é preciso se colocar ao nível superior, 

que hoje se expressa no mercado financeiro, mas que nada 

verdade é o próprio controle global do capital. Os fundos de 

pensão são, portanto, cada dia mais dominados pela 

burocracia sindical, como nos mostra Francisco de Oliveira em 

o “Ornitorrinco” (2003)4. Mas há aqueles que já se situavam 

neste espaço de reprodução do capital mesmo sem ter 
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nenhuma ligação com os movimentos dos trabalhadores. Ou 

seja, enfim os gestores do grande capital se encontram com 

os gestores que controlam o trabalho, e só desta junção é 

possível garantir tal hegemonia. Este convergência entre 

gestores do “chão da fábrica” com os das grandes empresas 

é, por exemplo, o que justifica, no plano das ideologias, o 

“fim da história”, já que as antigas oposições se 

confraternizaram. Mas que, no nível da economia, representa 

a total imbricação do Estado com as organizações da 

sociedade civil e com o Mercado. 

Por outro lado, quanto mais acabada é uma 

instituição, mais ficam evidentes suas contradições originais 

devido às escolhas que suas organizações têm que tomar 

para continuarem a existir. E quanto mais evidentes as 

contradições, é porque menos poder se concentra na 

ideologia que as sustenta. O reflexo disso não poderia ser 

outro a não ser o abandono, pelos trabalhadores, destas 

instituições enquanto caminhos para uma vida menos sofrida, 

contando aí toda a subjetividade deste desejo, já que, se 

tratando do PT, parece nunca ter havido muitas esperanças 

que deste partido surgisse um instrumento revolucionário. 

Como se vem observando especialmente nos últimos 

anos, intensificou-se o descolamento dos movimentos sociais 

do “modo petista” e busca-se agora, de forma muito difusa 

ainda, um “novo modo de fazer política”. Movimentos outrora 
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considerados do lupemproletariado, ou seja, formados por um 

segmento social que não mereciam nenhuma confiança dos 

operários, se levantam de forma organizada por todo o país, 

refletindo uma tendência que se manifesta de maneira muito 

concreta em toda a América Latina. Estes movimentos, 

também campo de confluência de práticas antagônicas, quase 

sempre sendo os últimos da fila na prioridade dos partidos, 

sejam eles de direita ou de esquerda, são os primeiros a 

experimentar estas “novas formas de fazer política”. Mas as 

organizações mais tradicionais, como os trabalhadores rurais 

que lutam pelo direito de trabalhar na terra e até mesmo 

alguns operários (como aqueles que ocupam as fábricas, 

principalmente quanto estas são abandonadas pelos patrões) 

apontam para a mesma direção. O fato é que estes 

movimentos são formados pelos desempregados ou aqueles 

em situação precária de emprego e se expressam sob outras 

pautas quando não diretamente na busca de trabalho5, como 

a luta pela moradia ou outras demandas da “cidadania”. 

Uma das formas de fazer suas lutas que estes 

movimentos desenvolvem são as ocupações. Diferentes das 

greves, que paralisam a produção e/ou a circulação de 

mercadorias mas não apontam para outro modo de vida, as 

ocupações se confrontam com o capital criando uma 

alternativa a ele, porque nestes espaços um conjunto de 

práticas é fomentada e delas, aos poucos, novas instituições 
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brotam, instituições que se fundamentam, desde sua raiz, no 

antagonismo de classes e não na conciliação. Numa 

ocupação, a busca pela satisfação das necessidades básicas 

se imbrica na organização política do movimento, aliando, 

mais pela imposição das condições materiais do que pelas 

idealizações, a “luta política” com a “luta econômica”. 

Não se trata, entretanto, de uma novidade história. As 

ocupações, principalmente de fábricas, mas às vezes de 

bairros inteiros, foram práticas comuns aos trabalhadores 

durante todo o século XX. Porém, poucas foram as que 

caminharam para a auto-gestão da produção. A maioria 

sequer ousou a colocar a fábrica para funcionar. A partir de 

1968 é que se tornou mais comum, nas lutas travadas pelos 

trabalhadores, colocar a indústria em funcionamento mesmo 

sem os proprietários. Na América Latina, o caso do Chile é 

emblemático. Durante o governo de Allende, quando os 

gestores e a burguesia paralisaram a produção, os 

trabalhadores continuaram a produzir mesmo sem nenhum 

apoio do Estado. Na Europa, a França foi o local de 

experiências conhecidas, com a da LIP (1968). Entre os anos 

de 1974 e 1975, muitos operários portugueses também 

conseguiram tomar as fábricas, e geri-las sem os patrões e a 

burocracia sindical. A questão colocada neste texto, 

entretanto, não é a originalidade da tática, mas a dimensão 

que ela ganha na atual conjuntura. Por mais que a fábrica 
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fosse o local de socialização dos trabalhadores como já mais 

tinha se visto na história – principalmente antes da 

reestruturação produtiva por qual passou o capitalismo após 

meados da década de 70, onde a tendência passou a ser a de 

fragmentar a unidade produtiva –, uma ocupação de terreno 

para construção de moradia consegue abarcar a vida dos seus 

ocupantes numa dimensão ainda maior, até porque, para um 

grande número, trata-se da primeira experiência consciente 

de intervenção política, e a comunidade ali criada é a primeira 

da qual se faz parte de forma efetiva. 

Entende-se por “luta política”, então, desde as micro-

relações de poder, como, por exemplo, a necessidade de 

combater o machismo e o racismo para fundamentar uma 

relação mais harmoniosa entre os ocupantes, até a 

confrontação com o Estado, ou como acontece ainda com 

mais freqüência, exigindo ao Estado os “direitos 

fundamentais” – e é aí que se expressa o caráter 

contraditório deste conjunto de práticas, que é uma herança, 

aqui no Brasil, do “modo petista”. A “luta econômica”, por sua 

vez, não se expressa, assim como nos economicistas tão 

criticados por Lênin, na busca por melhorias de condições de 

trabalho (ver Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, 

texto de 1920). Simplesmente para estes não há a figura do 

patrão para se exigir algo nem chega até eles a legislação 

trabalhista – o conjunto de leis que legitima a exploração do 
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trabalho e que a esquerda tradicional tanto ama. A “luta 

econômica” é a pura e simples experimentação de formas 

outras de organizar a produção e o trabalho. Neste caso a 

contradição consiste muitas vezes em ainda se buscar 

trabalhar de forma individual (hoje atitude louvada com o 

nome “empreendedorismo”) do que na organização coletiva. 

O fato é que fazer a “luta econômica” nestes termos é 

afrontar ao capitalismo na sua essência, que são as práticas 

hierarquizadas e, portanto, é também uma “luta política”. Por 

sua vez, a “luta política” só pode acontecer se for através da 

construção de novas práticas. Fica evidente para estes 

movimentos, principalmente através de suas táticas, que têm 

como maior expressão as ocupações, que só podem avançar 

se aliarem novamente “luta política” e “luta econômica”, 

superando ao máximo as contradições destes processos. A 

junção entre “luta política” e “luta econômica” é, portanto, a 

luta pela autogestão. 

Entretanto, apesar de só agora o conjunto de práticas 

que criaram o PT começarem a perder a hegemonia, os 

movimentos que adotam esta “nova forma de fazer política” 

não partem do zero – e são movimentos muitas vezes de 

nascimento recente. Esta “nova forma de fazer política” não 

tem muito de novo. Aliás, o “modo petista” também não 

surge no início da década de 80... Enfim, historicamente este 

conjunto de práticas, que hoje já é chamado de autonomismo 
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por muitos, apesar da completa falta de unidade entre 

aqueles que o reivindicam, trava lutas em paralelo e de forma 

marginal contra o capitalismo e suas classes privilegiadas, 

desde a direita clássica até os partidos centralistas 

autoritários. O fato é que poucas vezes conseguiu-se ser um 

pouco mais que uma seita, e sempre exerceu um papel 

secundário. Somente se considerarmos as lutas travadas 

pelos anarquistas, ou as lutas que entraram para a histórica 

como lutas anarquistas, como as que aconteceram na Guerra 

Civil Espanhola entre outras, é que o autonomismo ganha 

uma dimensão mais significativa na história. Porém, apesar 

de compartilhar muitos dos princípios anarquistas, pode se 

tornar muito problemático colocar os atuais movimentos 

autonomistas como naturais herdeiros daquelas lutas, até 

porque o movimento anarquista continua a existir e até 

parece ganhar um novo fôlego. 

Portanto, é plausível pensar que ao se levantar contra 

o poder do capital, e encontrar pela frente exatamente o PT e 

suas instituições irmãs porque originadas das mesmas 

práticas, uma das possibilidades dadas para estes 

movimentos é tentar usar algumas das táticas e projetos 

oriundos das práticas que estiveram ao lado dos 

trabalhadores ao longo destes anos e que por sua vez não 

compactuaram com o “modo petista”. 
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III 

O que se passa neste momento é uma ascensão das 

lutas sociais em todo país, dizem até que em toda a América 

Latina, e o que acontece no movimento estudantil é apenas 

uma expressão, talvez uma das menores expressões, deste 

processo. Por ser o setor das lutas sociais mais próximo da 

intelectualidade, e, portanto, capaz de fazer-se ouvir com 

menor dificuldade, suas lutas ganham uma visibilidade 

relativamente maior que as dos outros. Sem contar aí que, 

além de próximo dos “formadores de opinião”, a 

universidade, local onde o movimento estudantil cria suas 

lideranças, foi durante um bom tempo o berço dos gestores. 

Por isso há todo um cuidado em não criminalizar os 

estudantes revoltosos assim como o fazem com outros 

setores – como os sem-teto e os sem-terra. Há sempre a 

esperança de que estes estudantes sejam os futuros 

dirigentes da sociedade, repetindo uma tradição já 

secularizada. Somente quando se radicaliza as lutas dentro 

das universidades, e quando há uma pressão muito forte dos 

grandes gestores do capital para transformar esta instituição 

conforme seus interesses, é que os estudantes passam a ser 

alvo de repressões mais duras, que é o que acontece, neste 

momento, no interior de São Paulo e na Bahia6. 

Por sua vez, descolados completamente das outras 

lutas que acontecem fora dos campi, o movimento estudantil, 
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e também o dos professores, tem uma dificuldade enorme de 

perceber que o movimento do qual participa é na verdade 

uma parte, e não a vanguarda, da nova conjuntura. Age 

deste modo não somente por arrogância, mas porque ainda 

dá força à ideologia das classes dominantes que defende a 

superioridade do trabalho intelectual frente às outras formas 

de trabalho, e do profissional intelectual frente ao 

assalariado, e consequentemente não percebe que o próprio 

trabalho intelectual, hoje, é uma das formas em que as 

classes dominantes mais extraem valor. Pior: acreditam 

mesmo que a universidade deve ser o espaço onde as classes 

poderiam conviver fraternalmente, para o bem da ciência, 

que seria, na verdade, neutra. 

O que há de peculiar neste momento, e o que nos leva 

a crer que há uma ligação muito forte entre o que acontece 

fora e dentro das universidades, não é ainda a radicalidade 

das ações – apesar de serem muito mais radicais do que as 

lutas encampadas sob o signo do “modo petista” – mas a 

profunda reflexão feita por todos sobre os caminhos a serem 

percorridos daqui para frente. Nos novos fóruns do 

movimento estudantil, nas novas centrais sindicais ou nos 

congressos dos movimentos sociais, pelo menos um 

questionamento parece surgir em todos estes espaços e 

apontar para o mesmo caminho: como construir as lutas de 

uma forma diferente daqui para frente? 
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Qual a origem deste questionamento, então? A certeza 

de que a forma como vínhamos organizando as lutas, e as 

conseqüentes pautas destas lutas, se esgotaram. O que é 

este jeito de fazer política que se pretende criticar e superar a 

não ser o próprio “modo petista”? E é bom lembrar que este 

conjunto de práticas que caracteriza o “modo petista” não foi 

ainda completamente superado, nem pelos mais radicais dos 

movimentos. E que, entre aqueles que querem superá-lo, há 

muitos que tentam regatar práticas ainda mais 

burocratizadas. 

Ao contrário do que se propaga com freqüência 

(principalmente através do tipo de marxismo que prega a 

neutralidade das forças produtivas), o Partido, seja ele de 

quadros ou de massas, provou que ao invés de fazer o 

prometido, que era unificar as lutas, jogou um papel 

fundamental na sua fragmentação (ou pior, na sua 

subordinação). Na universidade, e principalmente no 

movimento estudantil, isso se refletiu na completa separação 

dos estudantes dos movimentos sociais em particular, e dos 

trabalhadores no geral, como já assinalado. Segundo eles, 

cada movimento deve lutar pelo específico, enquanto nós, 

Partido, lutamos na esfera institucional pelo bem de todos. 

Neste aspecto, por mais que esta afirmação irrite os outros 

partidos de esquerda existentes no país, sem dúvidas, não 

houve nenhum outro partido tão bolchevique quanto o PT no 
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que confere à subordinação de toda uma classe! Por sua vez, 

poucos foram os movimentos sociais que pautaram em suas 

lutas uma universidade a serviço de suas próprias demandas, 

ou o que chamamos de Universidade Popular. Uma luta não 

dialogava com outra, intencionalmente. 

Mas, nesta nova conjuntura, as esperanças no “modo 

petista” se diluem. E, ao contrário do que previram durante 

mais de um século os partidos social-democratas e os de 

linha leninista e/ou trotskista, a pauta dos movimentos passa 

a ser, entre outras coisas, a de unificar a luta através de 

outras formas de organização. Ou seja, os movimentos se 

mostram capazes de criar seus espaços de interlocução sem 

mediações. Não se trata somente de criar uma “nova forma 

de fazer política”, mas uma forma de construir as lutas como 

base em princípios antes rejeitados, como os da autonomia e 

da horizontalidade. 

Não é uma questão de ficar idealizando os movimentos 

sociais. De fato, a reivindicação imediata de todos eles é, em 

essência, a da conquista da cidadania ou a consolidação da 

democracia, ou, sendo mais objetivo, a manutenção do 

Estado e da sociedade atual. É uma contradição, que muitos 

compreendem que exista, mas poucos sabem como sair dela. 

Mas quais as conseqüências diretas e já vistas nestes espaços 

de interlocução? A construção de pautas comuns e de práticas 

menos hierarquizadas. Por sua vez, o grande diferencial dos 
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movimentos sociais é que são, na maioria dos casos, 

movimentos de trabalhadores (e não de gestores), feitos por 

eles e para eles mesmos. São os trabalhadores que gerem as 

suas lutas e compreendem as limitações dela. Se o programa 

político, aparentemente, não rompe com o capitalismo, as 

práticas que podem fundamentar uma nova sociedade já 

estão a ser constituídas. 

Mas a questão é: os estudantes, e principalmente os 

estudantes universitários, nunca foram vistos como 

lupemproletariado. Na verdade, nem como trabalhadores 

eram vistos. O que fazem eles, então, usando cada vez mais 

uma tática das camadas de trabalhadores mais periféricas na 

dinâmica do capital, ao lançarem-se em ocupações? 

Nas ocupações das reitorias das universidades que 

aconteceram pelo Brasil durante o ano de 2007, por exemplo, 

a exigência da construção de uma Universidade Popular é 

nada menos que a expressão da unificação das lutas por uma 

educação a serviço dos trabalhadores. Se na ocupação da 

USP (Universidade de São Paulo) isto parecia ser apenas uma 

das exigências dentre duas dezenas de outras, na ocupação 

da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), acontecida no 

mesmo período, na prática foi essa a principal reivindicação, 

já que segmentos dos movimentos sociais estiveram juntos 

aos estudantes pautando suas próprias demandas, o que 

incluía a consolidação de um novo curso (consultar os blogs 
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da ocupação). Na ocupação da UFBA, acontecida poucos 

meses após, por sua vez, esta pauta surgiu de forma nítida e 

ainda com mais força. Não entrarei aqui, com o perigo de 

fazer falsas análises, no julgamento porque uma e não a 

outra ocupação pautou esta bandeira com mais clareza. O 

fato é que, apesar da menor comoção social, na UFAL o 

movimento foi vitorioso de forma muito mais rápida, 

enquanto hoje, na USP, a reitoria assume sua função policial 

e começa a punir os estudantes revoltosos. Na UFBA o 

conflito ainda estar muito acesso para qualquer previsão de 

desfecho. 

 

IV 

Mas a grande questão agora é saber como materializar 

esta Universidade Popular. Percebamos: os movimentos 

sociais passaram a reivindicar esta bandeira apesar dos 

diversos nomes dados a este projeto e uma parte do 

movimento estudantil começa a compreender que só pode ser 

um movimento pautado na luta de classe se for aliado dos 

trabalhadores. Os trabalhadores, sejam eles ainda estudantes 

ou não, querem agora uma universidade preocupada com 

suas demandas. Mas de fato, ninguém sabe como será esta 

tal Universidade Popular. Isso é ruim? Afirmar que isto é ruim 

é continuar na linha de pensamento que defende a 

incapacidade dos trabalhadores de criarem suas próprias 
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instituições, ao invés de copiarem as existentes. Por outro 

lado, assumir a possibilidade de não ter um projeto pronto é 

alimentar a certeza de que a sociedade futura e suas 

conseqüentes instituições só podem surgir se forem 

fundamentadas num novo conjunto de práticas. E a prática 

para a qual aponta esta incerteza é a da construção coletiva e 

democrática. Ou seja, a primeira pauta desta Universidade 

Popular é o modo como ela deve ser construída. 

O segundo questionamento que deve ser levantado é 

se a Universidade Popular pode surgir das atuais 

universidades ou se deve se confrontar com elas neste 

primeiro momento. Se partirmos do pressuposto que nem o 

capitalismo nem o socialismo encarnam o fim da história, 

podemos afirmar que tudo está em transição. E com este 

pressuposto podemos afirmar também que é mais importante 

pensarmos nos meios do que nos fins. Se neste momento 

focarmos nossa luta na derrubada da burocracia acadêmica, 

fração da classe dos gestores que domina as universidades 

públicas e privadas deste país (veja bem, não são os 

professores de modo geral, mas uma camada de professores 

que subordina a universidade aos interesses do capital e está 

a reformular esta instituição e seus currículos para atingir tal 

fim), quando conseguirmos isso não perceberemos que 

dezenas de universidades populares já existem por aí e o que 

quereremos fazer é exatamente destruir estes projetos. É 
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sempre bom usar alguns exemplos históricos, ainda mais 

quando são amplamente conhecidos. A destruição dos 

sovietes após a subida ao poder do Partido Bolchevique 

exemplifica de forma muito nítida este processo. Ou seja, 

tenhamos sensibilidade de perceber que estas universidades 

populares já existem em alguns espaços, e em muitos casos 

estão fora das universidades tradicionais. E mais: estas 

universidades construídas a margem da institucionalidade do 

capital influenciam fortemente as universidades estatais. 

De fato, há cursos de extensão dentro das 

universidades burocratizadas – não os cursos de extensão 

financiados pelas empresas, mas os autogeridos por 

estudantes, professores e trabalhadores envolvidos no 

processo – que se preocupam na disseminação do 

cooperativismo com autogestão, por exemplo, e na 

elaboração de outras tecnologias que, se aplicadas 

corretamente, servem para a emancipação dos trabalhadores. 

Mas não é esta a regra e mesmo estes vivem com muita 

dificuldade e de forma marginal. 

Há também professores e estudantes que mesmo por 

fora das universidades, sem ajuda de nenhuma das 

instituições criadas pelas classes dominantes, estão 

produzindo saber junto aos trabalhadores e a partir de 

demandas conjuntas. E ainda há os centros de produção de 

conhecimento construídos por e para os trabalhadores. 
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Provavelmente a Escola Nacional Florestan Fernandes, do 

MST, seja hoje o exemplo mais conhecido de uma 

Universidade Popular da qual falamos. E mesmo que não seja 

ainda, é sem dúvidas uma experiência neste sentido. 

Isso quer dizer que “devemos mudar o mundo sem 

tomar o poder?” Não se trata disso... Mas só podemos 

transformar (e não tomar) o poder quando formos capazes de 

instituir uma nova forma de sociabilidade. Ou seja, quando 

nossas práticas já estiverem de tal forma enraizadas que 

fomentem novas instituições que se defrontem diretamente 

com o poder instituído e sejam capazes de o substituir. 

Acumular forças é exatamente isto, e não formar uma base 

alienada sob o julgo de uma direção burocratizada. A este 

processo de construção de um conjunto de instituições que se 

defrontam com o poder constituído podemos chamar, assim 

como o próprio Lênin fazia, de “poder dual”. A Universidade 

Popular é a forma de poder que deve se defrontar com a 

Universidade do Capital, seja ela “pública” ou privada. A 

Universidade Popular deve ser compreendida também como 

uma das possíveis formas de expressão do poder popular. 

Ou seja, este “poder dual” pode acontecer por dentro 

ou por fora das universidades atuais, mas seja onde for só 

acontece a partir da unificação dos trabalhadores de fora das 

universidades com os filhos e filhas de trabalhadores e 

trabalhadoras que estão dentro das universidades. Daí, a 
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construção de fóruns onde os movimentos sociais tenham voz 

e voto dentro da própria universidade atual é de fundamental 

importância. Mas se apegar só a isto é um grande equívoco. 

 

V 

Derivado disto tudo, é importante entrar numa 

questão que não deveria ser polêmica para obviedade que ela 

traz, mas que infelizmente é algo muito caro nas elaborações 

dos projetos dos próprios movimentos sociais. Até que ponto 

uma universidade financiada pelo Estado é uma Universidade 

Pública? Configura como projeto político daqueles que de 

dentro das Universidades se mantêm no “modo petista” 

reivindicar “uma universidade pública, gratuita e de 

qualidade”. Mas a universidade pública que eles reivindicam é 

a universidade subordinada ao Estado. Aí cabe uma pergunta: 

a Universidade Estatal (porque é assim que devem ser 

chamadas as universidades financiadas e controladas pelo 

Estado) dos períodos anteriores ao neoliberalismo era uma 

universidade a serviço dos trabalhadores? O máximo que esta 

universidade estatal conseguiu ser, de forma muito precária, 

diga-se de passagem, foi uma Universidade de Massas. Mas 

uma Universidade de Massas não é uma Universidade para as 

massas. Daí porque parece ser incompreensível exigir a 

manutenção da atual universidade. O que determina o sentido 

da universidade são os propósitos pelos quais são criados e 
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transferidos os conhecimentos gerados nela. A Universidade 

de Massas é um projeto do capital na medida em que cria 

trabalhadores qualificados para a subordinação destes às 

empresas. Esta não pode ser a Universidade Popular: é a 

Universidade Populista. Uma “Universidade para as massas”, 

cujo melhor termo me parece ser o da Universidade Popular – 

já que o trabalhador não se deve moldar por outros e sim de 

forma autodeterminada – é uma universidade que deve ter 

por objetivo incluir em seus espaços todos que nela queiram 

entrar, mas para produzir conhecimento para estes que nela 

entraram, e não para aqueles que de fora a controlam. 

Um espaço público, diferente do estatal, é aquele no 

qual os trabalhadores que nele se produzem (ou no caso das 

universidades, os futuros trabalhadores que nela se formam) 

decidem o futuro de tal espaço. Uma universidade pública me 

parece ser aquela que pode ser gerida por todos que nela 

vivem, que é livre para decidir seus propósitos e atende aos 

interesses da vida, e não do capital. Mas uma universidade 

pública está a serviço dos trabalhadores que nela não 

estudam também, porque ela deve ser a expressão dos 

setores mais oprimidos da sociedade, e não do segmento 

mais privilegiado dela. Se tal sociedade é composta de uma 

maioria negra, então deve se dedicar prioritariamente a 

compreender esta realidade, sem esquecer de outras 

questões tão importantes quanto. Se o problema da 
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sociedade é criar trabalho menos brutal ou tecnologias de 

gestão que garantam o controle dos trabalhadores sobre o 

seu próprio trabalho, então são estes problemas que a 

universidade deve pautar como prioridades. Seu objetivo não 

é o de criar mais trabalhadores, mas o de ser um espaço 

onde as questões colocadas à sociedade sejam debatidas e 

resolvidas, sem esquecer que outros milhares de locais, 

também públicos, têm esta tarefa. Enfim, uma universidade 

pública não pode existir de forma plena nesta atual 

sociedade, a não ser como dualidade de poder, em projeto 

inacabado e contraditório. 

Portanto, a universidade pública só é popular se não 

for estatal. A Universidade Estatal é a Universidade do 

Capital, assim como hoje é a Universidade da Burocracia 

Acadêmica. Mas a Universidade Estatal nunca será a 

Universidade dos Trabalhadores, ou, só para não associar 

este projeto às práticas a serem superadas: uma 

Universidade Popular. 

Mas além da defesa abstrata da “universidade 

pública”, o movimento que insiste em seguir no “modo 

petista” exige uma “universidade de qualidade”. Por sua vez, 

a universidade pretendida pela burocracia acadêmica também 

está a cada dia mais em busca da qualidade. Mas qual 

qualidade? A qualidade necessária para a reprodução do 

capital de forma mais plena. A burocracia acadêmica sabe 
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que a ciência tem classe, mas a esquerda do “modo petista” 

ainda vive na ilusão da neutralidade das forças produtivas. 

Exige qualidade de forma abstrata e não percebe que cada 

dia a Universidade está mais qualificada para atender os 

interesses daqueles que a controlam. As reformas 

universitárias propostas servem para fazer universidades 

mais qualificadas nestes aspectos. 

E se a gratuidade é uma grande coisa a ser 

conquistada, não difere muito das outras duas bandeiras 

falsamente neutras. Ou seja, presume-se acima da luta de 

classes. Ser gratuita não garante que o que for produzido 

nela sirva para a emancipação dos trabalhadores. A 

Universidade Estatal brasileira sempre foi gratuita, e a cada 

dia mais as universidades do capital privado tendem a se 

tornar também, em conseqüência dos projetos de 

“transferência de renda” criados pelos últimos governos. Se a 

gratuidade do ensino sempre foi a bandeira mais radical 

levantada por aqueles que acreditaram ser a educação uma 

das formas mais concretas de emancipação, isto tudo muito 

antes do “modo petista” exigir para si a mesma consigna, o 

fato do Estado financiar o ensino, seja através das instituições 

privadas do Estado ou do mercado, ou, como comumente 

chamamos Universidades Públicas e Universidades 

Particulares, o fato de ser desta forma só demonstra a 

importância da educação formal na reprodução do capital. 
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Ainda mais porque a ingerência mais contundente em ambos 

os espaços sempre é a de reprimir a participação discente nas 

instâncias de poder. De resto, a burocracia acadêmica 

mantém sua liberdade de vender estas instituições a bel 

prazer, desde que, por sua vez, sigam também o script 

determinado pelos gerentes do grande capital, respeitando as 

hierarquias. 

Diante destes aspectos, uma Universidade só pode ser 

popular se assumir seu caráter de classe e suas bandeiras 

refletirem esta compreensão. Ou seja, romper como o “modo 

petista” requer elaborar novas bandeiras e palavras de 

ordem. A atual bandeira, “universidade pública, gratuita e de 

qualidade” só reflete o afastamento dos movimentos de 

dentro da universidade do conjunto dos trabalhadores e no 

final das contas reafirma a pretensão das classes dominantes 

de se porem acima da luta de classe. 

Porém, além de pública, a Universidade Popular deve 

ser livre. Ser livre, por um lado, é possível somente, como já 

esboçado, através da autogestão, e não somente através da 

co-gestão. A co-gestão é uma colaboração entre setores, a 

autogestão é o governo de todos de forma igual. Defender, 

por exemplo, que professores e estudantes, na hora de 

decidir os rumos da universidade, tenham pesos distintos, 

então esta universidade não é outra a não ser a Universidade 

do Capital, porque continua a reproduzir suas relações 
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autoritárias. Mas, além de ser livre internamente, deve ser 

livre em relação às outras universidades populares. 

O fato é que em nome do “conhecimento a serviço dos 

trabalhadores” podemos criar um totalitarismo que impeça a 

criatividade. Essa deve ser uma das maiores preocupações. A 

descentralização da Universidade Popular é o único caminho 

para que cada trabalhador se veja na totalidade e também 

em sua especificidade nestas instituições. Ou seja, é 

necessário que cada um entenda do seu modo o que é uma 

universidade a serviço dos trabalhadores e que seja 

impossível censurar outro espaço que produza conhecimento 

a serviço dos trabalhadores de outra forma. Uma 

Universidade Popular da periferia de um centro urbano não 

pode produzir a mesma ciência de uma Universidade Popular 

de trabalhadores rurais. 

E é possível descentralizar sob o comando do Estado? 

É possível fragmentar, não descentralizar. E a fragmentação, 

hoje, é o principal inimigo daqueles que querem constituir 

“um novo modo de fazer política”. Portanto, a Universidade 

Popular deve ser encarada não como algo a se erguer através 

de prédios e sistemas de avaliação, copiando os modelos 

atuais, mas como um projeto de unificação da classe 

trabalhadora, assim como outros a ser elaborados. Seu 

objetivo é despir a ciência do capital da sua suposta 

neutralidade, e provocar os trabalhadores a produzirem e 
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sistematizarem conhecimentos oriundos das suas próprias 

práticas. Só daí pode se pensar em construir suas próprias 

instituições de educação de forma generalizada. O “modo 

petista” é apenas um dos véus que mascara a neutralidade 

das forças produtivas e que garante o apego dos 

trabalhadores à atual universidade e à sua ciência. 

Entretanto, tudo nos leva a crer que este véu já começou a 

cair. 

_______________________________________ 

1. Trabalha com educação popular assessorando cooperativas 

e movimentos sociais. Correio eletrônico: 

dancaribe@gmail.com 

2. Para entender melhor a relação entre as práticas e as 

instituições, ver, de João Bernardo, o livro Dialética da Prática 

e da Ideologia (1991), publicado pelas editoras Afrontamento 

e Cortez. 

3. Makhaiski já colocava esta questão sob outros parâmetros 

mesmo antes de 1917, mas seu pensamento foi quase que 

esquecido. No Brasil, Maurício Tragtenberg foi um dos poucos 

a reconhecer o valor deste autor, ao republicar alguns de 

seus textos em Marxismo Heterodoxo (1981). 

4. Neste texto, o segundo do livro Crítica à Razão Dualista 

(2003), apesar de apresentar algo na direção da formação 

dos gestores enquanto classe autônoma (porém sempre em 

relação com as outras), Chico de Oliveira não se preocupa, 
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talvez pelo caráter de ensaio dado ao trabalho, em resgatar 

todo o pensamento que já tinha feito tais considerações 

anteriores a ele. Única referência citada é Milovan Djilas, que 

defende mais a liberdade de mercado do que a auto-

organização dos trabalhadores, e não rompe, portanto, com a 

classe dos gestores de que ele mesmo percebe a existência. 

Para entender mais sobre a formação dos gestores enquanto 

classe, ver a obra de João Bernardo e de Maurício 

Tragtenberg. 

5. Não que eles estejam excluídos do capitalismo por não 

terem emprego – estão tão enfurnados quanto o burguês 

tradicional, o operário da indústria automobilística e o 

professor universitário – mas a certeza que muitos têm de 

que não voltarão jamais para a formalidade impõe a 

necessidade de inventar ou experimentar outras formas de 

trabalho. 

6. Os estudantes que ocuparam as reitorias das universidades 

estaduais paulistas e da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), ou fizeram qualquer outro tipo de ato que questionou 

a hegemonia da burocracia acadêmica, sofrem agora com a 

repressão, que vai desde a violência policial a ameaça de 

expulsão. Ver Blog da Ocupação da Reitoria da USP e o Blog 

da Ocupação da UFBA. 
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 EDUCAÇÃO PARA ALÉM DO CAPITAL 

István Mészáros 

 

A aprendizagem é a nossa vida, desde a juventude até 

à velhice, de facto quase até à morte; ninguém vive durante 

dez horas sem aprender". (Paracelso) 

"Se viene a la tierra como cera, – y el azar nos vacía 

en moldes prehechos. – Las convenciones creadas deforman 

la existencia verdadera… Las redenciones han venido siendo 

formales: - es necesario que sean esenciales . La liberdad 

política no estará asegurada, mientras no se asegura la 

libertad espiritual. … La escuela y el hogar son las dos 

formidables cárceles del hombre". (José Martí) 

"A doutrina materialista relativa à mudança de 

circunstâncias e à educação esquece que elas são alteradas 

pelo homem e que o educador deve ser ele próprio educado. 

Portanto, esta doutrina deve dividir a sociedade em duas 

partes, uma das quais [os educadores] é superior à 

sociedade. A coincidência da mudança de circunstâncias e da 

actividade humana ou da auto-mudança pode ser concebida e 

racionalmente entendida apenas como prática revolucionária". 

(Marx) 

 

1. A lógica incorrigível do capital e o seu impacto sobre 

a educação 
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Poucos negariam hoje que a educação e os processos 

de reprodução mais amplos estão intimamente ligados. 

Consequentemente, uma reformulação significativa da 

educação é inconcebível sem a correspondente transformação 

do quadro social no qual as práticas educacionais da 

sociedade devem realizar as suas vitais e historicamente 

importantes funções de mudança. Mas para além do acordo 

sobre este simples facto os caminhos dividem-se 

severamente. Pois, caso um determinado modo de 

reprodução da sociedade seja ele próprio tido como 

garantido, como o necessário quadro de intercâmbio social, 

nesse caso apenas são admitidos alguns ajustamentos 

menores em todos os domínios em nome da reforma, 

incluindo o da educação. As mudanças sob tais limitações 

conjecturais e apriorísticas são admissíveis apenas com o 

único e legitimo objectivo de corrigir algum detalhe defeituoso 

da ordem estabelecida, de forma a manter-se as 

determinações estruturais fundamentais da sociedade como 

um todo intactas, em conformidade com as exigências 

inalteráveis de um sistema reprodutivo na sua totalidade 

lógico. É-se autorizado a ajustar as formas através das quais 

uma multiplicidade de interesses particulares conflitantes se 

devem conformar com a regra geral pré-estabelecida da 

reprodução societária, mas nunca se pode alterar a própria 

regra geral. 
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Esta lógica exclui, com finalidade categórica, a 

possibilidade de legitimar o concurso entre as forças 

hegemónicas fundamentais rivais de uma dada ordem social 

como alternativas viáveis umas das outras, quer no campo da 

produção material quer no domínio cultural/educacional. 

Portanto, seria bastante absurdo esperar uma formulação de 

um ideal educacional, do ponto de vista da ordem feudal em 

vigor, que contemplasse a dominação dos servos, como 

classe, sobre os senhores da classe dominante bem 

estabelecida. Naturalmente, o mesmo vale para a alternativa 

hegemónica fundamental entre capital e trabalho. Não 

surpreendentemente, portanto, até as mais nobres utopias 

educacionais, formuladas no passado a partir do ponto de 

vista do capital, tiveram que permanecer estritamente dentro 

dos limites da perpetuação do domínio do capital como um 

modo de reprodução social metabólica. Os interesses 

objectivos de classe tinham de prevalecer mesmo quando os 

autores subjectivamente bem intencionados destas utopias e 

discursos críticos observavam claramente e ridicularizavam as 

manifestações desumanas dos interesses materiais 

dominantes. A suas posições críticas poderiam apenas chegar 

até ao ponto de utilizar as reformas educativas que 

propusessem para remediar os piores efeitos da ordem 

reprodutiva capitalista estabelecida sem, contudo, eliminar os 
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seus fundamentos causais antagónicos profundamente 

enraizados. 

A razão porque todos os esforços passados destinados 

a instituir grandes reformas na sociedade por meio de 

reformas educacionais esclarecidas, reconciliadas com o ponto 

de vista do capital, tiveram de soçobrar – e que ainda hoje 

permanece – é o facto de as determinações fundamentais do 

sistema capitalista serem irreformáveis. Como sabemos 

através da triste história da estratégia reformista, já com 

mais de 100 anos, desde Edward Bernstein4 e seus 

associados – que outrora prometeram a transformação 

gradual da ordem capitalista numa ordem qualitativamente 

diferente, socialista – o capital é irreformável porque pela sua 

própria natureza, como totalidade reguladora sistemática, é 

totalmente incorrigível. Ou tem êxito em impor aos membros 

da sociedade, incluindo as personificações "carinhosas" do 

capital, os imperativos estruturais do seu sistema como um 

todo, ou perde a sua viabilidade como o regulador 

historicamente dominante do modo de reprodução social 

metabólico bem estabelecido e universal. Consequentemente, 

quanto aos seus parâmetros estruturais fundamentais o 

capital deve permanecer sempre incontestável, mesmo que 

todos os tipos de correctivos marginais sejam não só 

compatíveis mas também benéficos, e realmente necessários, 

para ele importando a sobrevivência continuada do sistema. 
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Limitar uma mudança educacional radical às margens 

correctivas auto-servidoras do capital significa abandonar de 

uma só vez, conscientemente ou não, o objectivo de uma 

transformação social qualitativa. Do mesmo modo, procurar 

margens de reforma sistemática no próprio enquadramento 

do sistema capitalista é uma contradição em termos. É por 

isso que é necessário romper com a lógica do capital se 

quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente. 

O impacto da lógica incorrigível do capital sobre a 

educação tem sido grande ao longo do desenvolvimento do 

sistema. Apenas as modalidades de imposição dos 

imperativos estruturais do capital no domínio educacional 

mudaram desde os primeiros dias sangrentos da "acumulação 

primitiva" até ao presente, em sintonia com as circunstâncias 

históricas alteradas, como veremos na próxima secção. É por 

isso que hoje o significado da mudança educacional radical 

não pode ser senão o rasgar do colete-de-forças da lógica 

incorrigível do sistema: através do planeamento e da 

prossecução consistente da estratégia de quebrar a regra do 

capital com todos os meios disponíveis, assim como com 

todos aqueles que ainda têm de ser inventados neste espírito. 

 

2. Os remédios não podem ser só formais; eles devem 

ser essenciais 
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Parafraseando a epígrafe retirada de José Martí, 

podemos com ele dizer que "os remédios não podem ser 

apenas formais; eles devem ser essenciais".10 

A educação institucionalizada, especialmente nos 

últimos cento e cinquenta anos, serviu – no seu todo – o 

propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 

necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema 

capitalista mas também o de gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes, como se não 

pudesse haver nenhum tipo de alternativa à gestão da 

sociedade ou na forma "internacionalizada" (i.e. aceite pelos 

indivíduos "educados" devidamente) ou num ambiente de 

dominação estrutural hierárquica e de subordinação reforçada 

implacavelmente. A própria História tinha que ser totalmente 

adulterada, e de facto frequentemente falsificada de modo 

grosseiro, para este propósito. Fidel Castro, falando sobre a 

falsificação da história cubana após a guerra de 

independência do colonialismo espanhol, dá um exemplo 

impressionante: 

"¿Qué nos dijeron en la escuela? ¿Qué nos decían aquellos 

inescrupulosos libros de historia sobre los hechos? Nos decían que 

la potencia imperialista no era la potencia imperialista, sino que, 

lleno de generosidad, el gobierno de Estados Unidos, deseoso de 

darnos la liberdad, había intervenido en aquella guerra y que, 
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como consecuencia de eso, éramos libres. Pero no éramos libres 

por cientos de miles de cubanos que murieron durante 30 años en 

los combates, no éramos libres por el gesto heroico de Carlos 

Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, que inició aquella lucha, 

que incluso prefirió que le fusiliaran al hijo antes de hacer una sola 

concesión; no éramos libres por el esfuezo heroico de tantos 

cubanos, no éramos libres por la predica de Martí, no éramos 

libres por el esfuerzo heroico de Máximo Gómez, Calixto García y 

tantos aquellos próceres ilustres; no éramos libres por la sangre 

derramada por las veinte y tantas heridas de Antonio Maceio y su 

caída heroica en Punta Brava; éramos libres sencillamente porque 

Teodoro Roosevelt desembarcó con unos quantos rangers en 

Santiago de Cuba para combatir contra un ejército agotado y 

prácticamente vencído, o porque los acorazados americanos 

hundieron a los 'cacharros' de Cerveza frente a la bahia de 

Santiago de Cuba. Y esas monstruosas mentiras, esas increíbles 

falsedades eran las que se enseñaban en nuestras escuelas.” 

As determinações abrangentes do capital afectam 

profundamente cada domínio singular com algum peso na 

educação, e de forma alguma apenas as instituições 

educacionais formais. Estas últimas estão estritamente 

integradas na totalidade dos processos sociais. Elas não 

podem funcionar adequadamente, excepto se estiverem em 
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sintonia com as determinações educacionais abrangentes da 

sociedade como um todo. 

Aqui a questão crucial, sob a regra do capital, é 

assegurar a adopção por cada indivíduo das aspirações 

reprodutivas objectivamente possíveis da sociedade como "o 

seu próprio objectivo". Por outras palavras, num sentido 

verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se de uma 

questão de "interiorização" pelos indivíduos – como indicado 

no segundo parágrafo desta secção – da legitimidade do 

posto que lhes foi atribuído na hierarquia social, juntamente 

com as suas "próprias" expectativas e as formas de conduta 

"certas" mais ou menos explicitamente estipuladas nessa 

base. Enquanto a interiorização pode fazer o seu bom 

trabalho, para assegurar os parâmetros reprodutivos 

abrangentes do sistema capitalista, a brutalidade e a violência 

podem ser postas de parte (embora de modo algum 

permanentemente abandonadas) como modalidades 

dispendiosas de imposição de valor, como de facto aconteceu 

no decurso dos desenvolvimentos capitalistas modernos. 

Apenas em períodos de crise aguda se dá de novo projecção 

ao arsenal da brutalidade e da violência com o objectivo de 

impor valores, como o demonstraram em tempos recentes as 

tragédias dos muitos milhares de desaparecidos no Chile e na 

Argentina. 
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Para terem a certeza, as instituições de educação 

formais são uma parte importante do sistema global da 

interiorização. Mas apenas uma parte. Quer os indivíduos 

participem ou não – durante menores ou maiores, mas 

sempre bastante limitados, números de anos – nas 

instituições de educação formais, eles devem ser induzidos a 

uma aceitação activa (ou mais ou menos resignada) dos 

princípios reprodutivos orientadores dominantes da própria 

sociedade, adequados aos seu posto na ordem social, e de 

acordo com as tarefas reprodutivas que lhe foram 

assinaladas. Sob as condições da escravidão ou da servidão 

feudal isto é, naturalmente, um problema bastante diferente 

daquele que deve prevalecer sob o capitalismo, mesmo 

quando os indivíduos trabalhadores formalmente não são de 

todo, ou são muito pouco, educados no sentido formal do 

termo. Todavia, ao interiorizarem as pressões exteriores 

omnipresentes, eles têm de adoptar as perspectivas globais 

da sociedade de consumo como os limites individuais 

inquestionáveis das suas próprias aspirações. Apenas a mais 

consciente acção colectiva pode destrinça-los desta grave 

situação paralisante. 

Vista nesta perspectiva, torna-se bastante claro que a 

educação formal não é a força ideologicamente primária que 

cimenta o sistema capitalista; nem é capaz de, por si só, 

fornecer uma alternativa emancipadora radical. Uma das 
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funções principais da educação formal nas nossas sociedades 

é produzir tanta conformidade ou "consenso" quanto for 

capaz a partir de dentro e através dos seus próprios limites 

institucionalizados e legalmente sancionados. Esperar da 

sociedade mercantilizada a promulgação activa – ou mesmo a 

mera tolerância – de um mandato às suas instituições de 

educação formal que as convidasse a abraçar plenamente a 

grande tarefa histórica do nosso tempo: ou seja, a tarefa de 

romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência 

humana, seria um milagre monumental. É por isso que, 

também no domínio educacional, os remédios "não podem ser 

formais; eles devem ser essenciais". Por outras palavras, eles 

devem abarcar a totalidade das práticas educacionais da 

sociedade estabelecida. 

Os remédios educacionais formais, mesmo alguns dos 

maiores, e mesmo quando são sacramentados pela lei, 

podem ser completamente invertidos, desde que a lógica do 

capital permaneça intacta como enquadramento orientador da 

sociedade. Na Grã-Bretanha, por exemplo, durante várias 

décadas, os principais debates acerca da educação 

centraram-se na questão das " Escolas Abrangentes " 

("Comprehensive Schools"), a serem instituídas em 

substituição do sistema educativo elitista há muito 

estabelecido. Durante aqueles debates o Partido Trabalhista 

Britânico não só adoptou como chave do programa eleitoral a 
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estratégia geral de substituir o anterior sistema privilegiado 

de aprendizagem pelas "Escolas Abrangentes", como de facto 

também consagrou legalmente esta política depois de ter 

constituído como governo, embora mesmo então não tenha 

ousado tocar no mais privilegiado sector da educação, as 

"Escolas Públicas".20 Hoje, contudo, o governo britânico do 

"New Labour" está inclinado a desmantelar o sistema da 

escola abrangente, não só através da reedição das antigas 

instituições educacionais elitistas como também, em 

acréscimo a estas, através da instituição de uma nova 

variedade de "academias" favoráveis à classe média, apesar 

de todo o criticismo mesmo entre os seus próprios apoiantes 

acerca do estabelecimento de um sistema de "duas vias" 

("two-tier system"), tal como está em vias de ser 

estabelecido e reforçado pelo governo um sistema de duas 

vias no "Serviço Nacional de Saúde" britânico. 

Assim, ninguém pode realmente escapar da 

"formidável prisão" do sistema escolar estabelecido 

(condenado nestes termos por José Martí) simplesmente 

reformando-o. Pois o que lá estava antes de tais reformas 

mais cedo ou mais tarde será certamente restabelecido 

devido ao fracasso absoluto em desafiar através de qualquer 

mudança institucional isolada a lógica agressiva global do 

próprio capital. O que precisa ser confrontado e alterado 

fundamentalmente é todo o sistema de interiorização, com 
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todas as suas dimensões visíveis e escondidas. Romper a 

lógica do capital no campo da educação é portanto sinónimo 

da substituir as formas omnipresentes e profundamente 

enraizadas de interiorização mistificante por uma alternativa 

positiva abrangente. Esta é a questão para a qual agora nos 

devemos voltar. 

 

3. "A aprendizagem é a nossa vida, desde a juventude 

até à velhice" 

Na sua época Paracelso estava absolutamente certo, e 

não está menos certo actualmente: "A aprendizagem é a 

nossa vida, desde a juventude até à velhice, de facto quase 

até à morte; ninguém vive durante dez horas sem aprender." 

A grande questão é: o que é que aprendemos de uma forma 

ou de outra? Será ela conducente à auto-realização dos 

indivíduos como "indivíduos socialmente ricos" humanamente 

(nas palavras de Marx), ou está ela ao serviço da 

perpetuação, consciente ou não, da ordem social alienante e 

finalmente incontrolável do capital? Será o conhecimento 

necessário para transformar em realidade o ideal da 

emancipação humana, em conjunto com a determinação 

sustentada e a dedicação dos indivíduos para conduzir a auto-

emancipação da humanidade até à sua conclusão com êxito, 

apesar de todas as adversidades, ou é, pelo contrário, a 

adopção por indivíduos particulares de modos de 
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comportamento que apenas favorecem a realização dos fins 

reificados do capital? Neste mais vasto e mais profundo 

significado da educação, que inclui de forma proeminente 

todos os momentos da nossa vida activa, podemos concordar 

com Paracelso em que tanto (praticamente tudo) é decidido, 

para o bem e para o mal – não apenas para nós próprios 

como indivíduos mas simultaneamente também para a 

humanidade – em todas aquelas inelutáveis horas em que 

não podemos passar "sem aprender". Isto é assim porque "a 

aprendizagem é, verdadeiramente, a nossa vida". E como 

tanto é decidido desta forma para o bem e para o mal, o êxito 

depende de tornar este processo de aprendizagem, no 

sentido amplo do "Paracelsiano", um processo consciente, de 

forma a maximizar o melhor e a minimizar o pior. 

Apenas a mais vasta concepção de educação nos pode 

ajudar a insistir no objectivo de uma mudança 

verdadeiramente radical proporcionando alavancas que 

rompam a lógica mistificadora do capital. Esta maneira de 

abordar os assuntos é, de facto, tanto a esperança como a 

garantia do êxito possível. Por contraste, cair na tentação dos 

arranjos institucionais formais – "a pouco e pouco", como 

afirma a sabedoria reformista desde tempos imemoráveis – 

significa permanecer aprisionado dentro do círculo vicioso 

institucionalmente articulado e protegido desta lógica auto-

interessada do capital. Esta última forma de encarar tanto os 
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problemas em si mesmos como as suas soluções "realistas" é 

cuidadosamente cultivada e propagandeada nas nossas 

sociedades, enquanto que a alternativa genuína e de alcance 

amplo e prático é desqualificada aprioristicamente e afastada 

bombasticamente como sendo "gestos políticos". Esta espécie 

de aproximação é incuravelmente elitista mesmo quando se 

pretende democrática. Porque limita tanto a educação como a 

actividade intelectual da maneira mais estreita possível, como 

a única forma certa e adequada de preservar os "padrões 

civilizados" daqueles destinados a "educar" e governar, contra 

a "anarquia e a subversão". Simultaneamente exclui a 

esmagadora maioria da humanidade do âmbito da acção 

como sujeitos, e condena-os para sempre a serem apenas 

influenciados como objectos (e manipulados no mesmo 

sentido), em nome da presumida superioridade da elite: 

"meritocrática", "tecnocrática", "empresarial", ou o que quer 

que seja.  

Contra a concepção tendencialmente estreita de 

educação e da vida intelectual, cujo fim obviamente é manter 

o proletariado "no seu lugar", Gramsci argumentava 

energicamente há muito tempo atrás que "Não há qualquer 

actividade humana da qual se possa excluir toda a 

intervenção intelectual – o homo faber não pode ser separado 

do homo sapiens. Também todo o homem, fora do seu 

emprego, desenvolve alguma actividade intelectual; ele é, por 
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outras palavras, um 'filósofo', um artista, um homem 

experiente, ele partilha a concepção do mundo, ele tem uma 

linha consciente de conduta moral, e portanto contribui no 

sentido de manter ou mudar a concepção do mundo, isto é, 

no sentido de encorajar novas formas de pensamento"21 

Como podemos observar, a posição de Gramsci é 

profundamente democrática. É a única defensável. A sua 

conclusão é dupla. Primeiro, ele insiste em que todo o ser 

humano contribui, de uma forma ou de outra, para a 

formação da concepção predominante do mundo. E, segundo, 

ele sublinha que tal contribuição pode cair nas categorias 

contrastantes da "manutenção" e da "mudança". Pode não ser 

apenas uma ou outra mas ambas em simultâneo. Qual das 

duas é mais acentuada, e em que grau, irá obviamente 

depender da forma como as forças sociais conflitantes se 

confrontam e sustêm os seus interesses alternativos 

importantes. Por outras palavras, a dinâmica da história não é 

uma qualquer força externa misteriosa mas a intervenção de 

uma enorme multiplicidade de seres humanos no actual 

processo histórico, na linha da "manutenção e/ou mudança" – 

num período relativamente estático bastante mais de 

"manutenção" do que de "mudança", ou vice-versa na altura 

de uma grande elevação na intensidade de confrontações 

hegemónicas antagonistas – uma dada concepção do mundo, 
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e por conseguinte atrasando ou apressando a chegada de 

uma mudança social significativa.  

Isto coloca em perspectiva as reivindicações elitistas 

de políticos auto-nomeados e educadores. Pois eles não 

podem mudar à vontade a "concepção do mundo" da sua 

época, não importa o quanto gostariam de o fazer, e não 

importa quão maciço possa ser o aparelho de propaganda à 

sua disposição. Um processo colectivo inelutável de 

proporções elementares não pode ser expropriado por bem 

mesmo pelos mais espertos e mais generosamente 

financiados operadores políticos e intelectuais. Se não fosse 

por este inconveniente "facto brutal", posto tão 

poderosamente em evidência por Gramsci, o domínio da 

educação institucional formal estreita poderia reinar para 

sempre em favor do capital.  

Nenhuma quantidade de manipulação vinda de cima 

pode transformar o imensamente complexo processo de 

modelar a visão geral do mundo dos nossos tempos – 

constituída de incontáveis concepções particulares na base de 

interesses hegemónicos alternativos irreconciliáveis 

objectivamente, independentemente do quão conscientes 

possam estar os indivíduos envolvidos acerca dos 

antagonismos estruturais subjacentes – num dispositivo 

homogéneo e uniforme, funcionando como o promotor 

permanente da lógica do capital. Nem mesmo o aspecto da " 
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manutenção " pode ser considerado um constituinte passivo 

da concepção do mundo dominante do indivíduo. Mesmo que 

de uma maneira muito diferente do aspecto da "mudança", a 

visão do mundo de uma época é contudo activa e benéfica 

para o capital apenas enquanto se mantém activa. Isto 

significa que a "manutenção" tem (e deve ter) a sua própria 

base de racionalidade, independentemente de quão 

problemática é em relação à alternativa hegemónica do 

trabalho. Isto é, ela não só tem de ser produzida pelas 

classes estruturalmente dominadas de indivíduos em 

determinado momento no tempo, mas do mesmo modo tem 

de ser constantemente reproduzida por eles, sujeitas (ou 

não) à permanência à sua base de racionalidade original. 

Quando uma maioria significativa da população – algo 

aproximada aos 70 por cento em muitos países – se afasta 

com desdém do "processo democrático" do ritual eleitoral, 

tendo lutado no passado pelo direito ao voto durante 

décadas, isto mostra uma mudança real de atitude face à 

ordem dominante; pode-se dizer que é uma rachadura nas 

espessas camadas de gesso cuidadosamente depositadas 

sobre a fachada "democrática" do sistema. Contudo, de modo 

algum se poderia ou deveria interpretar isto como um 

afastamento radical da "manutenção" da concepção do 

mundo actualmente dominante.  
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Naturalmente, as condições são muito mais favoráveis 

à atitude da "mudança" e à emergência de uma concepção do 

mundo alternativa a meio de uma crise revolucionária, 

descrita por Lenin como o tempo "em que as classes 

dominantes já não podem governar à maneira antiga, e as 

classes subordinadas já não querem viver à maneira antiga". 

Estes são momentos absolutamente extraordinários na 

história, e não podem ser prolongados como se poderia 

desejar, como o demonstraram no passado os fracassos das 

estratégias voluntaristas.22 Portanto, em relação quer à 

"Manutenção" quer à "mudança" de uma dada concepção do 

mundo, a questão fundamental é a necessidade de modificar, 

de uma forma duradoura, o modo de interiorização 

historicamente prevalecente. Romper a lógica do capital no 

âmbito da educação é absolutamente inconcebível sem isto. 

E, mais importante, esta relação pode e tem de ser expressa 

também de uma forma positiva. Pois através de uma 

mudança radical no modo de interiorização agora repressivo, 

que sustenta a concepção dominante do mundo, o domínio do 

capital pode ser e será quebrado. 

Nunca é demasiado sublinhar a importância 

estratégica da concepção mais ampla de educação, expressa 

na frase: "a aprendizagem é a nossa própria vida". Pois muito 

do nosso processo continuado de aprendizagem se situa, 

felizmente, fora das instituições educacionais formais. 



199 

Felizmente, porque esses processos não podem ser 

prontamente manipulados e controlados pela estrutura 

educacional formal legalmente salvaguardada e sancionada. 

Eles comportam tudo, desde o brotar das nossas respostas 

críticas relativamente aos ambientes materiais mais ou menos 

desprovidos na nossa infância, assim como o nosso primeiro 

encontro com poesia e a arte, até às nossas diversas 

experiências de trabalho, sujeitas a um escrutínio equilibrado 

por nós próprios e pelas pessoas com quem as partilhamos, 

e, claro, até ao nosso envolvimento de muitas maneiras 

diferentes em conflitos e confrontos durante a nossa vida, 

incluindo as disputas morais, políticas e sociais dos nossos 

dias. Apenas uma pequena parte disto está directamente 

ligada à educação formal. Contudo eles têm uma enorme 

importância não só nos nossos anos precoces de formação 

como durante a nossa vida, quando tanto tem que ser 

reavaliado e trazido a uma unidade coerente, orgânica e 

viável sem a qual não poderíamos possuir uma personalidade, 

mas tombaríamos em peças fragmentárias: não presta, 

defeituoso mesmo para o serviço de fins sócio-políticos 

autoritários. O pesadelo em 1984 de Orwell não é realizável 

precisamente porque a esmagadora maioria das nossas 

experiências constitutivas permanece – e permanecerá 

sempre – fora do domínio do controlo e coerção institucional 

formal. Para ter a certeza, muitas escolas podem causar um 



200 

grande prejuízo, portanto merecendo totalmente as severas 

críticas de Martí como "prisões terríveis". Mas mesmo as suas 

piores redes não podem prevalecer uniformemente. Os jovens 

podem encontrar alimento intelectual, moral e artístico 

noutros lados. Pessoalmente fui muito afortunado por 

encontrar, com oito anos de idade, um professor notável. Não 

na escola mas quase por acaso. Ele tem sido meu 

companheiro desde então, todos os dias. O seu nome é Attila 

József: um gigante da literatura mundial. Aqueles que leram a 

epígrafe do meu livro, Beyond Capital, já conhecem o seu 

nome. Mas deixem-me citar algumas linhas de outro dos seus 

grandes poemas, escolhido para epígrafe do meu próximo 

livro. Em espanhol elas lêem-se como se segue: 

Ni Dios ni la mente, sino 

el carbón, el hierro y el petróleo, 

la materia real nos ha creado 

echándonos hirvientes y violentos 

en los moldes de esta 

sociedad horrible, 

para afincarnos, por la humanidad, 

en el eterno suelo. 

Después los sacerdotes, los soldados y los burgueses, 

al fin nos hemos vuelto fieles 

oidores de las leyes: 

por eso el sentido de toda obra humana 
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zumba en nosotros 

como el violón.23 

Estas linhas foram escritas há setenta anos, em 1933, 

quando Hitler conquistou o poder na Alemanha. Mas elas 

falam hoje a todos nós com maior intensidade do que em 

qualquer época anterior. Elas convidam-nos a "ouvir as leis 

atenta e verdadeiramente" e a proclamá-las sonora e 

claramente por toda a parte. Porque hoje está em jogo nada 

menos do que a própria sobrevivência da humanidade. 

Nenhuma prática não educacional formal pode extinguir a 

validade e o poder duradouros de tais influências.  

 Sim, "a aprendizagem é a nossa própria vida", como 

Paracelso afirmou há quase cinco séculos atrás, e nas suas 

pegadas muitos outros também, que talvez nunca tenham 

sequer ouvido o seu nome. Mas para tornar esta verdade 

auto-evidente, como deveria ser, temos que reclamar o 

domínio total da educação para toda a vida, para que seja 

possível colocar em perspectiva a sua parte formal, a fim de 

instituir também aí uma reforma radical. Isto não pode ser 

feito sem desafiar as formas actualmente dominantes de 

interiorização, grandemente reforçadas a favor do capital 

através do próprio sistema educacional formal. De facto, da 

maneira como estão as coisas hoje, a principal função da 

educação formal é agir como um cão de guarda autoritário ex 

officio para induzir um conformismo generalizado em 
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determinados modos de interiorização, de forma a subordiná-

los às exigências da ordem estabelecida. O facto de a 

educação formal não poder ter êxito na criação de uma 

conformidade universal não altera o facto de no seu todo 

estar orientada para aquele fim. Os professores e alunos que 

se rebelam contra tal desígnio fazem-no com a munição que 

adquiriram tanto dos seus companheiros rebeldes no interior 

do domínio formal, e a partir do campo mais amplo da 

experiência educacional "desde a juventude até à velhice".  

Do que necessitamos extremamente, então, é de uma 

actividade de "contra-interiorização" coerente e sustentada 

que não se esgote na negação – independente do quão 

necessária é como uma fase neste empreendimento – mas 

defina os seus alvos fundamentais como a criação de uma 

alternativa abrangente positivamente sustentável ao que 

existe. Há cerca de trinta anos atrás estava a editar e a 

apresentar um volume de ensaios do notável historiador e 

pensador político filipino, Renato Constantino. Na altura ele 

foi mantido sob os mais rígidos constrangimentos autoritários 

do regime cliente dos EUA encabeçado pelo "general" Marcos. 

Na altura ele conseguiu passar-me a mensagem de que 

gostaria que o volume se intitulasse Neo Colonial Identity and 

Counter-Consciousness,24 o nome com que de facto o livro 

mais tarde apareceu. Totalmente ciente do impacto 

escravizador da interiorização da consciência colonial no seu 
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país, Constantino tentou sempre enfatizar a tarefa histórica 

de produzir um sistema de educação duradouro alternativo, 

com todos os meios à disposição do povo, bem além do 

domínio educacional formal. A "contra-consciência" adquiriu 

assim um significado positivo. Relativamente ao passado 

Constantino destacava que "Desde o seu início, a colonização 

espanhola operava mais através da religião do que através da 

força, afectando portanto profundamente a consciência. … A 

modelagem de consciências no interesse do controlo colonial 

seria repetida noutro plano pelos americanos, que após uma 

década de repressão maciça, operavam similarmente através 

da consciência, desta vez usando a educação e outras 

instituições culturais."25 E ele tornou claro que a constituição 

de uma contra-consciência descolonizada envolvia 

directamente as massas populares no empreendimento 

crítico. Eis como ele definia o significado da "filosofia de 

libertação" que defendia: "É ela própria uma coisa em 

desenvolvimento dependendo dos crescimentos de 

consciência. (…) Não é contemplativa, é activa e dinâmica e 

abrange a situação objectiva assim como a reacção subjectiva 

das pessoas envolvidas. Não pode ser a tarefa de um grupo 

seleccionado, mesmo que este grupo se veja motivado pelos 

melhores interesses do povo. Precisa da participação da " 

espinha dorsal da nação."26 Por outras palavras, a 

aproximação educacional defendida tinha que adoptar a 
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totalidade das práticas politicas/ educacionais/ culturais na 

mais ampla concepção de transformações emancipadoras. É 

este o modo como uma contra-consciência estrategicamente 

concebida, como a alternativa necessária à interiorização 

dominada colonialmente, poderia realizar o seu grande 

mandato educativo. 

De facto o papel e a correspondente responsabilidade 

dos educadores não poderiam ser maiores. Pelo que, como 

José Martí tornou claro, a busca da cultura, no sentido próprio 

do termo, envolve o mais alto risco pois é inseparável do 

objectivo fundamental da libertação. Ele insistia que " Ser 

cultos es el único modo de ser libres ". E resumia de uma 

maneira bela a razão de ser da própria educação: " Educar es 

depositar en cada hombre toda la obra humana que le há 

antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo 

viviente hasta el dia en que vive… ".27 Isto é quase impossível 

dentro dos limites estreitos da educação formal como está 

constituída, sob todos os tipos de pesados constrangimentos, 

no nosso tempo. O próprio Martí sentiu que todo o processo 

de educar devia ser refeito em todos os aspectos, desde o seu 

início até ao seu final sempre em aberto, de modo a 

transformar a "terrível prisão" num lugar de emancipação e 

de realização genuína. Foi por isto que ele sozinho também 

escreveu e publicou um periódico mensal para os jovens em 

1889, La Edad de Oro.28 
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É neste espírito que se podem reunir todas as 

dimensões da educação. Os princípios orientadores da 

educação formal devem desta forma ser destrinçados do seu 

envolvimento com a lógica de conformidade impositiva com o 

capital, movendo-se ao invés disso na direcção de um 

intercâmbio activo e positivo com práticas educacionais mais 

amplas. Eles precisam muito um do outro. Sem um 

intercâmbio progressivo consciente com processos de 

educação abrangentes como "a nossa própria vida" a 

educação formal não pode realizar as suas muito necessárias 

aspirações emancipadoras. Se, entretanto, os elementos 

progressistas da educação formal forem bem sucedidos em 

redefinir a sua tarefa num espírito orientado em direcção à 

perspectiva de uma alternativa hegemónica à ordem 

existente, eles podem dar uma contribuição vital para romper 

a lógica do capital não só no seu próprio limitado domínio 

como também na sociedade como um todo. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Salvador Allende 

 

Quiero agradecer las palabras del ingeniero Ignacio 

Mora Luna, a nombre de los profesores de la Universidad de 

Guadalajara; las del licenciado Enrique Romero González, a 

nombre de las autoridades universitarias, y las del compañero 

Guillermo Gómez Reyes, presidente de la Federación de 

Estudiantes de esta Universidad. 

Bien decía el presidente Echeverría, cuando él señalara 

que este viaje era conveniente que llegara a conocer la 

provincia, y eligiera a Jalisco, y me hablara de Guadalajara y 

de su Universidad. Yo se lo agradecí, y ahora -por cierto- se 

lo agradezco más. Porque si hemos recibido el afecto cálido 

del pueblo mexicano, de sus mujeres y de sus hombres, qué 

puede significar más que estar junto a la juventud, y sentir 

cómo ella late y presurosamente, con una clara conciencia 

revolucionaria y antimperialista. 

Desde que llegara cerca de esta universidad, ya 

comprendí perfectamente bien el espíritu que hay en ella, en 

los letreros de saludo a mi presencia aquí, tan solo como 

mensajero de mi pueblo, con los cambios, con la lucha por la 

independencia económica y por la plena soberanía en 

nuestros pueblos. 
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Y porque una vez fui universitario, hace largos años, 

por cierto -no me pregunten cuántos-, porque pasé por la 

universidad no en búsqueda de un título solamente: porque 

fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la 

universidad, puedo hablarles a los universitarios a distancia 

de años; pero yo sé que ustedes saben que no hay querella 

de generaciones: hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en 

éstos me ubico yo. 

Hay jóvenes viejos que comprenden que ser 

universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en 

la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos 

jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como 

una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar 

satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango 

social y el arribismo social, caramba, qué dramáticamente 

peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la 

vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del 

resto de los conciudadanos. 

Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, 

no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países 

y, a veces, ni en su propio país. Hay estudiantes que con un 

criterio estrictamente liberal, hacen de su profesión el medio 

honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de 

sus propios intereses. 
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Allá hay muchos médicos -y yo soy médico- que no 

comprenden o no quieren comprender que la salud se 

compra, y que hay miles y miles de hombres y mujeres en 

América Latina que no pueden comprar la salud; que no 

quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza mayor 

enfermedad, y a mayor enfermedad mayor pobreza y que, 

por tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que 

demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, 

no piensan en que hay miles de personas que no pueden ir a 

sus consultorios y son pocos los que luchan porque se 

estructuren los organismos estatales para llevar la salud 

ampliamente al pueblo. 

De igual manera que hay maestros que no se 

inquietan en que haya también cientos y miles de niños y de 

jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el panorama 

de América Latina es un panorama dramático en las cifras, de 

su realidad dolorosa. 

Llevamos, casi todos los pueblos nuestros, más de un 

siglo y medio de independencia política, y ¿cuáles son los 

datos que marcan nuestra dependencia y nuestra 

explotación? Siendo países potencialmente ricos, la inmensa 

mayoría somos pueblos pobres. 

En América Latina, continente de más de 220 millones 

de habitantes, hay cien millones de analfabetos y 

semianalfabetos. 
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En este continente hay más de 30 millones de 

cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones 

tomando en consideración aquellos que tienen trabajos 

ocasionales. 

En nuestro continente 53% de la población según 

algunos, y según otros 57%, se alimenta en condiciones por 

debajo de lo normal. En América Latina faltan más de 26 

millones de viviendas. 

En estas circunstancias cabe preguntar, ¿cuál es el 

destino de la juventud? Porque este continente es un 

continente joven. 51% de la población de América Latina está 

por debajo de los 27 años, por eso puedo decir -y ojalá me 

equivoque- que ningún gobierno e incluyo, por cierto, el mío y 

todos los anteriores de mi patria, ha podido solucionar los 

grandes déficit, las grandes masas de nuestro continente en 

relación con la falta de trabajo, la alimentación, la vivienda, la 

salud. Para qué hablar de la recreación y del descanso. 

En este marco que encierra y aprisiona a nuestros 

pueblos hace un siglo y medio, es lógico que tengan que 

surgir, desde el dolor y el sufrimiento de las masas, anhelos 

de alcanzar niveles de vida y existencia y de cultura. 

Si hoy tenemos las cifras que aquí he recordado, ¿qué 

va a ocurrir si las cosas no cambian cuando seamos 360 ó 

600 millones de habitantes? En un continente en donde la 

explosión demográfica está destinada a compensar la alta 
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mortalidad infantil, los pueblos así se defienden; pero a pesar 

de ello aumenta vigorosamente la población de nuestros 

países, y el avance tecnológico en el campo de la medicina ha 

elevado -y también al mejorarse condiciones de vida ha 

mejorado- el promedio de nuestra existencia que, por cierto, 

es muy inferior al de los países del capitalismo industrial y a 

los países socialistas. 

Pero ningún gobierno de este continente -democráticos 

los hay pocos, pseudodemocráticos hay más, dictatoriales 

también los hay-, ningún gobierno ha sido capaz de superar 

los grandes déficit, reconociendo, por cierto, que han hecho 

esfuerzos indiscutiblemente laudatorios por gobierno, y 

especialmente por los gobiernos democráticos, porque 

escuchan la voz, la protesta, el anhelo de los pueblos mismos 

para avanzar en la tentativa frustrada y hacer posible que 

estos déficit no sigan pesando sobre nuestra existencia. 

¿Y por qué sucede esto? Porque somos países 

monoproductores en la inmensa mayoría: somos los países 

del cacao, del banano, del café, del estaño, del petróleo o del 

cobre. Somos países productores de materias primas e 

importadores de artículos manufacturados; vendemos barato 

y compramos caro. 

Nosotros, al comprar caro estamos pagando el alto 

ingreso que tiene el técnico, el empleado y el obrero de los 

países industrializados. Además, en la inmensa mayoría de 
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los casos, como las riquezas fundamentales están en manos 

del capital foráneo, se ignoran los mercados, no se interviene 

en los precios, ni en los niveles de producción. La experiencia 

la hemos vivido nosotros en el cobre, y ustedes en el 

petróleo. 

Somos países en donde el gran capital financiero 

busca, y encuentra, por complacencia culpable muchas veces 

de gente que no quiere entender su deber patriótico, la 

posibilidad de obtenerlo. 

¿Por qué? ¿Qué es el imperialismo, compañeros 

jóvenes? Es la concentración del capital en los países 

industrializados que alcanzando la fuerza de capital 

financiero, abandonan las inversiones en las metrópolis 

económicas, para hacerlo en nuestros países y, por lo tanto, 

este capital que en su propia metrópoli tiene utilidades muy 

bajas, adquiere grandes utilidades en nuestras tierras, 

porque, además, muchas veces las negociaciones son entre 

las compañías que son dueñas de éstas y que están más allá 

de nuestras fronteras. 

Entonces, somos países que no aprovechamos los 

excedentes de nuestra producción, y este continente ya 

conoce, no a través de los agitadores sociales con apellido 

político, como el que yo tengo de socialista, sino a través de 

las cifras de la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, que 

en la última década -no puedo exactamente decir si de 1950 
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a1960 o de 1956 a 1966-, América Latina exportó mucho más 

capitales que los que ingresaron en ella. 

De esta manera se ha ido produciendo una realidad 

que es común en la inmensa mayoría de todos nuestros 

pueblos: somos países ricos potencialmente, y vivimos como 

pobres. Para poder seguir viviendo, pedimos prestado. Pero al 

mismo tiempo somos países exportadores de capitales. 

Paradoja típica del régimen en el sistema capitalista. 

Por ello, entonces, es indispensable comprender que 

dentro de esta estructura, cuando internacionalmente los 

países poderosos viven y fortalecen su economía de nuestra 

pobreza, cuando los países financieramente fuertes necesitan 

de nuestras materias primas para ser fuertes, cuando la 

realidad de los mercados y los precios lleva a los pueblos de 

éste y otros continentes, a endeudarse, cuando la deuda de 

los países del Tercer Mundo alcanza la fantástica cifra de 95 

mil millones de dólares, cuando a mi país, país democrático, 

con muy sólidas instituciones, país que tiene un Congreso en 

funciones hace 160 años, país en donde las Fuerzas Armadas 

-igual que en México- son fuerzas armadas profesionales, 

respetuosas de la ley y la voluntad popular; cuando mi país, 

que es el segundo productor de cobre en el mundo y tiene las 

más grandes reservas de cobre del mundo y tiene la más 

grande mina de tajo abierto del mundo y tiene la más grande 

mina subterránea del mundo, Chuquicamata y El Teniente; 
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cuando mi país se ha visto obligado a endeudarse con una 

deuda externa per cápita que sólo puede ser superada por la 

deuda que tiene Israel, que podemos estimar que está en 

guerra; cuando yo debía haber cancelado este año para 

amortizar y pagar los intereses de esa deuda 420 millones de 

dólares, que significan más de 30 por ciento del presupuesto 

de ingresos, uno puede colegir que es imposible que pueda 

esto seguir y que esta realidad se mantenga. 

Si a ello se agrega que los países poderosos fijan las 

normas de la comercialización, controlan los fletes, imponen 

los seguros, dan los créditos ligados que implica la obligación 

de invertir un alto porcentaje en esos países; si además 

sufrimos las consecuencias que emanan y que cuando los 

países poderosos, o el país más poderoso, del capitalismo 

estiman necesario devaluar su moneda, las consecuencias las 

pagamos nosotros, y si tiembla el mercado del dinero en los 

países industrializados, las consecuencias son mucho más 

fuertes, mucho más duras y pesan más sobre nuestros 

pueblos. Si el precio de las materias primas baja, el precio de 

los artículos manufacturados, y aún los alimentos, suben; 

cuando el precio de los alimentos sube, nos encontramos que 

hay barreras aduaneras que impiden que algunos países que 

pueden exportar productos agropecuarios lleguen a los 

mercados de consumo, los países industriales. 
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El caso de mi patria es elocuente: nosotros producimos 

entre la gran minería, cerca de 750 mil toneladas de cobre. 

Entre Zambia, Perú, Zaire y Chile, signatarios de lo que se 

llama CIPEC, entre estos cuatro países se produce 70% del 

cobre que se comercializa en el mundo, más de tres millones 

de toneladas, pero el precio del cobre se fija en la bolsa de 

Londres y se transa tan sólo 200 mil toneladas. Y Chile hace 

tres años, por ejemplo, tuvo un promedio de precio de la libra 

de cobre año, superior a los 62 centavos, y cada centavo que 

suba o baje el precio de la libra de cobre, significa 18 millones 

de dólares más o menos de ingreso para nuestro país. 

El año 1971, el precio del cobre, del último año de 

gobierno del presidente Frei, fue de 59 centavos la libra. En el 

primer año del Gobierno Popular fue tan solo de 49. Este año, 

seguramente no va a alcanzar más allá de 47,4; pero en 

valores reales, después de la devaluación del dólar, este 

promedio será, a lo sumo, 45. Y el costo de producción 

nuestro, a pesar de que son minas con un alto porcentaje de 

riqueza minera y están cerca del mar, rodea los 45 centavos 

en algunas de ellas; y es, por cierto, más alto por una técnica 

inferior en la producción de la pequeña y mediana minería. 

He puesto este ejemplo porque es muy claro. 

Nosotros, que tenemos un presupuesto de divisas superior a 

muchos países latinoamericanos, que tenemos una extensión 

de tierra que podría alimentar, y debería alimentar, a 20 a 25 
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millones de habitantes, hemos tenido que importar, desde 

siempre -por así decirlo-, carne trigo, grasa, mantequilla y 

aceite: 200 millones de dólares al año. 

Y desde que estamos en el Gobierno Popular, tenemos 

que importar más alimentos; porque tenemos conciencia que 

importar más alimentos que aún importando como lo hicieron 

los gobiernos anteriores, 200 millones de dólares al año, en 

Chile el 43 por ciento de la población se alimentaba por 

debajo de lo normal. Y aquí, esta casa de hermanos, yo, que 

soy médico, que he sido profesor de medicina social y el 

presidente durante cinco años del Colegio Médico de Chile, 

puedo dar una cifra que no me avergüenza, pero que sí me 

duele, en mi patria, porque hay estadísticas y no las 

ocultamos: hay 600 mil niños que tienen un desarrollo mental 

por debajo de lo normal. 

Si acaso un niño en los primeros ocho meses de su 

vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo 

corporal y cerebral, si ese niño no recibe esa proteína, se va a 

desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla, y que 

lógicamente es casi siempre el hijo de un sector minoritario, 

de un sector poderoso económicamente. Si a ese niño que no 

recibió la proteína suficiente, después de los ocho meses se la 

da, puede recuperar y normalizar el desarrollo normal de su 

cerebro. 
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Por eso muchas veces los maestros o las maestras en 

su gran labor -yo siempre vinculo a los maestros y a los 

médicos como profesionales de una gran responsabilidad-, 

muchas veces los maestros o las maestras ven que el niño no 

asimila, no entiende, no aprende, no retiene; y no es porque 

ese niño no quiera aprender o estudiar: es porque cae en 

condiciones de menor valía, y eso es consecuencia de un 

régimen y de un sistema social; porque por desgracia, hasta 

el desarrollo de la inteligencia está marcado por la ingestión 

de los alimentos, fundamentalmente los primeros ocho meses 

de la vida. Y cuántas son las madres proletarias que no 

pueden amamantar a sus hijos, cuando nosotros los médicos 

sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre, y no 

lo pueden hacer porque viven en las poblaciones marginales, 

porque sus compañeros están cesantes y porque ella recibe el 

subalimento, como madres ellas están castigadas en sus 

propias vidas, y lo que es más injusto, en la vida de sus 

propios hijos, por eso, claro. 

Los gobiernos progresistas, como los nuestros, 

avanzamos en iniciativas que tienen un contenido, pero que 

indiscutiblemente es un paliativo; por ejemplo, en mi país 

está la asignación familiar prenatal, se paga a la mujer que 

está esperando familia desde el tercer mes del embarazo; se 

hace real desde el quinto, donde puede comprobar que 

efectivamente está esperando familia. Esto tiene un doble 
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objetivo: que tenga un ingreso que se entrega a la madre 

para que pueda ella alimentarse mejor. Y en la etapa final, 

comprar algo para lo que podríamos llamar la mantilla, los 

pañales del niño. 

Y, por otra parte, para recibir este estipendio, que es 

un sobresalario, requiere un control médico y, por lo tanto, 

obliga a la madre a ir a controlarse. Y en ese caso, si la 

madre está, y es tratada oportunamente, el hijo nace sano. Y, 

además se le dan las más elementales nociones sobre el 

cuidado del niño. Y tenemos la asignación familiar que se 

paga también desde que el niño nace hasta que termina de 

estudiar, si estudia. 

Pero no hemos podido, por ejemplo, nosotros, nivelar 

la asignación familiar, porque un Congreso que representa, no 

a los trabajadores en su mayoría, establece, como siempre, 

leyes discriminatorios. Y en mi patria había asignación 

diferente para bancarios, para empleados públicos, 

particulares, Fuerzas Armadas, obreros y campesinos. 

Nosotros levantamos la idea justa: una asignación familiar 

igual para todos. Y eso, con generosidad. Pero pensar que la 

asignación familiar sea más alta para los sectores que tienen 

más altos ingresos, es una inconsecuencia y una brutal 

injusticia. 

Hemos logrado nivelar la asignación familiar de 

obreros, campesinos, Fuerzas Armadas y empleados públicos, 
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pero queda distante todavía la asignación familiar de 

empleados particulares, y un sector de ellos, es un avance, 

pero no basta, porque si bien es cierto, entregamos mejores 

condiciones para defender el equilibrio biológico cuando se 

alimenta mejor el niño; y gracias a esta asignación familiar, 

también es cierto que el proceso del desarrollo universitario 

en el caso de la medicina -y lo pongo como ejemplo- conlleva 

a establecer que nosotros carecemos de los profesionales 

suficientes para darle atención a todo el pueblo, desde el 

punto de vista médico. En Chile hay 4.600 médicos; 

deberíamos ser ocho mil médicos, en Chile faltan, entonces, 

tres mil médicos. En Chile faltan más de 6.000 dentistas. En 

ningún país de América Latina -y lo digo con absoluta certeza- 

hay ningún servicio público estatal que haga una atención 

médica dental con sentido social. Se limitan en la mayoría de 

los países, si es que tienen esos servicios, a la etapa inicial 

previa, básica, simple, sencilla, de la extracción. Y si hay algo 

que yo he podido ver con dolor de hombre y conciencia de 

médico, cuando he ido a las poblaciones, es a las compañeras 

trabajadoras, a las madres proletarias, gritar con esperanza 

nuestros gritos de combate, y darme cuenta, por desgracia, 

cómo sus bocas carecen de la inmensa mayoría de los 

dientes. 

Y los niños también sufren esto. Por ello, entonces, y 

sobre la base tan solo de estos ejemplos simples, nosotros 
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tenemos que entender que cuando hablamos de una 

universidad que entiende que para que termine esta realidad 

brutal que hace más de un siglo y medio pesa sobre nosotros, 

en los cambios estructurales económicos se requiere un 

profesional comprometido con el cambio social; se requiere 

un profesional que no se sienta un ser superior porque sus 

padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a 

una universidad; se necesita un profesional con conciencia 

social que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que 

se construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se 

necesita un profesional que, si es médico, levante su voz para 

reclamar que la medicina llegue a las barriadas populares y, 

fundamentalmente, a los sectores campesinos. 

Se necesitan profesionales que no busquen engordar 

en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. 

Profesionales que vayan a la provincia, que se hundan en ella. 

Por eso yo hablo así aquí en esta Universidad de 

Guadalajara, que es una universidad de vanguardia, y tengo 

la certeza que la obligación patriótica de ustedes es trabajar 

en la provincia, fundamentalmente, vinculada a las 

actividades económicas, mineras o actividades industriales o 

empresariales, o a las actividades agrícolas; la obligación del 

que estudió aquí es no olvidar que ésta es una universidad del 

Estado que la pagan los contribuyentes, que en la inmensa 

mayoría de ellos son los trabajadores. Y que por desgracia, en 
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esta universidad, como en las universidades de mi patria, la 

presencia de hijos de campesinos y obreros alcanza un bajo 

nivel, todavía. 

Por eso, ser joven en esta época implica una gran 

responsabilidad, ser joven de México o de Chile; ser joven de 

América Latina, sobre todo en este continente que, como he 

dicho, está marcado por un promedio que señala que somos 

un continente joven. Y la juventud tiene que entender que no 

hay lucha de generaciones, como lo dijera hace un instante; 

que hay un enfrentamiento social, que es muy distinto, y que 

pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento 

los que hemos pasado -y yo pasé muy poquito de los 60 

años; guárdenme el secreto- de los sesenta años y los 

jóvenes que puedan tener 13 ó 20. 

No hay querella de generaciones, y eso es importante 

que yo lo diga. La juventud debe entender su obligación de 

ser joven, y si es estudiante, darse cuenta que hay otros 

jóvenes que, como él, tienen los mismos años, pero que no 

son estudiantes. Y si es universitario con mayor razón mirar 

al joven campesino o al joven obrero, y tener un lenguaje de 

juventud, no un lenguaje sólo de estudiante universitario, 

para universitarios. 

Pero el que es estudiante tiene una obligación porque 

tiene más posibilidades de comprender los fenómenos 

económicos y sociales y las realidades del mundo; tiene la 
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obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, 

pero sin perder los perfiles, también, de la realidad. 

La revolución no pasa por la universidad, y esto hay 

que entenderlo; la revolución pasa por las grandes masas; la 

revolución la hacen los pueblos; la revolución la hacen, 

esencialmente, los trabajadores. 

Y yo comparto el pensamiento que aquí se ha 

expresado -y el presidente Echeverría lo ha señalado muchas 

veces-, que yo también lo he dicho en mi patria, allá 

luchamos por los cambios dentro de los marcos de la 

democracia burguesa, con dificultades mucho mayores, en un 

país donde los poderes del Estado son independientes, y en el 

caso nuestro, la Justicia, el Parlamento y el Ejecutivo. Los 

trabajadores que me eligieron están en el gobierno; nosotros 

controlamos una parte del Poder Ejecutivo, somos minoría en 

el Congreso. El Poder Judicial es autónomo, y el Código Civil 

de mi patria tiene 100 años. Y si yo no critico en mi patria al 

Poder Judicial, menos lo voy a hacer aquí. Pero 

indiscutiblemente, hay que pensar que estas leyes 

representaban otra época y otra realidad, no fueron leyes 

hechas por los trabajadores que estamos en el gobierno: 

fueron hechas por los sectores de la burguesía, que tenían el 

Ejecutivo, el poder económico y que eran mayoría en el 

Congreso Nacional. 
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Sin embargo, la realidad de Chile, su historia y su 

idiosincrasia, sus características, la fortaleza de su 

institucionalidad, nos llevó a los dirigentes políticos a 

entender que en Chile no teníamos otro camino que el camino 

de la lucha electoral -y ganamos por ese camino-, que 

muchos no compartían, fundamentalmente como 

consecuencia del pensamiento generado en este continente, 

después de la Revolución Cubana, y con la asimilación, un 

poco equivocada, de la divulgación de tácticas, en función de 

la interpretación que hacen los que escriben sobre ellas, nos 

hemos encontrado en muchas partes, y ahora se ha dejado 

un poco, la idea del foquismo, de la lucha guerrillera o del 

ejército popular. 

Yo tengo una experiencia que vale mucho. Yo soy 

amigo de Cuba; soy amigo, hace 10 años, de Fidel Castro; fui 

amigo del comandante Ernesto Che Guevara. Me regaló el 

segundo ejemplar de su libro Guerra de Guerrillas; el primero 

se lo dio a Fidel. Yo estaba en Cuba cuando salió, y en la 

dedicatoria que me puso dice lo siguiente: A Salvador 

Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Si el 

comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta 

manera, es porque era un hombre de espíritu amplio que 

comprendía que cada pueblo tiene su propia realidad, que no 

hay receta para hacer revoluciones. Y por lo demás, los 

teóricos del marxismo -y yo declaro que soy un aprendiz tan 
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solo; pero no niego que soy marxista- también trazan con 

claridad los caminos que pueden recorrerse frente a lo que es 

cada sociedad, cada país. 

De allí, entonces, que es útil que la juventud, y sobre 

todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la 

universidad al margen de los problemas de su pueblo, 

entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la 

enseñanza doctrinaria, de entender que el denso pensamiento 

de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas 

requieren un serio estudio; que si es cierto que no hay acción 

revolucionaria sin teoría revolucionaria, no puede haber la 

aplicación voluntaria o la interpretación de la teoría 

adecuándola a lo que la juventud o el joven quiere. Que tiene 

que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la 

frontera, y comprender que hay realidades que deben ser 

meditadas y analizadas. 

Cuando algunos grupos en mi patria, un poco más allá 

de la Unidad Popular, en donde hay compañeros jóvenes en 

cuya lealtad revolucionaria yo creo, pero en cuya concepción 

de la realidad no creo, hablan, por ejemplo, de que en mi país 

debería hacerse lo mismo que se ha hecho en otros países 

que han alcanzado el socialismo, yo les he hecho esta 

pregunta en voz alta: ¿Por qué, por ejemplo, un país como es 

la República Popular China, poderoso país, 

extraordinariamente poderoso país, ha tenido que tolerar la 



224 

realidad de que Taiwán o de que Formosa esté en manos de 

Chian-Kai-Shek? ¿Es que acaso la República Popular China no 

tiene los elementos bélicos, por así decirlo, lo suficientemente 

poderosos para haber, en dos minutos, recuperado Taiwán, 

llamado Formosa? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque, 

indiscutiblemente hay problemas superiores de la 

responsabilidad política; porque al proceder así, colocaba a la 

República Popular China en el camino de una agresión que 

podría haber significado un daño para el proceso 

revolucionario, y quizá una conflagración mundial. 

¿Quién puede dudar de la voluntad de acción, de la 

decisión, de la conciencia revolucionaria de Fidel Castro? ¿Y 

por qué la bahía de Guantánamo no la ha tomado? Porque no 

puede ni debe hacerlo, porque expondría a su revolución y a 

su patria a una represalia brutal. 

Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes, y los 

que han leído el Manifiesto Comunista, o lo han llevado largo 

rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado y dictan 

cátedra y exigen actitudes y critican a hombres, que por lo 

menos, tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser 

revolucionario es una contradicción hasta biológica; pero ir 

avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como 

revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil. 

Un ejemplo personal: yo era un orador universitario de 

un grupo que se llama Avance; era el grupo más vigoroso de 
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la izquierda. Un día se propuso que se firmara, por el grupo 

Avance un manifiesto -estoy hablando del año 1931- para 

crear en Chile los soviets de obreros, campesinos, soldados y 

estudiantes. Yo dije que era una locura, que no había ninguna 

posibilidad, que era una torpeza infinita y que no quería, 

como estudiante, firmar algo que mañana, como un 

profesional, no iba a aceptar. 

Éramos 400 los muchachos de la universidad que 

estábamos en el grupo Avance, 395 votaron mi expulsión; de 

los 400 que éramos, sólo dos quedamos en la lucha social. 

Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el 

extranjero; tuvieron latifundios -se los expropiamos-; tenían 

acciones en los bancos -también se los nacionalizamos-, y a 

los de los monopolios les pasó lo mismo. Pero en el hecho, 

dos hemos quedado; y a mí me echaron por reaccionario; 

pero los trabajadores de mi patria me llaman el compañero 

presidente. 

Por eso, el dogmatismo, el sectarismo, debe ser 

combatido; la lucha ideológica debe llevarse a niveles 

superiores, pero la discusión para esclarecer, no para imponer 

determinadas posiciones. Y, además, el estudiante 

universitario tiene una postura doctrinaria y política, tiene, 

fundamentalmente, no olvidarse que precisamente la 

revolución necesita los técnicos y los profesionales. 



226 

Ya Lenin lo dijo -yo he aumentado la cifra para 

impactar más en mi patria-, Lenin dijo que un profesional, un 

técnico, valía por 10 comunistas; yo digo que por 50, y por 

80 socialistas. Yo soy socialista. Les duele mucho a mis 

compañeros que yo diga eso; pero lo digo, ¿por qué? Porque 

he vivido una politización en la universidad, llevada a 

extremos tales que el estudiante olvida su responsabilidad 

fundamental; pero una sociedad donde la técnica y la ciencia 

adquieren los niveles que ha adquirido la sociedad 

contemporánea, ¿cómo no requerir precisamente capacidad y 

capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente 

político universitario tendrá más autoridad moral, si acaso es 

también un buen estudiante universitario. 

Yo no le he aceptado jamás a un compañero joven que 

justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos 

políticos: tiene que darse el tiempo necesario para hacer los 

trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios 

que debe cumplir como estudiante de la universidad. Ser 

agitador universitario y mal estudiante, es fácil; ser dirigente 

revolucionario y buen estudiante, es más difícil. Pero el 

maestro universitario respeta al buen alumno, y tendrá que 

respetar sus ideas, cualesquiera que sean. 

Por eso es que la juventud contemporánea, y sobre 

todo la juventud de Latinoamérica, tiene una obligación 

contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su 
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patria. La juventud no puede ser sectaria: la juventud tiene 

que entender, y nosotros en Chile hemos dado un paso 

trascendente: la base política de mi gobierno está formada 

por marxistas, por laicos y cristianos, y respetamos el 

pensamiento cristiano; interpreta el verbo de Cristo, que echó 

a los mercaderes del templo. 

Claro que tenemos la experiencia de la iglesia, 

vinculada al proceso de los países poderosos del capitalismo 

e, incluyendo, en los siglos pasados y en la primera etapa de 

éste, no a favor de los humildes como lo planteaba el maestro 

de Galilea; pero sí los tiempos han cambiado y la conciencia 

cristiana está marcando la consecuencia por el pensamiento 

honesto, en la acción honesta, los marxistas podemos 

coincidir en etapas programáticas como pueden hacerla los 

laicos y lo hemos hecho en nuestra patria -y nos está yendo 

bien-, y conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje 

frente a los problemas esenciales del pueblo. 

Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no 

sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, que no 

tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al 

trabajo y debemos dárselo nosotros; por eso el sectarismo, el 

dogmatismo, el burocratismo, que congela las revoluciones, y 

ése es un proceso de concientización que es muy profundo y 

que debe comenzar con la juventud: pero la juventud está 

frente a problemas que no son sólo económicos, sino son 



228 

problemas que lamentablemente se manifiestan con mayor 

violencia destructiva en el mundo contemporáneo. 

El escapismo, el drogadismo, el alcoholismo. ¿Cuántos 

son los jóvenes, de nuestros jóvenes países, que han caído en 

la marihuana, que es más barata que la cocaína y más fácil 

de acceso?, ¿pero cuántos son los jóvenes de los países 

industrializados? El porcentaje, no sólo por la densidad de 

población, sino por los medios económicos, es mucho 

mayor.¿Qué es esto, qué significa, por qué la juventud llega a 

eso? ¿Hay frustración? ¿Cómo es posible que el joven no vea 

que su existencia tiene que tener un destino muy distinto al 

que escabulle su responsabilidad? ¿Cómo un joven no va a 

mirar, en el caso de México, a Hidalgo o a Juárez, a Zapata o 

a Villa, o a Lázaro Cárdenas? ¡Cómo no entender que esos 

hombres fueron jóvenes también, pero que hicieron de sus 

vidas un combate constante y una lucha permanente! 

¿Cómo la juventud no sabe que su propio porvenir 

está cercado por la realidad económica, que marca los países 

dependientes? Porque si hay algo que debe preocuparnos, 

también, a los gobernantes, es no seguir entregando cesantes 

ilustrados a nuestra sociedad. 

¿Cuántos son los miles de jóvenes que egresan de los 

politécnicos o de las universidades que no encuentran 

trabajo? Yo leí hace poco un estudio de un organismo 

internacional importante, que señala que para América Latina, 
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en el final de esta década se necesitaban -me parece- cerca 

de seis millones de nuevas ocupaciones, en un continente en 

donde la cesantía marca los niveles que yo les he dicho. Los 

jóvenes tienen que entender, entonces, que están 

enfrentados a estos hechos y que deben contribuir a que se 

modifiquen las condiciones materiales, para que no haya 

cesantes ilustrados, profesionales con títulos de arquitectos 

sin construir casas, y médicos sin atender enfermos, porque 

no tienen los enfermos con qué pagarles, cuando lo único que 

faltan son médicos para defender el capital humano, que es lo 

que más vale en nuestros países. 

Por eso, repito -y para terminar mis palabras-, dando 

excusas a ustedes por lo excesivo de ellas, que yo que soy un 

hombre que pasó por la universidad, he aprendido mucho 

más de la universidad de la vida: he aprendido de la madre 

proletaria en las barriadas marginales; he aprendido del 

campesino, que sin hablarme, me dijo la explotación más que 

centenaria de su padre, de su abuelo o de su tatarabuelo; he 

aprendido del obrero, que en la industria es un número o era 

un número y que nada significaba como ser humano, y he 

aprendido de las densas multitudes que han tenido paciencia 

para esperar. 

Pero la injusticia no puede seguir marcando, cerrando 

las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de éste y 

de otros continentes. Para nosotros, las fronteras deben estar 
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abolidas y la solidaridad debe expresarse con respeto a la 

autodeterminación y la no intervención, entendiendo que 

puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno 

distintas, pero que hay un mandato que nace de nuestra 

propia realidad que nos obliga -en el caso de este continente- 

a unirnos; pero mirar más allá, inclusive de América Latina y 

comprender que nacer en Africa en donde hay todavía 

millones y millones de seres humanos que llevan una vida 

inferior a la que tienen los más postergados y pretéridos 

seres de nuestro continente. 

Hay que entender que la lucha es solidaria en escala 

mundial, que frente a la insolencia imperialista sólo cabe la 

respuesta agresiva de los países explotados. 

Ha llegado el instante de darse cuenta cabalmente que 

los que caen luchando en otras partes por hacer de sus 

patrias países independientes, como ocurre en Vietnam, caen 

por nosotros con su gesto heroico. 

Por eso, sin decir que la juventud será la causa 

revolucionaria y el factor esencial de las revoluciones, yo 

pienso que la juventud por ser joven, por tener una 

concepción más diáfana, por no haberse incorporado a los 

vicios que traen los años de convivencia burguesa, porque la 

juventud debe entender que debe ser estudiante y 

trabajadora; porque el joven debe ir a la empresa, a la 

industria o a la tierra. Porque ustedes deben hacer trabajos 
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voluntarios; porque es bueno que sepa el estudiante de 

medicina cuánto pesa un fardo que se echa a la espalda el 

campesino que tiene que llevarlo a veces, a largas distancias; 

porque es bueno que el que va a ser ingeniero se meta en el 

calor de la máquina, donde el obrero a veces, en una 

atmósfera inhóspita, pasa largos y largos años de su oscura 

existencia; porque la juventud debe estudiar y debe trabajar -

porque el trabajo voluntario vincula, amarra, acerca, hace 

que se compenetre el que va a ser profesional con aquel que 

tuvo por herencia las manos callosas de los que, por 

generaciones, trabajaron la tierra-.Gracias, presidente y 

amigos por haberme dado la oportunidad de fortalecer mis 

propias convicciones, y la fe en la juventud frente a la actitud 

de ustedes. 

Gracias por comprender el drama de mi patria, que es 

como dijera Pablo Neruda, un Vietnam silencioso; no hay 

tropas de ocupación, ni poderosos aviones nublan los cielos 

limpios de mi tierra, pero estamos bloqueados 

económicamente, pero no tenemos créditos, pero no 

podemos comprar repuestos, pero no tenemos cómo comprar 

alimentos y nos faltan medicamentos, y para derrotar a los 

que así proceden, sólo cabe que los pueblos entiendan 

quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. 

Yo sé, por lo que he vivido, que México ha sido y será 

-gracias por ello- amigo de mi patria. 
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UNIVERSIDADE POPULAR: UMA LUTA NECESSÁRIA 

PARA A REVOLUÇÃO SOCIALISTA 

Rodrigo Fernandes (CSO) e Fausto Breda (ARQ) UFSC 

Juventude Avançando 

 

No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, 

com a necessidade de amenizar constantemente suas crises 

cíclicas dentro das pulsações inevitáveis de desperdício e 

escassez, a Universidade desenvolve um papel determinante 

para a manutenção de sua produção destrutiva, mas também 

se torna ainda mais estratégica para um potencial 

transformador na proposição de uma nova ordem social 

hegemônica sob o controle dos trabalhadores. Torna-se 

irônico quando ouvimos falar pelos lacaios do imperialismo de 

uma suposta “popularização” da universidade. Muito se 

enganam quando tentam ludibriar nosso povo trabalhador, 

que sente na pele a opressão e exploração desse sistema 

arcaico. Na verdade, a situação de crise estrutural que ele 

vive hoje apenas se aprofunda de um modo global, e a 

miséria, a fome e a exploração apenas avançam sobre um 

contingente maior da humanidade. A Universidade não 

poderia ter outra função senão o suporte ideológico 

dominante aplicado à ciência e à tecnologia para a 

manutenção da reprodução do sistema do capital. 
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O processo “lento e gradual” de privatização da 

educação pública está sendo acelerado constantemente. Fatos 

marcantes, como a regulamentação da Lei de Inovação 

Tecnológica - medida que permite que professores virem 

empresários e que suas patentes não sejam mais de 

propriedade pública de nosso povo -, a transferência de 

verbas públicas para instituições particulares através do 

PROUNI - amenizando a crise dos empresários da educação 

através da compra de vagas ociosas -, as reformas 

curriculares “tecnicistas” dos cursos - flexibilizando a venda e 

diminuindo o valor da força de trabalho -, o caráter 

mercadológico que as pesquisas requerem para serem 

aprovadas, apenas demonstram que a política adotada em 

relação à universidade brasileira é de total dependência 

externa das transnacionais e organismos imperialistas.  

A venda dos direitos conquistados com muita luta pela 

classe trabalhadora é apenas uma das fissuras necessárias 

para amenizar a crise estrutural do capitalismo. Esse processo 

de transformação da educação em mercadoria ou em insumo 

para agregar valor a outras mercadorias é um caminho 

necessário para maximizar lucros, de acordo com as 

necessidades e os interesses da classe dominante. A lógica 

motora de exploração do homem pelo homem da sociedade 

capitalista e o modelo dependente com que nosso país se 

desenvolve se tornam entraves inconciliáveis com a 
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construção de um projeto soberano e popular de nação: a 

universidade nunca cumprirá sua “missão” de construir uma 

sociedade mais justa e igualitária dentro dos marcos do 

sistema sócio-metabólico do capital.  

Vendo hoje as nossas entidades representativas (na 

sua maioria, burocratizadas, fraudulentas e aparelhadas, 

defendendo os projetos de “reforma” universitária da classe 

dominante), ligado à visão da universidade afundando em um 

estudo elitista, livresco, de adestramento autoritário e de 

memória, simplesmente abandonamos, às vezes por 

imaturidade, pensando de maneira imediata, a luta nesses 

espaços fundamentais. No entanto, a disputa da Universidade 

Brasileira deve se dar ocupando cada espaço. A simples 

negação, seja da forma mais radical, como dizia Marx, 

permanece “condicionada pelo objeto de sua negação”. Não 

podemos nos furtar, de maneira alguma, de nos apropriar de 

todo o conhecimento produzido pela humanidade, seja da 

maneira como nos foi passado, e criar a partir de agora, uma 

nova maneira de assimilá-lo, sempre ligando o aprendizado à 

prática de mudança social junto aos anseios populares. A 

negação apenas será adequada quando tendo como alvo o 

sistema que produz o objeto de sua negação: é necessário a 

antecipação, de compreensão sistêmica e com plano 

estratégico de atuação sobre o cerne do sistema capitalista. 
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Por isso, ainda não basta estar em cada local 

disputando a universidade. Devemos ter clareza de que rumo 

vamos tomar conforme as contradições entre as forças 

antagônicas de classe apresentadas em nosso cotidiano se 

acirrarem. Esse projeto estratégico de luta deve ser 

cotidianamente discutido junto com as ações imediatas; ou 

seja, tanto a universidade não será capaz de mudar 

radicalmente a lógica de reprodução da sociedade, como a 

universidade não poderá se alterar em sua essência dentro 

dessa lógica de produção. Não bastam medidas paliativas de 

reforma da atual estrutura universitária. Uma luta pela real 

popularização da universidade, seja na sua forma, alcançando 

todos os setores explorados da sociedade (a “universalização” 

da universidade), bem como no seu conteúdo, na produção 

da ciência, tecnologia e arte referenciada socialmente, para a 

solução dos problemas do nosso povo, deve ser encampada 

em uma compreensão mais ampla. Tendo em vista que a 

lógica privatizante da educação formal é necessária para a 

manutenção do sistema reprodutivo do capital, lutar contra 

esses projetos de aliança com imperialismo significa lutar 

contra o próprio capitalismo na sua abrangência como 

estrutura social hegemônica. Nesse contexto, a luta 

universitária deve vir aliada com todos os setores populares, 

sob a vanguarda do proletariado, a quem incumbe à tarefa 

histórica revolucionária de superação dessa sociedade. 
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A experiência da Universidade Cubana é uma das 

possibilidades que podemos nos espelhar. Muito embora os 

problemas conhecidos, pois sabemos que é uma experiência 

sempre em construção, os resultados práticos na formação de 

médicos que prestam solidariedade no mundo inteiro, ou 

mesmo em outras áreas menos referidas (como economia, 

pedagogia, farmacêutica, etc), demonstram que o plano 

estratégico de uma universidade popular não está descolada 

do plano estratégico de construção de uma nova ordem social 

sem classes. E hoje a Venezuela, que vive um processo de 

organização popular muito forte, trilha por um caminho de 

busca de uma outra lógica de produção e, por conseguinte, 

uma nova universidade. A Universidade Bolivariana é o 

contraponto das universidades tradicionais na Venezuela, que 

são reconhecidos pólos de reação à organização popular.   

A organização dos trabalhadores e setores populares 

da sociedade devem avançar no que o sociólogo marxista 

brasileiro Florestan Fernandes chamou de revoluções “dentro 

da ordem” (o alargamento da ordem burguesa pela luta da 

classe trabalhadora), que são utilizadas como meio de 

acumulação de força, nas tarefas imediatas orientadas por 

um plano estratégico revolucionário. Na luta por uma 

Universidade Popular não é diferente: devemos seguir 

disputando as entidades, lutar por melhores condições de 

permanência, de estudos, por maior democracia interna, pela 
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maior aproximação com os movimentos populares, contra a 

criminalização do movimento universitário, etc. Nossas 

bandeiras devem se tornar de tal forma abrangente até o 

momento em que um grande bloco político, pautando o 

socialismo como necessidade histórica e a ditadura do 

proletariado como transição inevitável para uma sociedade 

sem exploração de classes, torne essa revolução “contra a 

ordem”. 

Sabemos: é uma construção histórica e exige muita 

paciência e dedicação. A luta por uma Universidade Popular, 

referenciada socialmente, à serviço do nosso povo explorado 

e da Revolução Socialista, não inicia hoje e tampouco se 

findará amanhã: ela é uma necessidade histórica na 

superação radical das contradições incorrigíveis do sistema 

capitalista. 
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ESPETÁCULO DO CRESCIMENTO OU DO 

CONTINGENCIAMENTO? 

Carolina Barreto* 

 

No último dia 24 de abril, o governo federal instituiu 

por decreto o chamado Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, mais 

conhecido como REUNI, no bojo do PDE. Uma leitura 

superficial do texto do decreto presidencial poderia levar a 

crer que se trata de uma medida progressista, uma vez que o 

programa aponta como diretrizes “a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior”, a criação de cursos 

noturnos e a ampliação das políticas de assistência estudantil. 

Como nem tudo o que parece é, uma leitura mais atenta 

desfaz rapidamente essa falsa impressão. 

Vejamos: na verdade, o REUNI parte de uma falsa 

premissa, expressa logo no seu primeiro artigo. Na medida 

em que fala no “melhor aproveitamento da estrutura física e 

de recursos humanos existentes nas universidades federais”, 

o decreto parte do pressuposto - errôneo, diga-se de 

passagem - de que os problemas hoje enfrentados pelas 

universidades públicas são decorrentes da ineficiência na 

gestão dos recursos de que estas dispõem. Na verdade, as 

universidades públicas vêm sofrendo há mais de uma década 

com o sucateamento decorrente dos sucessivos cortes de 
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verba na educação. Logo, não se trata de ineficiência na 

gestão dos recursos, mas sim de insuficiência crônica destes. 

O decreto-Lei apresenta como metas a serem 

atingidas pelas universidades no prazo de cinco anos a quase 

duplicação do número de estudantes matriculados na 

graduação e a elevação da taxa de conclusão média dos 

cursos para 90% (provavelmente através da implementação 

de uma variante da odiada aprovação automática). Os 

recursos adicionais a serem disponibilizados para a execução 

desse verdadeiro “espetáculo do crescimento” estão limitados 

à mísera quantia de 20% do atual orçamento das 

universidades. Pior: segundo o texto do próprio decreto, “o 

atendimento dos planos é condicionado à capacidade 

orçamentária e operacional do Ministério da Educação”. Em 

outras palavras, o que se pretende é praticamente dobrar o 

número de vagas existentes nas universidades com recursos 

que podem chegar a 20% de um orçamento já bastante 

deficitário (esses recursos podem nem chegar, dependendo 

da capacidade orçamentária do MEC). 

Como se não bastasse, ao colocar como uma de suas 

diretrizes a “diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e 

especializada”, o decreto abre uma margem muito grande 

para a implementação do Projeto Universidade Nova, que tem 

no reitor da UFBA seu grande garoto-propaganda. O principal 



240 

cerne desse projeto é a implementação de bacharelados 

interdisciplinares em áreas genéricas na graduação, como 

“Humanidades” ou “Tecnologias”. Ao final de dois ou três 

anos, o estudante ganha um diploma nesse curso genérico e, 

caso deseje continuar seus estudos para ter uma formação 

profissional de verdade, terá de passar por uma espécie de 

segundo vestibular, agora já dentro da universidade. Na 

prática, o que se pretende é transformar a universidade 

pública num grande escolão de formação de mão-de-obra 

barata para um mercado de trabalho cada vez mais 

desregulamentado. Tudo bem de acordo com o papel de 

produtor de gêneros agrícolas e commodities que o Brasil 

desempenha hoje na Divisão Internacional do Trabalho! 

O REUNI se impõe às universidades através de um 

mecanismo bastante cretino: o da chantagem financeira. No 

contexto de pindaíba generalizada em que as instituições 

públicas de ensino superior se encontram, logo surgem 

diversas propostas de adequação ao decreto, inspiradas num 

pseudo-pragmatismo de ocasião. Na UFRJ as coisas não são 

diferentes, conforme se pode notar pelas recentes 

movimentações da reitoria. 

A verdade é que o REUNI se apropria de diversas 

bandeiras históricas dos movimentos sociais da educação 

(ampliação de vagas, cursos noturnos) para seguir aplicando 

a política de desmonte da educação pública, consagrada 
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sobretudo no projeto de Reforma Universitária do Governo 

Lula. É preciso resistir a mais esse ataque. Vale dizer que 

essa resistência já vem acontecendo, conforme demonstram 

as ocupações promovidas pelos estudantes nas reitorias da 

UFRJ e UFJF. Devemos nos preparar para travar no segundo 

semestre mais um duro combate em defesa da universidade 

pública. 

 

*Estudante da ECO/UFRJ e integrante da Frente de Luta 

contra a Reforma Universitária 
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REUNI: A PROPOSTA DA UNIVERSIDADE NOVA – 

ENCANTOS, PERIGOS E ARMADILHAS 

Madalena Guasco Peixoto 

 

A proposta Universidade Nova tem alguns atrativos 

que diante de uma análise rápida acabam por nos encantar: 

fim do vestibular, formação humanística e generalista, 

interdisciplinaridade, bacharelado universitário de dois a três 

anos e após esta formação geral a possibilidade de 

continuidade, dando ao aluno condições de uma escolha, bem 

mais amadurecida, de sua carreira universitária. 

Além disso, a proposta promete: alargamento dos 

estudos, flexibilização curricular, integração entre conteúdos, 

adiamento das escolhas profissionais e redução das altas 

taxas de evasão. 

E o grande e final argumento: estará colocando o 

sistema universitário brasileiro no patamar das universidades 

estrangeiras que já estariam supostamente passando por 

uma ampla reforma neste sentido. (Conheça a proposta 

acessando o endereço: http://www.universidadenova.ufba.br/ 

) 

Mas este encantamento inicial se dissolve pouco a 

pouco e se transforma em grandes inquietações, quando 

pensamos e refletimos sobre a implementação de uma 

proposta como esta tendo como base, não uma realidade 
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fictícia, idealizada, mas a realidade como ela é, levando-se 

em consideração as particularidades do sistema de educação 

superior público e privado no Brasil, e a realidade do sistema 

de Educação Básica e seus problemas reais. 

 

Vestibular 

A Universidade Nova não termina com o vestibular, 

apenas com a seleção de ingresso, o que representa um 

grande avanço, mas mantém a seleção após o ciclo inicial, 

tanto para as carreiras profissionais como para as 

licenciaturas e o pós- graduação. 

A proposta da Universidade Nova divide a formação 

superior em três vocações básicas: a vocação da docência, a 

vocação para as carreiras específicas ou profissionais 

(arquitetura, enfermagem, direito, engenharia, medicina etc.) 

e a vocação para a pesquisa indicando a possibilidade de, 

após cursar o ciclo inicial, o aluno ir direto para os mestrados 

profissionalizantes ou acadêmicos e para o doutorado. 

Um dos grandes problemas da educação básica no 

Brasil tem sido a rápida e inconsistente formação de 

professores licenciados, pela proposta da Universidade Nova 

esta formação, após a conclusão do bacharelado 

interdisciplinar de dois a três anos, o aluno com vocação para 

a docência estaria sendo selecionada para cursar uma 

licenciatura para uma das diferentes e áreas de conhecimento 
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por um período de um ou dois anos. Como a formação inicial 

é generalista e interdisciplinar, a formação específica para o 

licenciado que deve necessariamente concentrar toda a 

formação pedagogia e a formação específica da área de 

conhecimento ficaria reduzida para no máximo dois anos. 

Hoje pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de 

licenciatura seria impossível uma formação pedagógica e 

específica em menos de três anos. O que representaria na 

prática uma formação bem mais aligeirada do que já existe 

hoje tanto para a pedagogia como para as licenciaturas dos 

conteúdos da educação básica. 

 

Bacharelados 

Outro problema real destacado da proposta é que o 

aluno que pretende seguir uma carreira profissional, após 

freqüentar de dois a três anos de formação geral, que lhe 

conferirá um diploma de bacharel interdisciplinar em 

Humanidades, bacharel interdisciplinar em Artes, bacharel 

interdisciplinar em Tecnologias e bacharel interdisciplinar em 

Ciências, terá que após a seleção interna, cursar mais quatro, 

cinco ou seis anos a depender da profissão que escolheu. 

Além do que é necessário perguntar o que de fato é 

um bacharelado interdisciplinar em Humanidades; Artes; 

Tecnologias e Ciências? 
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Edgar Morin, um dos inspiradores dos proponentes da 

Universidade Nova, valendo-se de um diagnóstico das 

profundas modificações nas áreas dos saberes, defende a 

proposta de que mudanças na Universidade através de uma 

reforma que rearranje e reagrupe os campos de saberes 

provocaria mudanças no mundo do trabalho, mas será 

mesmo esta possibilidade viável? 

Em que momentos históricos que as mudanças no 

mundo acadêmico e de formação proporcionaram uma 

influência de fundo no mundo do trabalho? Em que momentos 

as modificações do mundo acadêmico não tomaram como 

base as modificações no mundo do trabalho? Alterando 

significativamente suas características? 

A resposta a estas questões são fundamentais, a 

relação educação e mundo do trabalho não se resume na 

relação educação e mercado de trabalho, confundir as duas 

coisas é um erro teórico. O desenvolvimento do mundo do 

trabalho coloca questões para a educação, que na medida em 

que reflete sobre isto pode interferir tanto nas relações de 

trabalho como no desenvolvimento de forças produtivas. 

Portanto a questão da certificação, do diploma e da 

inserção profissional do aluno no mundo do trabalho, são 

questões fundamentais, tanto para o aluno como para a 

relação da educação superior de um país com o projeto de 

desenvolvimento deste mesmo país. 
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Além de ter adquirido um conhecimento importante e 

multidisciplinar, o que louvável e importante se for de fato 

uma formação sólida, o que fará o aluno depois de diplomado 

em Bacharel em humanidades se não conseguir pela seleção 

cursar uma licenciatura ou um curso profissional ou um pós-

graduação? 

 

Ciclo básico humanístico 

A criação de um ciclo básico humanístico e 

interdisciplinar, fundamental para o desenvolvimento de uma 

formação generalista e crítica deveria ser pré-requisito para o 

amadurecimento do estudante antes de continuar o seu curso 

universitário que o formaria como educador, historiador, 

sociólogo, psicólogo, advogado, médico, mas veja, na 

proposta de Universidade Nova, para seguir estas carreiras 

ele obrigatoriamente teria que fazer uma seleção, mas agora 

dentro da universidade, e se não tiver vagas suficientes, ou o 

aluno, sairá da universidade, agora com um diploma de 

bacharel interdisciplinar, que segundo, argumenta os 

defensores da proposta, o prepara para o mundo do trabalho, 

realmente um diagnóstico mais preciso precisa ser feito para 

constatar esta certeza. 

A Universidade Nova pretende diminuir a evasão, hoje 

muito grande tanto no ensino superior publico como privado. 
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A evasão se dá por motivos diferenciados nas duas 

redes, e nada comprova que a evasão se dá pelo fato do 

aluno não ter amadurecido a sua opção, ou pelo fato dele 

abandonar a continuidade do seu curso por não estar tendo 

uma formação multidisciplinar. 

Na rede privada o aluno abandona principalmente por 

dificuldades financeiras porque não consegue pagar as 

mensalidades e na rede pública este abandono também tem 

fatores financeiros, são poucos os cursos noturnos oferecidos 

pelas Universidades publicas e os alunos são obrigados a 

abandonar seus cursos para poderem trabalhar. 

Na rede privada o lucro se concentra principalmente 

nos primeiros anos, os empresários do setor sabedores disto, 

buscam a todo custo propostas de encurtamento da formação 

universitária, procurando cursos de um a dois anos, como foi 

à criação dos cursos seqüenciais e outros. 

A proposta de Universidade Nova encanta os 

empresários da rede privada, por três motivos: 1- Como a 

formação inicial é generalista e multidisciplinar será mais fácil 

administrar a relação professor aluno, um professor de 

qualquer área das humanidades para um grupo muito grande 

de alunos, que poderão cursar ao mesmo tempo, 

independente do bacharelado multidisciplinar que escolheram 

a mesma aula de interesse geral. 2- em dois anos será 

conferido o diploma de Bacharel indisciplinar em 
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humanidades, artes, etc. e se aluno “quiser” continuar terá 

que pagar mais quatro, cinco anos ou seis anos de 

mensalidades para poder ter seu diploma de psicólogo, 

médico, advogado etc.. 3- Este tipo de curso generalista de 

Bacharelado interdisciplinar tem maior facilidade de ser 

ministrado à distância. 

É ganho garantido nas três pontas. 

 

Educação continuada 

Ser favorável e conseqüente com o princípio da 

educação continuada pressupõe discutir de fato a relação hoje 

no Brasil extremamente desigual entre as vagas 

administradas pelo ensino superiores público e o privado, ser 

conseqüente com a discussão sobre ampliação do acesso e 

diminuição da evasão também exige a mesma postura. 

A política implementada no governo FHC de expansão 

da educação superior privada em detrimento da expansão e 

fortalecimento da educação publica, nos traz ainda em 2005, 

apesar de todo o esforço feito pelo governo Lula de expansão 

da rede pública, segundo o censo da educação superior do 

INEP, o seguinte dado: das 4.453.156 matrículas realizadas 

em cursos presenciais em 2005 (estão fora deste dado os 

cursos a distância que cresceram consideravelmente nos 

últimos anos), apenas 1.192.189 ocorreram em Instituições 
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publicas (Federais, municipais e estaduais) o resto 3.260.967 

estão na rede privada de educação superior. 

Este dado inclui todos os tipos de Instituições 

(universidades, centros universitários, faculdades integradas 

e isoladas). 

Enquanto tivermos esta realidade no Brasil, qualquer 

proposta de Universidade Nova ou com outra designação tem 

que partir desta realidade e saber responderem na própria 

proposta como diante deste fato e da total 

desregulamentação da educação superior privada, fortalecer, 

modernizar, democratizar e qualificar a nossa educação 

superior. 

Os proponentes da Universidade Nova apesar de 

apresentarem este dado no corpo da proposta, ignoram-no 

totalmente no desenvolvimento posterior da proposta, 

trabalham como se no Brasil existissem apenas instituições do 

tipo Universitárias e Federais. 

Argumentam que o PL 7200 que tramita na Câmara 

não é uma proposta de reforma da educação superior, uma 

verdadeira reforma na opinião deles, se dará pela 

reformulação dos conteúdos, currículos e estrutura. 

Apesar de concordar em parte com este argumento, 

resta uma questão. O PL 7200 procura um novo marco 

regulatório, com exigências claras, para a educação superior 

brasileira, pública e privada, atacando alguns dos problemas 
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reais do sistema todo, problemas advindos da implementação 

do modelo privatista de orientação neoliberal na educação 

superior, e estes problemas, sabemos todos, não se resolvem 

através de mudanças curriculares e de tipos de formação, 

bacharelados interdisciplinares, licenciatura, etc. Nem com 

um discurso da necessidade da nossa educação superior se 

adaptar a conformação das novas áreas de saber às reformas 

que estão sendo debatidas no mundo. Trocar uma proposta 

pela outra é há meu ver manter, pelo discurso da 

modernidade, o sistema privatista e suas mazelas. 

A proposta será conseqüente se dar conta da realidade 

brasileira, que por mais que não queiramos, existe e se 

impõem. 

 

Diretrizes curriculares 

Por ultimo, quando a LDB termina com os currículos 

mínimos, o que representou um grande avanço, colocou a 

necessidade de construção das Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de graduação, neste âmbito ocorreu disputa: por um 

lado a concepção neoliberal e seus representantes que 

buscavam diminuir o tempo de formação necessária através o 

rebaixamento da graduação, retirando os conteúdos de 

formação geral e de pesquisa, e por outro, um conjunto de 

agentes ligados as organizações das profissões, 

pesquisadores, acadêmicos, lutando para que as Diretrizes 
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curriculares não rebaixassem a formação dos cursos de 

graduação no Brasil buscando relacionar o conteúdo da 

formação superior inicial com a educação continuada. 

Objetivemos nesta disputa algumas vitórias. 

As Diretrizes Curriculares foram construídas por 

grupos de especialistas e por diversos agentes que atuam na 

educação superior. 

As diretrizes curriculares estão ainda em fase de 

implementação, as reformas curriculares foram feitas pelas 

instituições recentemente e ainda não formou em sua grande 

maioria a primeira turma. 

Os proponentes da Universidade Nova partem da 

crítica as Diretrizes Curriculares, como pretendem eles que se 

dê a mudança, por um decreto do executivo? Por uma 

deliberação do Conselho Nacional de educação, pela 

construção de um novo PL de Reforma da Educação superior? 

Enfim, a proposta de Universidade Nova apesar de 

partir de uma análise do marco legal atual que institui as 

Diretrizes Curriculares, não responde a esta importante 

questão. 

Devemos aprofundar o debate, sem nos iludirmos de 

imediato com o que parece ser encantador. 
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SAÚDE – ANAIS ENEF 2008 

Carolinne Thays Scopel 

 

O novo pensamento em relação à saúde surgiu no final 

da década de 60 e início de 70, um período altamente 

repressivo por causa do autoritarismo militar no Brasil. 

Quando as ciências sociais começaram a ser incorporadas na 

área da saúde, a reflexão, que era totalmente voltada para as 

áreas biológicas, para a transmissão das doenças, voltou-se 

para a determinação social do processo saúde-doença, com o 

uso do materialismo dialético na abordagem de saúde. 

A Reforma Sanitária caracteriza-se por esse processo 

de desconstrução política e institucional para a transformação 

das condições e de atenção à saúde da população brasileira, 

visando ampliação da esfera pública, inclusão social e redução 

das desigualdades. 

O movimento estudantil teve fundamental importância 

na incorporação dessa nova maneira de ver a saúde, difundir 

e propagá-la e dar continuidade a essa luta. Sindicatos, 

Conselhos e Associações de Medicina começaram a ser 

renovadas. Foi criado o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(Cebes), em 1976, para lutar pela democracia em defesa da 

saúde comunitária. 

Ao fim da ditadura, o movimento sanitário, 

organizado, articulou o documento “Saúde e Democracia” e 
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enviou-o ao Legislativo para a aprovação. As conferências de 

saúde foram transformadas, de espaços burocráticos, em 

espaços abertos de discussão e participação da sociedade. Na 

Oitava Conferência Nacional de Saúde (em 1986), houve 

ampla participação dos usuários/usuárias, e nasceu a primeira 

emenda constitucional popular, do movimento social. 

Algumas das conquistas da oitava conferência foram: 

a universalização da saúde, direito suprido pelo Estado, 

planejamento da saúde com base nas conferências, ou seja, 

conforme decido pela população (usuários/usuárias), que 

tinha participação equivalente a 50%, e a transformação da 

emenda na Lei Orgânica 8080, por intermédio de uma 

Comissão Nacional de Reforma Sanitária. 

A descentralização do poder, com o controle social, e a 

municipalização da saúde, com os Conselhos de Saúde, são 

maneiras de pactuá-lo e controlá-lo socialmente, adequando à 

realidade de uma sociedade com desigualdades sociais e 

regionais, e de estabelecer uma mediação entre capital e 

trabalho, Estado, sociedade e grupos de interesses. 

No entanto, desde a sua implementação, o SUS vem 

enfrentando várias adversidades: o subfinanciamento, que 

está sendo intensificado com o passar dos anos, a 

precarização das relações, condições e remuneração dos/das 

trabalhadores/trabalhadoras de saúde, a manutenção do 

sistema de atenção distante do cuidado e do entendimento 
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do/da paciente como ser social, e a fundamentação dos 

valores de mercado na esfera da saúde. 

A grande causa da não-implementação efetiva do SUS 

é a sua incompatibilidade com o modelo econômico vigente, 

no qual há um Estado mínimo para os direitos da população, 

e máximo para o capital. O sistema, no qual estamos 

inseridos/inseridas trata a saúde como mercadoria, o lucro e 

a acumulação de capital possuem um valor maior do que a 

vida humana. Precisamos alterar os modelos de atenção e 

gestão em saúde para efetivar essa implementação do SUS. 

Um outro grande impasse que nos deparamos é o 

surgimento das Fundações Estatais de Direito Privado, 

instituídas com a desculpa de que, com essa maneira de 

privatização, resolverão os problemas administrativos de 

órgãos públicos. As Fundações Estatais são introduzidas nas 

mais diversas áreas, inclusive na saúde. Não é muito difícil 

prever quem está por trás das Fundações, bem se sabe que 

são os grandes capitais mundiais, na figura do Banco Mundial. 

As fundações precarizam ainda mais as condições de 

trabalho, os/as trabalhadores/trabalhadoras são 

submetidos/submetidas a concursos, mas não é garantida a 

estabilidade no emprego. As organizações trabalhistas são 

atacadas e fragilizadas nas lutas por condições de vida e 

trabalho universais, e há fragmentação dos/das 

trabalhadores/trabalhadoras em várias fundações, 
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propiciando a repressão por parte dos/das 

empregadores/empregadoras. 

A inconstitucionalidade das fundações estatais de 

direito privado, vindas da transformação dos hospitais 

federais e universitários decorre do posicionamento da 

Conferência Nacional de Saúde, que se manteve contra sua 

implementação. Se não for respeitado o posicionamento da 

Conferência, o controle social não tem mais serventia, e a 

Constituição é ferida, porque o setor público passa a atuar de 

forma complementar ao privado, ao invés de ser o contrário, 

a complementação do setor público pelo setor privado. 

Sabemos que a luta por saúde não acabou e nem deve 

se resumir à criação do SUS. Maior financiamento público 

para a saúde e fortalecimento do SUS. Setores historicamente 

incluídos na defesa do SUS estejam de novo lado a lado, 

tanto para rejeitarem as atuais propostas governamentais 

como também para formular soluções e proposições ao atual 

sistema, que se encontra sim num momento de crise. 

O conceito saúde-doença está ligado a trabalho, 

saneamento, lazer e cultura. É preciso discutir saúde, dessa 

forma, de maneira permanente. Nós, futuros/futuras 

profissionais da saúde, devemos nos preocupar não somente 

com a nossa formação acadêmica (técnica), mas relacioná-la 

com a realidade social, começando pela ampliação do 
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conceito de saúde, discussão de cuidado com os/as pacientes 

nas universidades e expandindo mundo a fora. 
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O FARMACÊUTICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Vanessa de Bona Sartor 

 

A partir da aprovação da Constituição de 1988, a 

saúde passa a ser um direito de todos os brasileiros através 

da implantação do Sistema Único de Saúde - SUS. Doze 

anos já se passaram desde então e a figura do Farmacêutico 

em seu âmbito continua um tanto rara. 

Por que isto acontece? Falta de conhecimento dos 

gestores quanto ao papel do Farmacêutico? Culpa do poder 

das indústrias farmacêuticas sobre o Estado? Ou será nossa 

responsabilidade? O tema "O Farmacêutico no SUS" não vem 

ao Movimento Estudantil de Farmácia como uma fonte de 

informações sobre as atividades pertinentes ao Farmacêutico 

no âmbito do SUS, mas principalmente para refletirmos 

sobre sua atuação no campo da saúde pública em nosso 

país. 

Saúde direito de todos e dever do estado... Para dar 

cumprimento ao mandamento constitucional, foi elaborada 

em 1990 as Leis Orgânicas da Saúde: 

Lei 8080/90 = dispõe da organização básica das 

ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, 

competências e atribuições de cada esfera do governo; e Lei 

8142/90 = dispõe da participação social e a forma/condições 

para transferência intergovernamentais de recursos. É um 
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complemento da anterior devido a vetos que recebeu do 

então Presidente da República Fernando Collor de Melo. 

 O Sistema Único de Saúde é a união de todas as 

ações e serviços públicos mantidos pelos governos 

municipais e estaduais, e pelo federal, bem como os serviços 

privados contratados e ou conveniados para garantir a todos 

os cidadãos brasileiros o acesso à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

Diretrizes do SUS: 

- Participação Social: capacidade que a sociedade 

organizada tem de intervir nas políticas públicas, interagindo 

com o Estado para o estabelecimento de suas necessidades 

e interesses na definição das prioridades e metas dos planos 

de saúde (Conferências e Conselhos de Saúde). 

 - Descentralização: multiplicação dos centros de 

poder decisório, principalmente através da municipalização. 

Quanto mais perto da realidade estiverem estes centros, 

maior será a resolutividade das ações de saúde. 

 - Universalização: acesso a toda e qualquer pessoa a 

todo e qualquer serviço de saúde, seja ele público ou 

privado contratado pelo Poder Público. 

 - Integralidade: cada pessoa deve ser vista como um 

todo indivisível e pertencente a uma comunidade; as ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde também 
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constituem um todo, não podendo ser 

compartimentalizadas. 

- Eqüidade: acesso de qualquer pessoa em igualdade 

de condições aos diferentes níveis de complexidade do 

sistema, de acordo com a necessidade que o caso requeira, 

assim como a garantia de que as ações coletivas serão 

dirigidas por prioridades ampla e publicamente 

reconhecidas. 

 Assim, o sistema organiza-se para prestar 

assistência às pessoas através de uma rede regionalizada e 

hierarquizada, permitindo um conhecimento maior da 

realidade da população de uma determinada área. Aí estão 

incluídas as ações de: 

 - Vigilância sanitária: uma de suas atribuições é a 

vigilância do exercício profissional, que engloba a 

fiscalização de consultórios e clínicas (médicas, 

odontológicas, de fisioterapia e de veterinária), a inspeção 

em óticas, laboratórios de análises clínicas, laboratórios de 

prótese dentária, escolas, hospitais, distribuidoras de 

medicamentos e estabelecimentos farmacêuticos, entre 

outros. 

 - Vigilância epidemiológica: conjunto de atividades 

que permite reunir a informação indispensável para 

conhecer a qualquer momento, o comportamento ou história 

natural das doenças, bem como detectar ou prever 
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alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de 

recomendar oportunidades, sobre bases firmes, as medidas 

indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle 

de determinadas doenças. 

 - Saúde do trabalhador: conjunto de ações 

destinadas à promoção, a proteção, a recuperação e a 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Tem 

como objetivo desenvolver ações que promovam a melhoria 

dos processos e ambientes de trabalho e a redução das 

doenças e acidentes de trabalho. 

 Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica é dada em todos os níveis de atenção á saúde: 

 - Atenção primária à saúde: foi conceituada pela 

Organização Mundial da Saúde, em 1978, como sendo uma 

"assistência sanitária essencial baseada em métodos e 

tecnologias práticas, cientificamente fundamentadas e 

socialmente aceitas, ao alcance de todos os indivíduos e 

famílias da comunidade, através de sua plena participação e 

ao custo que a comunidade e o país possam suportar em 

qualquer estágio do seu desenvolvimento com o espírito de 

auto-responsabilidade e autodeterminação". Este nível é 

representado pelas Unidades Básicas de Saúde, mais 

conhecidas como "Postos de Saúde" e devem resolver cerca 

de 80% dos problemas de saúde local.  
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 - Atenção Secundária: corresponde ao nível das 

especialidades que atinge uma resolutividade de 15% dos 

problemas de saúde encaminhados pela atenção primária. 

 - Atenção Terciária: está o nível hospitalar que é 

responsável por resolver os 5% não resolvidos pelos níveis 

subseqüentes.  

No que se refere à inserção da Assistência 

Farmacêutica no SUS, enquanto parte do conjunto de ações 

exigidas para a implementação de uma política nacional de 

saúde, há que se considerar todo o contexto histórico da 

Reforma Sanitária e as lutas pela construção e consolidação 

do Sistema Único de Saúde Brasileiro bem como o modelo 

de atenção adotado no país. (OPAS, 2001). 

 Modelo de atenção pode ser entendido como "a 

forma como se concebem, organizam e concretizam as 

ações de saúde, segundo um determinado contexto 

histórico, em determinado local e com determinado conceito 

de saúde. Envolve as concepções dos sujeitos, as práticas de 

saúde e as relações que se estabelecem neste processo, 

particularmente às relações de poder entre os vários atores, 

a utilização das tecnologias e a gestão do sistema e do 

processo de trabalho". (OPAS, 2001). 

 O Brasil, durante anos, adotou o modelo assistencial 

"tradicional", centrado no atendimento médico e hospitalar 

com uma visão fragmentada do indivíduo (pensado e 
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atendido como partes). Tal visão originou-se num contexto 

histórico propício (pensamento cartesiano), mas que não 

trás mais um retorno suficiente para a saúde. Este modelo 

nos impede de compreender o indivíduo enquanto ser 

integrante de uma comunidade e nos faz esquecer das 

relações sociais globais que influem no seu processo 

saúde/doença. 

 Com o estabelecimento do Sistema Único de Saúde, 

passou-se a buscar um novo modelo assistencial capaz de 

suprir as reais necessidades de saúde da população de 

acordo com os princípios do SUS. Em 1994, o Ministério da 

Saúde adotou a proposta de Saúde da Família como 

estratégia de construção desse novo modelo assistencial, 

como parte indissociável da consolidação do SUS. 

 Os pressupostos da estratégia Saúde da Família são: 

o reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e 

que expressa qualidade e de vida; a eleição da família e de 

seu espaço social como núcleo básico de abordagem no 

atendimento à saúde; a democratização do conhecimento do 

processo saúde/doença, da organização dos serviços e da 

produção da saúde; a intervenção sobre os fatores de risco 

aos quais a população está exposta; a prestação de atenção 

integral, contínua e de boa qualidade nas especialidades 

básicas de saúde à população adstrita, no domicílio, no 

ambulatório e no hospital; a humanização das práticas de 
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saúde e a busca de satisfação do usuário através do estreito 

relacionamento da equipe de saúde na comunidade; o 

estímulo à organização da comunidade para o efetivo 

exercício do controle social; e o estabelecimento de 

parcerias buscando desenvolver ações intersetoriais (Aquino 

et al, 1997). 

 Dentro da lógica da ESF, as ações e as atividades 

devem privilegiar a saúde, ocorrendo não apenas nas 

dependências da unidade de saúde, mas no espaço sócio-

geográfico da própria comunidade atendida. Entretanto, 

mesmo com a priorização das ações de promoção da saúde 

e prevenção de doenças, as atividades curativas também 

devem ser plenamente atendidas. 

São pressupostos para a eficiência do trabalho na 

ESF: a organização da demanda, o trabalho em equipe, a 

atenção domiciliar, o trabalho com grupos e a educação 

permanente. 

 Neste sentido, as tarefas de responsabilidade da 

unidade de saúde podem ser apresentadas, de forma geral, 

como: 

Atividades desenvolvidas na unidade: 

Atendimento individual; acolhimento; consultas; 

procedimentos Atendimento coletivo; grupos. 

Atividades desenvolvidas junto à comunidade: 
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 Visitas domiciliares; Educação e vigilância à saúde 

(escolas, creches, etc.). Participação nas atividades sociais e 

organizacionais da comunidade (centros comunitários, 

conselho local de saúde, etc.). 

No campo da Farmácia, esta mudança de paradigma 

se reflete na mudança do objeto de trabalho do profissional 

farmacêutico. Será o foco da sua atuação o medicamento, o 

paciente ou a comunidade como um todo? (OPAS, 2001). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(1989), os serviços farmacêuticos são parte integrante dos 

serviços e programas de saúde e representam um processo 

que envolve o fornecimento de medicamentos com controle 

de qualidade, seguridade e eficácia terapêutica, o 

seguimento e a avaliação da utilização, a obtenção e difusão 

de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos demais membros da equipe de saúde, do 

paciente e da comunidade, para assegurar o uso racional de 

medicamentos. 

 Tendo como base os conceitos de assistência e 

atenção farmacêutica, pode-se afirmar que, do ponto de 

vista institucional, o principal objetivo do serviço 

farmacêutico é assegurar a racionalidade no uso dos 

medicamentos, através de ações de promoção e prevenção 

através de um sistema de planificação, distribuição e 
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dispensação de medicamentos de qualidade, oportuno, 

eficiente, eqüitativo e acessível. 

 Entretanto, os serviços de farmácia na rede pública 

não têm recebido a devida atenção, embora façam parte dos 

serviços de saúde, sejam importantes indicadores de 

qualidade da atenção à saúde e sejam responsáveis também 

pelos altos gastos destinados ao setor saúde. 

 Os gestores freqüentemente discutem muito sobre a 

distribuição dos medicamentos e as estratégias para seu 

financiamento, mas, freqüentemente, desconhecem que eles 

são apenas um instrumento da prestação da assistência 

farmacêutica. Não há dessa forma uma preocupação quanto 

à estruturação e a organização deste serviço, de forma 

harmoniosa com o sistema de saúde, que garanta á 

população o acesso aos medicamentos de forma racional. 

 No Brasil os cortes promovidos nos gastos com 

saúde aliados aos acréscimos nos preços dos medicamentos 

ofertados no mercado, decorrentes da incorporação de 

novas tecnologias e de estratégias de competição 

desvinculadas das políticas sociais, comprometem de 

maneira radical os programas de assistência farmacêutica, 

tradicionalmente já pouco eficientes. A carência de insumos 

farmacêuticos é uma realidade, sendo que muitas vezes não 

se consegue garantir o acesso aos medicamentos de uso 
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contínuo para grupos específicos como hipertensos, 

diabéticos, entre outros (Bermudez e Bonfim).  

 Em países desenvolvidos, uma das principais 

preocupações tem sido a racionalização do uso de 

medicamentos, incluindo a atenção farmacêutica. Enquanto 

isso, no Brasil, a principal preocupação ainda é a garantia do 

acesso aos serviços de saúde e a medicamentos de 

qualidade, além da necessidade de implantação de práticas 

que contribuam para a melhoria da qualidade de vida do 

paciente. (OPAS, 2001). 

 Embora existam experiências importantes e 

pioneiras da inserção do farmacêutico na atenção à saúde, 

há necessidade de que estas experiências sejam ampliadas. 

O documento "Política Nacional de Medicamentos" 

estabelece como uma de suas prioridades, o 

desenvolvimento de recursos humanos para a Assistência 

Farmacêutica (BRASIL, 1998). 

 Diante desse contexto, a estruturação dos serviços 

de farmácia no Sistema Único de Saúde deverá atender à 

nova abordagem da atenção à saúde preconizada pela 

estratégia Saúde da Família, simultaneamente a um trabalho 

de sensibilização dos demais profissionais da saúde e dos 

dirigentes governamentais, no sentido de que as ações do 

âmbito farmacêutico sejam reconhecidas como essenciais e 

intimamente relacionadas à saúde coletiva. 
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 É importante destacar a necessidade de que a 

Estratégia Saúde da Família seja incorporado ao conjunto de 

ações no âmbito do SUS, como parte do processo de sua 

estruturação. Nesse aspecto, Assistência Farmacêutica não 

pode ser entendida na perspectiva reducionista de inclusão 

na equipe mínima do PSF, mas como um integrante do 

próprio Sistema de Saúde, nos diferentes níveis de atenção 

e complexidade. 

 Neste sentido, é fundamental a reflexão sobre a 

prática farmacêutica que se está exercendo/promovendo no 

país, se esta prática tem acompanhado a reorientação do 

modelo de atenção à saúde e a consolidação do SUS, de 

acordo com a agenda sanitária do país, bem como 

promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários e 

da comunidade em geral. 

 Trabalhar no sistema público de saúde nunca esteve 

tão na moda para os profissionais da saúde quanto nesses 

últimos anos. Será que houve um aumento de simpatizantes 

pela saúde coletiva ou estão apenas interessados em 

garantir sua parte no montante destinado ao P$F? 

 "Para o êxito da construção do SUS, para que os 

brasileiros tenham mais saúde e vivam mais, a PAIXÃO, a 

capacidade de indignar-se e de se emocionar, de ter 

rompantes de cólera contra os agravos à vida, é 

indispensável. É mesmo preciso uma férrea vontade, 
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pertinácia, persistência, insistência, para vencer os inúmeros 

obstáculos postos à nossa frente. É preciso, além disso, 

CORAGEM pessoal, política e intelectual para rever, 

conceitos, pré-conceitos, enfim, idéias que não têm mais 

suporte na realidade. Não podemos ser escravos de nada, 

nem mesmo de nossas próprias idéias". David Capistrano 
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MEDICAMENTOS, PROFISSIONAIS E ATENÇÃO À SAÚDE 

Suely Rozenfeld 

 

Nos últimos anos, os estudos sobre medicamentos 

vêm aumentando em quantidade, qualidade e diversidade. 

Isso se deve não apenas à importância decisiva que os 

fármacos assumiram no controle de algumas doenças, mas 

também à percepção da necessidade de rever seu uso no 

contexto das sociedades de consumo e seu peso no 

orçamento doméstico, em particular das famílias mais pobres. 

Um campo de estudos e de ação que emerge - e se 

qualifica - é o da interface entre fabricantes e sociedade. Tal 

interface traduz os interesses comerciais dos primeiros e 

expressa a reação da sociedade às informações veiculadas , 

seja por meio da propaganda na mídia laica, em congressos e 

consultórios de especialistas ou ainda nas embalagens, bulas 

e compêndios. O impacto produzido pelas informações 

veiculadas pela indústria farmacêutica evidencia que o valor 

atribuído aos medicamentos, pelos usuários, vai muito além 

do que recomendam os ensaios clínicos e os protocolos de 

tratamento, e cai no campo cultural. 

Nesse sentido, o papel de médicos, farmacêuticos e 

odontologistas vem sendo estudado, problematizado e 

revisitado. Reconhece-se hoje que, assim como o emprego de 

medicamentos pela população é revestido por valores 
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extracientíficos, há valores simbólicos atrelados ao 

comportamento dos profissionais de saúde, diante da 

necessidade de usar, ou não, produtos farmacêuticos, e de 

como fazê-lo. Não obstante a proeminência da dimensão 

antropológica nos dias atuais, a elaboração de estatutos 

legais, a fiscalização do cumprimento das normas e a punição 

dos infratores têm contado com engajamento teórico e 

prático crescente dos profissionais. 

As abordagens qualitativas voltadas às explicações dos 

fenômenos trazem embutidas preocupações com a qualidade 

da atenção à saúde. E, portanto, para aumentar a eficácia das 

formulações nesses campos, é imprescindível lançar mão das 

ferramentas oferecidas pela epidemiologia e pela estatística, 

para compreender os benefícios que os fármacos possam 

trazer e diminuir seu dano potencial. Os desenhos seccionais 

têm sido empregados nos estudos de utilização de 

medicamentos para conhecer o perfil dos usuários e as 

características do uso de medicamentos, mas também para 

captar a percepção dos profissionais de saúde sobre as 

relações de consumo. 

Desta forma, o uso racional de medicamentos se 

estrutura em múltiplas esferas disciplinares e exige esforço 

coletivo. 

Os temas acima citados são abordados pelo conjunto 

dos autores que colaboraram nesse número especial. Ao 
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pretender contribuir para o traçado das políticas públicas em 

nosso país, não se poderia deixar de fora os problemas 

relacionados ao desabastecimento de medicamentos na rede 

SUS, ao acesso dificultado pelos preços que a população sem 

emprego regular tem que pagar e à incapacidade de cumprir 

a prescrição do médico ou do dentista. Estratégias como a 

fabricação de genéricos e a criação de rede de farmácias para 

a venda de medicamentos a preços menores têm sido 

testadas no contexto das nossas inúmeras carências. 
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FARMACÊUTICO: PROFISSIONAL DE SAÚDE E CIDADÃO 

Suely Rozenfeld 

 

RESUMO: 

O texto foi apresentado no V Congresso de Assistência 

Farmacêutica/Riopharma, com o objetivo de abordar aspectos 

importantes para a reflexão da condição do farmacêutico 

como profissional e como cidadão capaz de atuar em 

sociedade. Para tanto, o caminho selecionado foi a 

rememoração de alguns fundamentos que estruturam a 

reforma sanitária no Brasil; a pressão dos fabricantes sobre 

os profissionais de saúde e as agências reguladoras; a 

desigualdade na distribuição dos medicamentos entre os 

diferentes estratos sociais. Entre as propostas de mudança 

apontadas estão: a ampliação do papel do farmacêutico na 

atenção farmacoterapêutica; a proibição da propaganda de 

medicamentos; a avaliação global e independente da agência 

de regulação nacional; e a inclusão nas bases de dados 

nacionais de informações sobre medicamentos consumidos 

durante as hospitalizações. 

Estamos vivendo tempos difíceis. 

Os cenários nacional e internacional se transformaram 

com muita rapidez, nas últimas duas décadas. Mas, 

infelizmente, não parece ter sido para melhor. As 

transformações se operaram a partir da implantação das 
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mudanças neoliberais, características de um modelo selvagem 

de economia capitalista. E, também, das dificuldades de 

alguns países construírem alternativas capazes de se 

generalizar com igualdade social e com liberdade política. 

Temos sido atores e platéia de um espetáculo no qual 

predomina o mercado, que avassala o conjunto da sociedade 

e se sobrepõe a todas as outras dimensões da vida humana. 

Sucessos e vitórias, pessoais ou coletivos, são medidos pela 

impiedosa métrica do dinheiro. Importa ter e não ser. 

Importa parecer ter e não verdadeiramente ser. 

Nós, que trabalhamos em saúde pública há muito 

tempo, temos sentido essas mudanças no cotidiano. 

Nas décadas de 1970 e 1980, acreditávamos na 

capacidade de os governos oferecerem, com eqüidade, saúde 

e educação de boa qualidade. Acreditávamos no papel 

articulador dos organismos internacionais. Acreditávamos nas 

políticas de bem-estar social e de direitos civis. 

Acreditávamos na organização das pessoas em torno a 

interesses legítimos, como forma ideal de fazer valer os 

direitos dos cidadãos. 

Essas crenças produziram, entre outras ações 

igualmente positivas, a consigna da OMS Saúde para todos no 

ano 2000 e as mudanças na Constituição Federal do nosso 

país, que preconizavam Saúde como direito de todos e dever 
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do Estado e resultaram na criação do Sistema Único de 

Saúde, universal e gratuito. 

Mas, a partir da década de 1990, o panorama de 

transformou. A privatização invadiu o Estado e a desigualdade 

cresceu. 

No campo institucional, sabe-se que o Sistema Único 

de Saúde garante universalidade e integralidade. Mas ele tem 

sido alvejado por pressões para privatização. Os que apostam 

no fracasso do Sistema apregoam, aos quatro ventos, que ele 

não funciona por ser estatal. Na verdade, ele funciona mal 

por ser pouco estatal e muito impregnado pela lógica 

mercantil, em especial para medicamentos e equipamentos. 

Na outra ponta, há os planos de saúde, campeões de queixas 

nos órgãos de defesa do consumidor. Na Constituição de 

1988, eles foram chamados "assistência complementar". 

Hoje, envolvem quase um terço da população brasileira e se 

transformaram em assistência principal para os que podem 

pagar. 

Denúncias de corrupção põem a nu as perigosas 

ligações entre as elites econômicas e as esferas republicanas, 

e produzem um clima de desconfiança de todos contra todos. 

No campo dos profissionais de saúde, operaram-se 

transformações ideológicas preocupantes. Setores antes 

comprometidos com bandeiras progressistas foram cooptados 

nos balcões de negócio do poder executivo. Eles acenam com 
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infinitas e diversificadas possibilidades de financiamento de 

projetos, ajustados aos moldes privados. E os profissionais, 

ainda quando bem intencionados, ficam reféns da lógica de 

produzir sem produzir qualquer impacto. Uma quantidade 

interminável de cursos, seminários, congressos, reuniões, 

oficinas - inúmeras vezes redundantes e sem objetivos claros 

- substituem a idéia generosa de preparar recursos humanos 

para as transformações que a sociedade requer. Incontáveis 

publicações, softwares, filmes e vídeos, elaborados com 

competência técnica, adormecem em prateleiras, sem 

qualquer utilidade. A energia despendida na sua preparação 

entorpece corações e mentes, e produz a confortável 

sensação de se estar fazendo alguma coisa útil. O resultado é 

o distanciamento crescente dos profissionais do seu alvo: 

prover saúde, sobretudo para a imensa parcela da população 

que não pode comprá-la. 

"Organismos não governamentais" saídos da luta 

contra a ditadura, das lutas sindicais, dos movimentos de 

mulheres, foram sendo substituídos por "indivíduos não 

governamentais" que, em nome de bandeiras populares e 

legítimas, captam dinheiro público para benefícios privados. 

Esse fenômeno se generalizou de tal forma que, 

recentemente, provocou a revolta pública do músico Zé 

Rodrix. Ao saber que haveria cobrança de ingressos, ele 

abandonou a direção de um espetáculo financiado com 



277 

recursos da Lei Rouanet - que desonera do pagamento de 

impostos as empresas que apóiam manifestações culturais. 

Segundo ele, o dinheiro de todos, que paga a aventura 

artística de alguns, deveria voltar integralmente para o povo1. 

Os indicadores econômicos, sobretudo os do mercado 

financeiro, mostram vitalidade. O lucro líquido declarado do 

Banco Itaú, no primeiro semestre do ano de 2007, foi de 4 

bilhões de reais, 36% superior ao do ano anterior. O banco já 

anunciou que, no segundo semestre de 2007, o lucro será 

ainda maior2. No setor farmacêutico, crescem as fusões entre 

as empresas e desativa-se a produção nacional. O nome dos 

beneficiários dos lucros exorbitantes fica oculto no mercado 

de ações. E, como aponta Márcia Angell3, os executivos da 

indústria farmacêutica são pagos com ações da bolsa de 

valores. Portanto, são grandes interessados em valorizá-las a 

partir dos lucros obtidos com as vendas. Quando se torna 

público que um produto, até então considerado seguro, é 

nocivo à saúde, as ações da empresa proprietária da marca 

despencam. 

Já os indicadores sociais caminham a passos de 

tartaruga. A mortalidade infantil caiu de 53 para 29 óbitos por 

1.000 nascidos vivos. Mas, isso aconteceu entre 1990 e 2005, 

ou seja, num período de quinze anos4. Nesse ritmo, para 

chegar às taxas de Cuba, hoje, talvez tenhamos que esperar 

até o ano 2025! O percentual da população brasileira na 
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condição de extrema pobreza também caiu, de 9,5% para 

4,2%. Isso aconteceu entre 1992 e 20055, ou seja, em treze 

anos. Nesse passo, não assistiremos à erradicação da pobreza 

absoluta antes de 2020. Os resultados minguados se devem à 

substituição dos grandes planos nacionais por propostas 

fragmentadas. A aceitação da idéia de que tudo é complexo, 

tudo é demorado, tudo é difícil, tem justificado a implantação 

de políticas focais, incompletas, descontínuas e de baixa 

resolutividade. 

Os dados da última Pnad confirmam o efeito desse tipo 

de políticas sociais. 

O percentual de domicílios com esgoto sanitário 

adequado subiu de 70% para 71%, entre 2005 e 2006, o que 

significa 1/3 dos lares sem o benefício. Quanto à ligação do 

esgoto doméstico à rede coletora, o quadro é ainda pior: 

cerca de metade dos domicílios não tem ligação com a rede 

de esgoto6. Ao examinar a situação do trabalho infantil, vê-se 

que a proporção de crianças, entre 5 e 17 anos de idade, que 

trabalham caiu menos de 1% entre 2005 e 20067. Ainda que 

esse valor não fosse mera oscilação dos números, teríamos 

que lamentar que o combate ao emprego da mão-de-obra 

infantil deixa longe da escola, e sujeitos aos agravos do 

trabalho precoce, 5 milhões de jovens. 

Alguns poderiam alegar que, afinal de contas, as 

coisas estão melhorando, e que é preciso esperar para ver os 
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benefícios estendidos a todos. A esses, respondemos que não 

se trata apenas de velocidade e de tempo das mudanças. 

Trata-se de aceitar que seja operado um modelo de sociedade 

que tolera iniqüidades inaceitáveis. Bastaria uma única 

criança submetida ao trabalho, ou um único lar sem ligação 

com a rede de esgoto, para que fossemos questionados como 

nação digna e soberana. O país que nega à imensa parcela 

dos seus cidadãos direitos e benefícios conquistados há mais 

de cem anos, e permite que uma minoria seja contemplada 

com as oportunidades e o conforto do terceiro milênio, 

precisa redefinir seu rumo. 

 

MEDICAMENTOS 

As pressões dos fabricantes 

A modernidade tecnológica não vem sendo 

impulsionada por necessidades definidas por critérios 

epidemiológicos, mas pela pressão dos fabricantes, para 

vender muito e rápido. Os danos produzidos por novidades 

insuficientemente testadas, ou por produtos nocivos, cobram 

seu preço em recursos materiais, já escassos, e em vidas 

humanas.  

Entre as principais causas dos erros e danos 

associados às ações de assistência à saúde está a falta de 

independência dos médicos, e das autoridades sanitárias, em 

relação aos interesses da indústria. 
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A pressão dos fabricantes sobre os médicos e 

pesquisadores sempre foi intensa. Ainda hoje, os brindes são 

moeda corrente para a compra das consciências. Estima-se 

que 83% dos médicos norte-americanos recebam presentes 

dos fabricantes de medicamentos e equipamentos, na forma 

de alimentos, bebidas e ingressos para eventos esportivos ou 

culturais8. Supõe-se que essas práticas sejam mais intensas 

em países como o nosso, com atuação tímida da vigilância 

sanitária. Elas geram um campo de influência do fabricante 

que nada tem de científico. Exemplo número 1 das 

conseqüências: as pesquisas patrocinadas pela indústria 

farmacêutica têm probabilidade maior de apresentar 

resultados favoráveis aos novos fármacos, comparados aos 

tradicionais, do que as pesquisas independentes9. Exemplo 

número 2: é comum pesquisas patrocinadas pelos fabricantes 

de medicamentos serem interrompidas antes do programado, 

sob a justificativa da revelação de resultados benéficos. São 

estudos com resultados falaciosos, que costumam distorcer as 

conseqüências de longo prazo dos tratamentos, quando 

ocorrem efeitos adversos graves10. 

As pressões dos fabricantes não atingem apenas 

médicos e pesquisadores. Organismos internacionais não têm 

se destacado por ações independentes. Vou dar dois 

exemplos: o FDA e a OMS. 
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Desde 1992, os Estados Unidos delegaram à indústria 

farmacêutica a função de pagar os salários dos cientistas do 

FDA que analisam os pedidos de registro de novos 

medicamentos. A agência, pressionada para fornecer 

registros em tempo menor, em vez de solicitar mais recursos 

federais para contratar pesquisadores, preferiu sustentar seus 

empregados com recursos dos fabricantes. Com isso, o 

"cliente" passou a ser a indústria farmacêutica e não a 

população norte-americana. A ação reguladora da agência, 

que no passado gozava de credibilidade no mundo todo, se 

enfraqueceu. Uma das conseqüências: a FDA autorizou a 

continuação da venda do antiinflamatório rofecoxib (Vioxx®, 

da Merck) por mais cinco anos, mesmo após publicadas as 

provas de que a substância dobra o risco de os usuários 

apresentarem derrame e infarto do miocárdio. Além do 

aspecto sanitário, a medida resulta em gastos com compras 

de $2,5 bilhões por ano, dos quais um bilhão é dinheiro 

público11. 

Problemas de complacência com os interesses da 

indústria têm incidido, também, sobre a Organização Mundial 

da Saúde. No inicio do ano, a sua diretora geral foi duramente 

criticada por pesquisadores e membros da organização 

Médicos Sem Fronteiras. Ela sugeriu que o governo da 

Tailândia deveria negociar, de forma "equilibrada", com as 

empresas farmacêuticas, o licenciamento compulsório para 
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fabricação de genéricos de anti-retrovirais e de 

trombolíticos!12 

 

O acesso e o excesso 

Vivemos numa das sociedades mais desiguais do 

planeta. No consumo de medicamentos, as desigualdades 

também aparecem nos números: 15% a 20% da população 

não têm acesso a nenhum tipo de medicamento e cerca de 

50% dos pacientes deixam de conseguir algum remédio que 

precisariam, por não o encontrar na rede pública de saúde. 

Para as camadas mais pobres da população, os gastos com 

medicamentos podem comprometer 90% dos gastos com 

saúde, que aparecem em quarto lugar entre os gastos 

familiares do brasileiro, atrás apenas de habitação, 

alimentação e transporte13. 

Se o salário é curto para tratar as doenças comuns, 

com antibióticos, antiinflamatórios ou anti-hipertensivos, a 

situação é mais grave quando se trata das doenças 

negligenciadas. A pesquisa com novos fármacos não atrai 

investimentos das grandes corporações farmacêuticas, a 

pretexto de os tratamentos serem pouco lucrativos. Uma das 

doenças negligenciadas é a leishmaniose visceral, cuja 

incidência vem aumentando nas regiões Norte, CentroOeste e 

Sudeste, principalmente em Minas Gerais. O tratamento é 

feito a base de antimoniais injetáveis, usados no mundo todo 
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há mais de setenta anos. Mas ele é doloroso, muito tóxico e 

há resistência em alguns países. 

Uma das poucas alternativas terapêuticas é a 

anfotericina B, cujo preço do tratamento varia entre 

US$1.500 a US$2.400, muito além do alcance da maioria dos 

pacientes14. Uma das formas de tornar o medicamento mais 

acessível seria com o licenciamento compulsório, conhecido 

por "quebra de patentes". É um recurso previsto na lei 

brasileira e permite que, em algumas situações, outros 

fabricantes possam comercializar produtos patenteados. Isso 

diminui os preços e possibilita o acesso de um maior número 

de pessoas13. Entretanto, também nessa área vamos aos 

tropeços. Os preços negociados pelo Brasil para os anti-

retrovirais ficaram até quatro vezes mais caros do que os 

preços praticados no mercado internacional. Além disso, as 

transações do governo com os fabricantes acabaram por 

paralisar o desenvolvimento da capacidade de o nosso país 

fabricar genéricos12: a produção de fármacos anti-retrovirais 

não é expressiva nem sistemática. 

Outra iniciativa recente para diminuir preços e 

aumentar o acesso é o Programa Farmácia Popular, lançado 

pelo governo federal em 2004, por meio de convênio com as 

prefeituras. As críticas ao programa têm sido feitas desde o 

início e a mais importante delas é que ele fere o princípio da 

universalidade do Sistema Único de Saúde, previsto na 
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Constituição Federal. Ele retira recursos da distribuição 

gratuita e seria mais produto da propaganda do que política 

de saúde. Ele não está articulado ao Programa de Saúde da 

Família, o número de itens oferecidos, cerca de 100, é 

limitado e o número de farmácias está em torno de trezentos. 

Em março de 2006, o Governo Federal criou um "anexo" ao 

Programa Farmácia Popular, chamado Aqui tem Farmácia 

Popular. Cerca de três mil farmácias comerciais credenciadas 

oferecem algumas dezenas de itens, basicamente, para tratar 

hipertensão e diabetes15. Prova da precariedade gerencial do 

programa: após um ano e meio de funcionamento, estão 

suspensos, por noventa dias, a partir de 1º de setembro 

último, o cadastramento das drogarias e farmácias. Prova da 

precariedade técnica do programa: hipertensão e diabetes 

estão entre as doenças mais prevalentes na população, as 

que mais matam e para as quais o tratamento farmacológico 

é necessário, seguro e consagrado. Deveria, portanto, ser 

alvo de políticas públicas consistentes e permanentes, com 

distribuição gratuita de remédios, monitoramento dos 

resultados e articulação com ações preventivas do Programa 

de Saúde da Família e com o Programa Hiperdia do Ministério 

da Saúde. Entregar o controle dessas doenças aos 

mecanismos de mercado é andar na contramão do 

conhecimento epidemiológico consolidado sobre elas. 
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Assim, os remédios continuam caros e 90% dos 

brasileiros, cuja renda familiar não atinge três mil reais, têm 

acesso limitado. 

Na outra ponta do consumo, os 10% da população que 

podem comprar remédios na farmácia comercial consomem 

em excesso. A transformação de situações corriqueiras em 

doença tem levado ao uso abusivo de medicamentos e à idéia 

falsa de que para tudo há uma pílula salvadora. Doenças são 

fabricadas. A timidez se transforma em distúrbio da 

ansiedade, os sintomas pré-menstruais em distúrbio disfórico, 

os problemas sexuais da mulher se transformam em 

disfunção sexual feminina16. Para todos eles, há um produto 

farmacêutico que vai, num passe de mágica, resolver o 

problema. Nesse processo, o marketing dos fabricantes torna 

seus cúmplices os profissionais de saúde e a população 

desinformada. 

A prática do consumo simultâneo de muitos produtos 

leva a interações, sinergismos e ao acúmulo de eventos 

adversos, nos quais os maiores prejudicados são os 

pacientes, principalmente os mais idosos. No Rio de Janeiro, 

1/3 deles usa cinco ou mais produtos17. 

O resultado da desigualdade de acesso: quem pode 

pagar acaba naufragando num mar de produtos muitas vezes 

inócuos, ou, com freqüência, nocivos. E, quem não pode, fica 

na fila da rede SUS esperando por medicamentos que não 
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chegam, ou refém de iniciativas oficiais instáveis e de baixa 

cobertura. 

 

ALGUMAS PROPOSTAS 

Os críticos do modelo são postos sob suspeita de 

derrotistas e acusados de não oferecem propostas. Mas 

propostas há. Vou apresentar algumas para o debate. 

 

No campo da Assistência Farmacêutica 

Propor, como se tem feito, que toda farmácia deva ter 

um farmacêutico presente durante todo o horário de 

funcionamento é o mínimo desejável. A sua ação é 

especialmente importante quando os regimes terapêuticos 

são complexos, com administração de múltiplos produtos, em 

pacientes idosos ou crônicos18. 

Em vários países, já se reconhece o papel positivo do 

farmacêutico na melhoria da qualidade da prescrição e da 

dispensação e, por isso, foi possível avançar muito mais. 

A Inglaterra é um deles. Lá, um estudo, do inicio da 

década de 1980, se tornou um marco na história da atividade 

farmacêutica. Foram comparados dois grupos de médicos; um 

deles recebeu visitais educativas de farmacêuticos clínicos e 

material impresso, e o outro apenas material impresso. O 

objetivo da intervenção era melhorar a qualidade da 

prescrição, excluindo dela fármacos impróprios. Resultado: a 
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proporção de médicos que passou a prescrever de acordo 

com as orientações científicas foi maior no grupo que recebeu 

as palestras dos farmacêuticos do que no grupo que recebeu 

apenas o material impresso19. 

O resultado de estudos como esse estimulou outros 

países a modificar o papel dos farmacêuticos e a melhorar a 

qualidade dos resultados dos tratamentos farmacológicos. 

O governo canadense vem defendendo o incremento 

do papel dos farmacêuticos como educadores e sua influência 

positiva no comportamento de quem prescreve20. Ainda no 

Canadá, conselhos regionais de farmácia fornecem boletins 

com informações atualizadas e testes auto-aplicados, e 

condicionam a manutenção do registro profissional à 

aprovação em provas de conhecimento, a cada cinco anos.  

Nos Estados Unidos, os farmacêuticos estão 

autorizados a fazer ajustes na farmacoterapia, de acordo com 

protocolos, em quarenta estados, executam imunização em 

44 e têm autorização para prescrever e dispensar certas 

classes de fármacos que exigem receita, incluindo os 

anticoncepcionais emergenciais, em nove estados21. 

Na Grã-Bretanha, há a prescrição suplementar, que é 

uma parceria entre um médico e um farmacêutico para, de 

comum acordo com o paciente, elaborar um plano de manejo 

clínico. Esse plano implica em o farmacêutico oferecer 

cuidados continuados a pacientes específicos, no uso de 
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medicação cardiovascular, respiratória, endócrina, do sistema 

nervoso central e outras. Os profissionais são treinados em 

programas que incluem duzentas horas de estudo, trabalham 

integrados com o clínico, podem solicitar exames laboratoriais 

e prescrever, segundo o plano previamente elaborado22. 

 

No campo da propaganda 

A totalidade das peças publicitárias que veiculam 

propaganda de medicamentos viola, em algum item, a 

legislação brasileira atual. Segundo mostrou o pesquisador 

Álvaro Nascimento, elas superestimam a qualidade dos 

produtos anunciados e omitem seus aspectos negativos23. 

Uma importante forma de combater o uso desnecessário de 

medicamentos é o controle da propaganda. A proibição da 

publicidade de remédios que exigem, ou não, receita médica, 

seria uma forma de desestimular o uso abusivo e melhorar a 

prescrição médica. Daí por que é importante que os 

profissionais de saúde, em geral, e os farmacêuticos, em 

particular, pressionem o poder legislativo para aprovar 

legislação que proíba a propaganda de medicamentos na 

mídia. Seria, sem dúvida, uma ação de cidadania. 

 

No campo da regulação 

Anos atrás, a Sociedade Internacional de Boletins 

sobre Medicamentos (International Society of Drug 
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Bulletins),declarou o seguinte: A falta de transparência e 

de controle democrático das atividades regulatórias, e 

o fato de que as taxas pagas pelos fabricantes para 

obter autorização de funcionamento representarem 

mais de 50% do orçamento das agências regulatórias 

pode enfraquecer a consideração das necessidades 

públicas e levar algumas agências a serem menos 

rigorosas vis-à-vis a indústria. É comum medir a 

efetividade de uma agência em termos do número e da 

rapidez dos recursos provenientes das autorizações 

para a comercialização, ao invés da qualidade das 

decisões24. 

No Brasil, a tão propalada autonomia gerencial, que 

serviu de sustentáculo para a argumentação dos que eram 

favoráveis à criação de uma agência reguladora externa à 

estrutura ministerial, vem sendo questionada, até por setores 

do governo, influenciados, talvez, pela crise no setor da 

aviação civil. 

A criação da Anvisa, em 1999, retirou a regulação de 

medicamentos, no plano federal, da esfera direta do Estado. 

Passados esses anos, e diante das críticas, é importante que 

a atuação da agência seja avaliada globalmente, tendo em 

vista o modelo implantado. É preciso criar um grupo de 

trabalho independente, que inclua especialistas em segurança 

de medicamentos, para analisar os resultados concretos no 
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enfrentamento das questões de saúde pública e na defesa do 

consumidor. A exigência de apresentar relatório anual das 

atividades, o instituto da ouvidoria mecanismos previstos no 

Projeto de Lei nº 3.337/2004 são importantes, porém 

insuficientes. A cobrança dessa avaliação global seria uma 

ação cidadã. 

 

No campo do sistema de informação 

É inconcebível que um país onde há perto de doze 

milhões de internações anuais no SUS25, com administração 

de pelo menos um medicamento, seja incapaz de saber quais 

produtos foram administrados para quais pacientes. É 

inimaginável que um sistema de informações como o SIH-

SUS, que detalha cada uma dessas internações, não possa, 

também, apresentar os registros dos medicamentos 

consumidos. Portanto, devemos exigir do Ministério da Saúde 

a alteração do sistema, para que possamos - médicos, 

farmacêuticos, pesquisadores - avaliar o impacto real uso dos 

produtos farmacêuticos no perfil epidemiológico dos pacientes 

internados. 

  

No campo dos valores 

É fundamental mudar as relações de leigos e de 

profissionais com a farmacoterapia, e modificar a cultura do 

"quanto mais melhor" no consumo de medicamentos. Eles são 
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importantes demais para serem submetidos a relações de 

compra e de venda. Em vez de dar ouvidos à propaganda, é 

preciso consultar a literatura científica. Diante de sinais e 

sintomas de doença, deve-se pensar primeiro na possibilidade 

de instituir um tratamento não farmacológico. E, em caso de 

necessidade de tratamento farmacológico, sopesar riscos e 

benefícios. Os farmacêuticos têm, sem dúvida, grande 

contribuição a dar nesse campo para o conjunto da sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

Algumas pessoas poderiam pensar que pintei um 

quadro pessimista demais e que há inúmeros exemplos de 

ações bem-sucedidas na atual conjuntura. É verdade. Mas é 

preciso lembrar que, exceto em situações de grandes 

catástrofes ou de guerras, é possível constatar a existência de 

melhoras. Mas, o fruto do trabalho consciente e cidadão dos 

400.000 profissionais farmacêuticos e médicos do nosso 

país26,27 pode trazer resultados muito mais expressivos do 

que os que vêm sendo apresentados. 

Continuo acreditando na capacidade de os governos 

oferecerem, com eqüidade, saúde e educação de boa 

qualidade; no papel dos organismos internacionais; e nas 

políticas de bem-estar social e de direitos civis. Acredito na 

organização das pessoas em torno a interesses legítimos, 

como forma ideal de fazer valer os direitos dos cidadãos. 
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Onde quer que o farmacêutico esteja, no hospital ou 

no centro de saúde, na rede pública ou em unidades 

particulares, na farmácia ou na indústria, na universidade ou 

nas unidades de farmacovigilância, ele deve ter sempre em 

mente que os interesses sanitários da população devem 

prevalecer sobre os interesses econômicos de minorias. 

É preciso combater, sem tréguas, a mercantilização da 

saúde e o pior fundamentalismo nos nossos tempos: o do 

consumo, inclusive de medicamentos. 

É preciso ter a coragem afirmativa e dizer que outro 

mundo é possível. E que outro modelo de sociedade é 

necessário. 
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FUNDAÇÃO ESTATAL, UM PROJETO DO CAPITAL 

SINTUFSC 

 

Embora a proposta tenha sido completamente 

rejeitada pelos trabalhadores, em todo Brasil, o governo 

segue sua campanha e tenta vender a idéia de que a 

Fundação Estatal de Direito Privado vai resolver num 

passe de mágica os problemas administrativos de órgãos 

públicos.  

O projeto de lei complementar foi encaminhado ao 

Congresso Nacional, pelo Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão, no dia 11 de julho, e os 45 

hospitais universitários ligados às instituições federais de 

ensino estão na mira dessa experiência de privatização 

de quase tudo que ainda resta de público. Além da área 

de saúde, o governo quer implementar as Fundações 

Estatais nas áreas de assistência social, cultura, 

desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente, 

previdência complementar do servidor público, 

comunicação social e promoção do turismo nacional.  

"Desde a contra-reforma do Estado brasileiro 

realizada sob a gerência de Bresser Pereira, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, não havia sido difundido 

projeto de contra-reforma com pretensões tão 

abrangentes como o recentemente divulgado pelo 
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governo Lula, o Projeto de Fundação Estatal", adverte 

Sara Granemann, professora da UFRJ, no seu artigo 

Fundações Estatais:  

Projeto de Estado do Capital. No seu texto, a 

professora alerta para o fato de que não há 

"originalidade teórica" na proposta que emerge da 

burocracia acomodada em instituições do governo, 

mencionando documento divulgado pelo Banco Mundial, 

que fala da necessidade de "aumentar a qualidade da 

gestão e racionalizar o gasto público do Sistema Único 

de Saúde (SUS). O dito relatório do BM foi feito a pedido 

do Ministério da Saúde e coordenado por um 

especialista-líder em saúde do Bird.  

Sara Granemann escreve que "quando o capital 

imprime sua lógica para a totalidade da vida social 

também o Estado tem que ser contra-reformado para 

que as instituições e políticas sociais que garantem os 

direitos dos trabalhadores transmutem em negócios que 

promoverão lucratividade para o capital. "A professora 

também indaga porque o governo apresenta proposta 

com tal abrangência para todo o serviço público, 

alegando como pretexto a crise dos hospitais federais do 

Rio de Janeiro. Alertando para o fato de que quem perde 

mais são os mais pobres, a professora afirma que esta 

proposta, formulada dentro da visão de transformar 
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todas as dimensões da vida social em negócios, 

representa um "estágio aprofundando da transformação 

do Estado em mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital".  

Ela também alerta para os enormes prejuízos que 

a fundação estatal representa para a vida dos 

trabalhadores, que "serão submetidos a concurso sem 

que tenham estabilidade no trabalho." E adverte: "Pela 

CLT poder contratar é poder demitir". Outro sério risco, 

como lembra Sara, é que cada fundação terá seu próprio 

quadro de pessoal, plano de carreira, emprego e 

salários. "Esta medida atinge de modo contundente a 

organização da força de trabalho porque fragmenta e a 

torna frágil para lutar por melhores condições de vida 

universalizadoras e para defender as políticas sociais nas 

quais está inserida como trabalhador que presta serviço 

para sua própria classe".  

Um aspecto ainda mais grave é destacado pela 

professora. Ela lembra que os servidores públicos são 

aqueles que mais opõem resistência à privatização do 

Estado e à amputação dos direitos. "Assim, o projeto 

Fundação Estatal do Governo Lula da Silva quer, além 

de privatizar os serviços sociais, destruir o pote~sialge 

crítica e oposição desta força de trabalho aos projetos do 

capital que o seu governo implementa." A estratégia 
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cruel vai além, pois, como enfatiza, fragmenta os 

trabalhadores em várias fundações estatais, o que 

favorece a "repressão da organização das lutas dos 

trabalhadores e a domesticação - pela ameaça velada ou 

aberta - aos preceitos dos governos do capital",  

Um dos principais motivos da greve dos 

trabalhadores das universidades federais é contra a 

criação das fundações, que têm uma relação direta com 

o destino do serviço público e dos trabalhadores, e não 

apenas dos HUs, que, como já foi enfatizado, são apenas 

a bola da vez.  

O Conselho Nacional de Saúde, em reunião 

ordinária, realizada nos dias 12, 13 e 14 de junho, 

rejeitou a proposta do governo de transformar os 

hospitais federais e universitários em fundações estatais 

de direito privado.  

Por conta disso, o presidente do Conselho Nacional 

de Saúde, Francisco Batista Júnior, disse à Folha de São 

Paulo que "caso a entidade não consiga derrubar no 

Congresso o projeto de lei de criação de fundações 

estatais para gerir serviços públicos, irá entrar com uma 

ação de inconstitucionalidade contra a lei no STF -

Supremo Tribunal Federal".  

Batista considera que o projeto "terceiriza" a 

gestão dos hospitais e "não resolve os problemas que ele 
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reconhece existirem no SUS - Sistema Único de Saúde. 

Isso porque, para ele, "as fundações também teriam 

vícios, como a indicação política de administradores e a 

má gestão de recursos públicos". O presidente do CNS 

destaca ainda "o profundo desrespeito com o controle 

social" cometido pelo governo ao elaborar uma proposta 

sem ouvir o Conselho.  

Os trabalhadores acreditam que o projeto de 

fundação vai implementar a ótica de mercado no serviço 

público e piorar ainda mais a situação dos trabalhadores, 

que com a fundação, passam a ser contratados pela CL 

T. 

Recentemente o Supremo Tribunal Federal proibiu 

que o setor público contrate trabalhadores pelas regras 

da CLT. Os ministros derrubaram por oito votos a três 

esse ponto que é um dos principais da reforma 

administrativa promovida por Fernando Henrique 

Cardoso, em 1998. Ironicamente a ação direta de 

inconstitucionalidade foi encaminhada, em 2000, pelo PT, 

PDT, PcdoB e PSB, que eram oposição na época da 

reforma. E agora é o PT que quer implementar o projeto 

de Fundação Estatal e contratar servidores pela CL T. 

O RJU - Regime Jurídico Único foi restabelecido 

para administração pública, mas o. julgamento não é 

definitivo. Os ministros ainda vão analisar o mérito da 
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questão.  

 

Propaganda enganosa 

Para divulgar o projeto, os ministros do 

Planejamento, Paulo Bernardo, e o da Saúde, José 

Gomes Temporão, participaram de uma coletiva 

conjunta. Eles venderam a idéia do projeto como sendo 

um avanço na gestão pública que permitirá ao Estado 

"agir com mais eficiência e rapidez".  

Mesmo mantendo as "mesas de negociação 

permanente" e com a promessa do presidente, Luiz 

Inácio, de, pelo menos, discutir o tema da fundação com 

a sociedade, o projeto foi encaminhado ao Congresso 

Nacional, quebrando todos os acordos do MEC, com os 

trabalhadores.  

José Gomes Temporão tem utilizado 

sistematicamente a grande mídia para divulgar o projeto, 

enquanto Fernando Haddad, do MEC se cala. Temporão 

afirma que as principais razões para se mudar o regime 

jurídico dos hospitais são "a baixa eficiência dos hospitais 

públicos, e parte do problema está na contratação de 

pessoal", e ainda que, "para dar agilidade, primeiro tem 

que ter autonomia na direção dos hospitais". Ou seja, ela 

joga toda a culpa da precariedade da saúde nas costas 

dos trabalhadores. O ministro da saúde, afirma ainda 
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que, "a Fundação Estatal vai fortalecer o SUS. 

 

Adiar a luta?  

A greve dos trabalhadores das universidades 

federais já passa dos 80 dias. Nas últimas semanas, em 

diversas universidades, os trabalhadores estão 

radicalizando suas ações, a fim de pressionar mais o 

governo a negociar um desfecho para a greve. Na 

segunda semana de agosto, o governo apresentou uma 

proposta de negociação baseada na reestruturação de 

tabela. Os trabalhadores rejeitaram a proposta, 

entendendo que ela só vai gerar mais distorções. A 

Fasubra encaminhou uma contraproposta às bases, com 

objetivo de conseguir permissão para negociá-la com o 

governo. A contraproposta também se limita a 

implementar uma nova tabela, e deixa de lado vários 

outros pontos da pauta dos trabalhadores, como a luta 

contra a transformação dos hospitais universitários em 

Fundação Estatal de direito Privado. Se a lei passar, é o 

destino privado do setor público. 
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FUNDAÇÕES ESTATAIS: PROJETO DE ESTADO DO 

CAPITAL 

Sara Granemann (Professora da ESS/UFRJ) 

 

Desde a contra-reforma do Estado brasileiro realizada 

sob a gerência de Bresser Pereira no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, não havia sido difundido projeto de contra-

reforma do Estado com pretensões tão abrangentes como o 

recentemente divulgado pelogoverno Lula, o Projeto 

Fundação Estatal. Para que a autoria de idéias como esta não 

nos pareça originalidade ‘teórica’ de monta da burocracia 

acomodada em instituições de governo, convém mencionar 

desde logo uma pequena cronologia: 

* em março de 2007, a página eletrônica brasileira do 

Banco Mundial divulgou um documento inédito1 com 

avaliações e propostas para ‘aumentar a qualidade da gestão 

e racionalizar o gasto público’ do Sistema Único de Saúde 

(SUS); O jornal O Globo, noticiou em 25 de maio de 2007 

que “o relatório do banco Mundial foi feito a pedido do 

Ministério da Saúde e coordenado pelo especialista-

líder em saúde do Bird no Brasil, Gerard La Forgia”. 

* em matéria do jornal O Globo de 25 de março de 

2007, o Ministro da Saúde José Gomes Temporão apresentou 

idéias muito assemelhadas ao do relatório do Banco Mundial, 
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mas perguntado sobre as indicações feitas no documento do 

banco Temporão afirmou não ter lido o texto; 

* no mês de maio de 2007, no sítio do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão encontrava-se disponível 

para acesso público um conjunto de documentos sobre 

Fundações Estatais, que espelham conclusões similares as 

elaboradas pelo Banco Mundial. 

Todavia, mesmo antes de o projeto de contra-reforma 

do Estado do governo Lula da Silva ser oficialmente divulgado 

por autoridades governamentais, propostas e manifestações 

de um grupo de pesquisadores apresentadas em eventos 

científicos2 da área da saúde pareciam atuar como ‘balão-de-

ensaio’ ao projeto de contra-reforma do Estado. Tais 

apresentações, contudo tratavam da particularidade da 

gestão nos hospitais federais e tomavam como ponto de 

partida e fenômeno emblemático justificador das contra-

reformas, a crise dos hospitais do Ministério de Saúde no Rio 

de Janeiro. O principal documento sobre o tema em 

apreciação, disponível na página eletrônica do Ministério de 

Planejamento Orçamento e Gestão, denomina-se Projeto 

Fundação Estatal – Principais Aspectos3 e sobre ele 

teceremos a seguir algumas observações. Na apresentação do 

documento o Secretário de Gestão Walter Correia da Silva 

informa sobre a natureza do trabalho e a época de seu início: 
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“... a SEGES deu início em 2005 a uma série de 

estudos e análises críticas sobre as atuais formas jurídico-

institucionais da administração pública, com o objetivo de 

propor ajustamentos que conduzam a um arcabouço legal 

mais consistente e afinado com os novos paradigmas e 

desafios impostos à gestão pública sem, contudo, fugir dos 

limites estabelecidos pelo ordenamento do direito público 

brasileiro. Nesse contexto é que nasce o Projeto Fundação 

Estatal – da necessidade imperativa de, a luz das disposições 

constitucionais, produzir direito novo para dotar o Governo de 

agilidade e efetividade no atendimento das demandas sociais 

do País.” (MPOG;2007,01 – grifos adicionados). 

Desde a apresentação vê-se o uso de argumento 

similar ao que fundamentou a contrareforma estatal 

gerenciada por Bresser Pereira: novos paradigmas, novos 

desafios, agilidade e efetividade para induzir mudanças em 

algo que funciona de modo ruim ou insatisfatório. Mas, no 

caso de uma reforma do Estado, a avaliação do insatisfatório 

não é apenas e tão somente de caráter ‘técnico’ porque 

sempre atenderá as demandas da classe que a tornou uma 

necessidade. Dito de modo diverso, uma reforma do Estado 

pode operar na direção de aumentar os direitos da força de 

trabalho ou pode aprofundar as exigências de acumulação do 

capital e neste caso será uma contra-reforma do Estado por 

afetar os interesses e direitos da força de trabalho.  
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No Brasil desde o início da ditadura do grande capital e 

operada pelos militares o Estado tem assumido, 

prioritariamente, as demandas da burguesia e quando a 

classe trabalhadora organiza-se em fortes lutas também 

algumas de suas demandas são atendidas quase sempre 

como direitos sociais e trabalhistas, como ocorreu com o SUS 

na Constituição Federal de 1988. Todavia, quando o capital 

imprime sua lógica para a totalidade da vida social também o 

Estado tem de ser contra-reformado para que as instituições 

e as políticas sociais que garantem os direitos dos 

trabalhadores se transmutem em negócios que promoverão 

lucratividade para o capital. 

O projeto das Fundações Estatais enciona seu objetivo 

de regulamentar a Emenda Constitucional nº 19 de 04 de 

junho de 1998, conhecida como a emenda da contrareforma 

do Estado brasileiro, realizada pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso. A Emenda Constitucional nº 19/98, em seu 

artigo 26, conforme o invocam os autores do Projeto 

Fundação Estatal, definiu que as entidades de administração 

indireta deveriam rever seus estatutos quanto à natureza 

jurídica em razão de sua finalidade e de sua competência. A 

‘necessidade’ de regulamentação deste artigo oportunizou ao 

governo e seus aliados a ‘brecha’ para a realização das 

contra-reformas do Estado de interesse do capital, sob a 

forma de fundações estatais. 
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AS FUNDAÇÕES ESTATAIS PRIVATIZAM AS POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Se a crise dos hospitais federais do Rio de Janeiro 

fosse mesmo a preocupação central que move o governo 

dever-se-ia indagar pela razão de a proposta de fundações 

estatais ter a abrangência indicada por seus formuladores: 

“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 exclusivas do Estado e não exijam o 

exercício do poder de autoridade, em áreas como a educação, 

assistência social, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, 

cultura, desporto, turismo, comunicação e previdência 

complementar do servidor público, para os efeitos do art. 40, 

§§ 14 e 15 da Constituição”.(MPOG; 2007, 09) 

A definição das áreas de atuação permite algumas 

cristalinas conclusões sobre a natureza deste projeto de 

fundações estatais: 

1. é um projeto de contra-reforma do Estado brasileiro no 

âmbito das políticas sociais; isto é, no âmbito das ações 

estatais que respondem aos direitos e demandas da força de 

trabalho ocupada e excedente e incidem sobre as condições 

de vida gerais da população, especialmente aquelas das 

camadas sociais mais empobrecida; 
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2. além das áreas de políticas sociais também as ações e as 

políticas de cultura e de conhecimento, bases republicanas de 

primeira importância para o cultivo da soberania das nações, 

tornam-se espaços de atuação das fundações estatais; 

3. é uma complementação das ações privatizantes que os 

diferentes governos (Collor, Itamar Franco, Fernando 

Henrique Cardoso) desenvolveram no Brasil desde a abertura 

dos anos 1990 aos dias de hoje com Lula da Silva, no sentido 

de viabilizar e impulsionar a acumulação do capital no país. 

A contra-reforma estatal que permitiu à iniciativa 

privada transformar quase todas as dimensões da vida social 

em negócios, ao definir de modo rebaixado o que são as 

atividades exclusivas do Estado - ação que permitiu a entrega 

das estatais ao mercado pela via das privatizações - tem no 

Projeto Fundação Estatal um estágio aprofundado da 

transformação do Estado em mínimo para o trabalho e 

máximo para o capital. A noção de que as políticas sociais 

podem ser desenvolvidas nos moldes análogos aos serviços 

privados leva os formuladores do Projeto Fundações Estatais 

a justificarem a constituição de fundações estatais em 

“setores em que cumpre ao Estado atuar de forma 

concorrente com a livre iniciativa, exercendo atividades que, 

embora consideradas de relevância para o interesse público, 

não lhe sejam exclusivas, necessitando para isso, de maior 
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autonomia e flexibilidade de gestão que favoreçam a eficácia 

e a eficiência da ação governamental”. (MPOG; 2007, 10) 

O fetiche do mercado atinge o seu ápice quando ao 

Estado se quer reservar o papel de concorrente dos serviços 

privados e se elege a lógica empresarial – convém, 

lembrarmos, é a do lucro! – para definir eficácia e eficiência 

na ação estatal que, na consecução de políticas sociais, opera 

com lógica inteiramente diversa ao da empresa privada. As 

políticas sociais procuram viabilizar o bem-estar da maioria 

que não pode encontrá-lo no mercado porque ali somente 

alguns poderão ter o lucro e a ‘proteção social’ como 

mercadoria na forma de serviços privados de educação, 

saúde, previdência, lazer, etc. Aos que vendem e aos que 

sequer conseguem vender sua força de trabalho por não 

encontrarem empregos, a única proteção social é aquela 

oriunda da ação do Estado pela via das políticas sociais. 

Ao subverter a forma institucional do Estado o mito 

Fundação Estatal absorve a ‘ossatura’ material dos interesses 

do mercado porque ideologicamente afirma a indiferenciação 

entre o público e o privado e ao enfatizar a gestão e 

hipertrofiar o lugar da técnica sobre a política faz a política do 

capital. O gerencialismo reivindicado amputa e despolitiza as 

relações de classe presentes nas políticas sociais. 

O fetiche da iniciativa privada aplicado ao Estado tem 

o ‘mérito’ de ocultar a essência dos processos que o Estado 
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do capital deseja legitimar: ao tentar prender-nos à forma 

desviamo-nos do fundamental, do essencial. A forma é a 

fundação estatal, o conteúdo é a privatização dos serviços 

sociais, das políticas sociais, dos direitos dos trabalhadores. 

As fundações estatais são formas atualizadas4 das 

parcerias público-privadas, das Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), das Organizações Sociais 

(OS), das Fundações de Apoio e de numerosas outras 

tentativas que sempre tentam repetir o mesmo – privatizar - 

sob emblema diverso para que a resistência dos 

trabalhadores seja vencida. O essencial é que as reduções do 

Estado para o trabalho em nome da eficácia e da eficiência do 

serviço ao público, pela mesma medida, significam o aumento 

do Estado para o capital e é por isto que as denominamos 

privatização. 

 

AS FUNDAÇÕES ESTATAIS PREJUDICAM OS 

TRABALHADORES 

Já se viu que o Projeto Fundação Estatal é um projeto 

que ao reduzir a ação do Estado para o trabalho o amplia 

como horizonte de atuação do capital. Entretanto, ele é 

diretamente prejudicial aos trabalhadores sob três diferentes 

modos: 

1. A forma de contratação da força de trabalho empregada 

nas fundações estatais será a do regime jurídico da 
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a seleção será por 

concurso público precedida de edital publicado em Diário 

Oficial. O argumento do Concurso Público faz parecer que as 

regras de contratação continuarão a ser diferenciadas e mais 

difíceis do que as vigentes no mercado. Assim, parece-nos 

que as tão louvadas ‘regras do mercado’ aplicam-se às 

obrigações para a força de trabalho, mas não aos seus 

direitos; isto é, os trabalhadores serão submetidos à concurso 

sem que tenham a estabilidade no trabalho. Pela CLT poder 

de contratar é poder de demitir. Para exemplificar o alcance 

da amputação do Estado, veja-se o argumento justificador da 

alteração do contrato da força de trabalho: 

“Vale lembrar que os regimes estatutários, 

caracterizados pela estruturação em carreiras está voltado 

para a promoção dos valores de governança, especialmente 

daqueles que a sociedade considera importantes para os 

agentes responsáveis pela aplicação da lei ou realização da 

vontade coletiva. (...) Por outro lado, nas áreas em que atua 

de forma concorrente com a iniciativa privada, é 

indispensável que o Estado possa 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 
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valores praticados no mercado, concede maior eficácia e 

eficiência gerencial a essas organizações, além da 

possibilidade de cooptação e manutenção de quadros 

qualificados de profissionais”. (MPOG; 2007, 17) 

Em troca da perda da estabilidade o argumento 

sugere: quando a ação é executada pelo Estado é dispensável 

a qualidade de serviços e a incorporação de tecnologias, pois 

estes são atributos necessários ao mundo concorrencial; 

também pode-se depreender do texto que o Estado em seu 

atual momento não mantém no seu interior quadros 

profissionais qualificados. Para contrabalançar as numerosas 

perdas imputadas à força de trabalho acena-se com a 

possibilidade de maiores salários para os trabalhadores 

empregados nas Fundações Estatais, algo que por óbvio, não 

poderá atingir o conjunto dos trabalhadores das Fundações 

Estatais. 

2. Todavia, sem que este tema esteja absolutamente claro, é 

possível entender que a remuneração da força de trabalho 

subordina-se ao Contrato de Gestão que cada Fundação 

Estatal for capaz de estabelecer com o próprio Estado (então 

porque privatizar se os recursos fundamentais virão do 

mesmo Estado?) e com outros agentes do mercado, inclusive 

com aplicações financeiras5, eufemismo para capitais que se 

notabilizam pela especulação com títulos públicos e em ações 
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de empresas privadas com grande potencial de extração de 

mais valia. 

Cada fundação estatal terá seu próprio quadro de 

pessoal e, por (in) conseqüência seu plano de carreira, 

emprego e salários. Esta medida atinge de modo contundente 

a organização da força de trabalho porque a fragmenta e a 

torna frágil para lutar por melhores condições de vida 

universalizadoras e para defender as políticas sociais nas 

quais está inserida como trabalhador que presta serviço para 

sua própria classe. Aliada a contratação pela CLT o projeto 

fundação estatal é em tudo coerente com seu diagnóstico (ou 

será o diagnóstico do capital/BancoMundial?): o Estado é 

ineficaz e uma das razões centrais de suas ineficácia e 

ineficiência é a estabilidade da força de trabalho. Novamente 

aqui a forma (contrato de trabalho) oculta o conteúdo: a 

privatização das políticas sociais tem nos servidores públicos - 

no Brasil como em todo o mundo - os seus mais sérios 

oponentes. A resistência à privatização dos Estados não 

somente encontrou nos servidores públicos a defesa de seu 

espaço de trabalho como, principalmente, foram estes 

trabalhadores os que mais se opuseram às políticas de 

amputação dos direitos da classe conformados nas políticas 

sociais. A estes trabalhadores lhes foi mais fácil perceber, 

pela proximidade da condição de seus trabalhos – a gravidade 

das medidas para todos os trabalhadores. Assim, o projeto 
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Fundação Estatal do governo Lula da Silva quer, além de 

privatizar os serviços sociais, destruir o potencial de crítica e 

oposição desta força de trabalho aos projetos do capital que 

seu governo implementa. A fragmentação da força de 

trabalho em várias fundações estatais e o contrato de 

trabalho estável prestam-se à repressão da organização das 

lutas dos trabalhadores e à domesticação – pela ameaça 

velada ou aberta6 – aos preceitos dos governos do capital. 

4. O Projeto Fundação Estatal é nefasto para os trabalhadores 

também porque as fundações estatais, por mais que na 

essência sejam ‘iniciativa privada’, ganham pela forma 

jurídica o direito de não contribuir com a formação do fundo 

público estatal. 

Veja-se: 

“Amparado pela interpretação sistêmica do disposto 

nos arts. 150, § 2º; 150 VI, “c” e 195, § 7º da Constituição, 

ratificada pela doutrina e jurisprudência já firmadas sobre o 

tema, as fundações estatais que atuarem nas áreas sociais16 

(e o campo das fundações estatais, diferentemente das 

empresas públicas, são serviços públicos de cunho social) 

gozarão de imunidade tributária sobre o patrimônio, renda ou 

serviços relacionados com suas finalidades essenciais e serão 

isentas da contribuição da seguridade social. A imunidade não 

abrange os rendimentos e ganhos de capital auferidos em 

aplicações financeiras de renda fixa ou variável”. 
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O recolhimento de impostos e de contribuições para a 

seguridade social (previdência, assistência e saúde) objetiva a 

formação do fundo público, de orçamento que financiará as 

políticas sociais elas mesmas instrumentos que viabilizam os 

direitos e a proteção social da força de trabalho ocupada e 

excedente. Ora, as fundações estatais venderão seus serviços 

ao Estado e a outros agentes do mercado. De uma parte 

reivindicarão do Estado recursos para realizar a prestação de 

serviços e de outra não contribuirão para a formação do 

fundo público que sustenta a própria ‘política social’ 

executada pela fundação porque esta ao prestar serviços 

sociais gozará de imunidade tributária. A conclusão possível 

deste arranjo privatista é o da transferência de fundos 

públicos aos capitais particulares pela forma da contratação 

de serviços e pela liberação da obrigação em contribuir com a 

formação do fundo público. 

 

FUNDAÇÃO ESTATAL E O FETICHE DA GRANDE 

EMPRESA 

Resta ainda a observar que o Controle Social tão caro 

aos princípios fundadores do Sistema Único de Saúde é 

substituído por conselhos moldados nas grandes empresas 

capitalistas, inclusive ao usar terminologias ali nascidas e 

aplicadas. Estas, cuja gênese e modelo emergem nos Estados 

Unidos, por funcionarem sob a forma de ações passaram a 
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realizar o controle dos negócios pelos conselhos que 

subordinados aos proprietários das ações efetuam o ‘controle 

corporativo’7, baseado nos interesses dos principais acionistas 

sobre os lucros e rumos da corporação. No centro do 

‘controle’ estão os instrumentos de gestão típicos dos 

negócios da iniciativa privada, tais como nos informa o texto: 

“O sistema de governança da fundação estatal é 

colegiado e composto dos seguintes órgãos de direção 

superior e administração (a) Conselho Curador; (b) Diretoria-

Executiva, (c) Conselho Fiscal e (d) Conselho Consultivo 

Social”.(MPOG; 2007, 25) 

No que afeta ao Projeto Fundação Estatal, somente no 

Conselho Consultivo Social menciona-se a presença de 

“representantes da sociedade civil, aí incluídos os usuários e 

outras pessoas físicas ou jurídicas com interesse nos serviços 

da entidade”. Dado que ‘sociedade civil’ é o mais abrangente 

dos termos cunhados pelo liberalismo em uso em nosso país 

pelos últimos governos, cumpre observar este conceito cabe 

desde as representações do capital, da força de trabalho, das 

ONG e de tantas outras formas representativas de interesses 

privados, tem-se, então, um severo rebaixamento do que se 

defende no SUS como controle social. Ademais, a Proposta 

Fundação Estatal para o Conselho Consultivo Social 

subordina-o ao Conselho Curador - também denominado 
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Administrativo – e não se pronuncia sobre sua composição 

numérica. 

Com relação ao mais importante órgão do Projeto 

Fundação Estatal, o Conselho Curador ou de Administração, 

ele será majoritariamente composto por representantes do 

governo (e não do Estado), podendo com isto reproduzir e 

ampliar a já fácil figura de participantes de Conselhos – 

principalmente se a hipótese de remuneração dos 

conselheiros for implementada – que são cargos 

comissionados em geral da base aliada de governos e sem 

qualquer vínculo formal muito adequada aos mecanismos de 

corrupção e apadrinhamentos por interesses implementados 

por governos quando no controle do Estado. Os Conselhos de 

Administração podem mesmo, e temos exemplos numerosos 

nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula da 

Silva, tornar-se o centro da privatização do Estado, de defesa 

dos interesses do capital e instrumentos de cooptação de 

intelectuais, sindicalistas e de representantes dos 

movimentos sociais. 

O espaço para a participação da força de trabalho – 

tanto a empregada nas fundações como a de usuários da 

política social - é muito restrita e – diga-se, de modo muito 

coerente com toda a proposta de fundações estatais – a 

ênfase no processo decisório das ações da fundação estatal 
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revela o primado da ‘técnica’, como ação neutra, sobre a 

política. 

O fetiche da gestão, da técnica autônoma dos 

processos sociais e das lutas sociais é a forma que embala e 

envolve a fundação estatal; forma ilusória para criar a relação 

com o mercado e de mercado nas políticas sociais. 

 

_______________________________________ 

1. O relatório pode ser encontrado na página do Banco 

Mundial para o Brasil (www.bancomundial.org.br), sob o 

seguinte título: Governance in Brazil’s Unified Health 

System (SUS) -Raising the Quality of Public Spending 

and Resource Management Report No. 36601- BR. Brazil 

February 15, 2007. Uma tradução livre do título do relatório 

do Banco Mundial seria: “Governança do Sistema Único de 

Saúde no Brasil – Amentando a Qualidade do Gasto 

Público e da Administração de Recursos”. 

2. Ver os seguintes trabalhos acadêmicos: Gestão em 

Saúde: Novos Modelos de Gestão para os Institutos e 

Hospitais do Ministério da Saúde. Trabalho apresentado 

8º Congresso da ABRASCO/ 11º Congresso Mundial de Saúde 

Pública. Rio de Janeiro/ Agosto de 2006, pela equipe formada 

por: Creuza 
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Azevedo – ENSP; Francisco Campos Braga Neto – ENSP; José 

Carlos da Silva – IDISA; Lenir Santos – IDISA; Pedro Barbosa 

–ENSP; Victor Grabois – ENSP; Carlos Ari Sundfeld – Sunfeld 

Advocacia/SP e Fundações Estatais como estratégia para 

Novos Modelos Públicos de Gestão Hospitalar. Os 

autores do segundo estudo são exatamente os mesmos do 

primeiro documento mencionado nesta nota. Dos autores 

destes estudos, três deles constam da equipe de colaboração 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que 

elaborou o documento de apresentação dos principais 

aspectos do projeto de Fundações Estatais. 

 

3. Registre-se que em finais de junho de 2007 este 

documento ganhou nova capa, título e índice, mas permanece 

com o mesmo conteúdo de outrora. Houve apenas uma 

mudança na forma de o apresentar, pois que o texto é agora 

intitulado Projeto Fundação Estatal – Proposta para 

debate. Por esta razão o leitor de meu texto encontrará 

pequena discrepância entre as páginas que cito e as do atual 

documento disponível no sítio do MPOG. Mas, insisto: o 

conteúdo é exatamente o mesmo! 

4. Os formuladores do Projeto Fundação Estatal negam a 

semelhança entre as fundações e as demais formas de 

privatização do Estado já implementadas no Brasil; 
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entretanto, sua argumentação não ultrapassa o argumento 

jurídico, da forma da instituição em debate. 

5. Ver MPOG; 2007, págs. 14 e 22. 

6. Sobre as ameaças veladas e abertas é didático e suficiente 

acompanhar o ‘debate’ posto pelo governo Lula sobre greves 

e direito à sindicalização da força de trabalho empregada no 

Estado no momento de campanha salarial dos servidores 

públicos, quando reivindicamos aumento e reposição salariais 

aos nossos defasados salários e condições de vida e de 

trabalho. 

7. Conforme tivemos oportunidade de registrar em 

Granemann (2006,75) a expressão ‘governança corporativa’, 

do inglês ‘corporate governance’, foi traduzida de modo 

‘oblíquo’ para o português. A tradução da expressão é pouco 

reveladora do processo real no qual os fundos de pensão – a 

previdência privada - nos Estados Unidos definem sua ação 

como capitais que representam interesses corporativos – da 

corporação, do grupo empresarial, dos grandes proprietários 

de ações. A ‘tradução’ rápida para ‘governança corporativa’ 

oculta o conteúdo da ação dos capitais que revela na forma, 

fragilidade e escassa correção de sentido em relação ao termo 

utilizado na língua inglesa. 
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REFORMAS E REFORMISMO: “DEMOCRACIA 

PROGRESSIVA” E POLÍTICAS SOCIAIS (OU “PARA 

UMA TEORIA POLÍTICA DA REFORMA SANITÁRIA”) 

Jaime A. Oliveira 

 

RESUMO: 

Na introdução deste artigo, o autor parte de uma 

preocupação com o debate atual em torno do processo de 

tentativa de inovação política setorial que vem sendo 

designado entre nós pela expressão "Reforma Sanitária". 

Chama a atenção para os diferentes sentidos em que, a seu 

ver, esta expressão tem sido utilizada no Brasil E se dispõe a 

deter-se, particularmente, em um destes sentidos: o que se 

aproxima da formulação italiana de mesmo nome (a "Riforma 

Sanitária"). 

Esta discussão o leva, no corpo do artigo 

propriamente dito, a tratar, centralmente, da relação entre 

as características assumidas pela ordenação política liberal 

contemporânea e a estratégia gramsci-togliattiana de 

transição no socialismo, no que tange ao tema das chamadas 

"Políticas Públicas" e, mais particularmente, das "Políticas 

Sociais". O artigo termina com um esboço inicial de um 

projeto de investigação comparativa nesta área. 

 

O QUE É "REFORMA SANITÁRIA"? 
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Por uma Teoria Política da Reforma Sanitária. 

Como assinalamos em outros lugares,60,62 a literatura, 

já numericamente significativa, em torno do tema da política 

de saúde no Brasil pós-64, nos sugere a possibilidade de 

recortar a história desta questão em, "grosso modo", dois 

grandes períodos: 

1º) O que vai de meados dos anos 60 a meados dos 

anos 70. E que é marcado, como se sabe, pela progressiva 

constituição, ao longo do período mais "fechado" do regime 

militar, de um dado modelo de organização do sistema de 

atenção à saúde. O qual, em síntese e objetivamente, 

caminhou na direção da lógica do privilegiamento de 

interesses econômicos — corporativos do empresariado 

privado que atua nesta área;1 

2º) O período que se seque a meados dos anos 70, no 

qual instala-se, progressivamente, o que designamos em 

outra ocasião2 como uma "crise político-financeira" do modelo 

assistencial estabelecido nos anos anteriores. "Crise" esta que 

não passa, na verdade, de uma expressão setorial da situação 

mais abrangente, de crise — simultaneamente econômica e 

política, "de legitimação" e "fiscal" — que o regime autoritário 

atravessou, naqueles anos de fim do anterior período de 

crescimento acelerado da economia, e de início do chamado 

processo de "abertura" política. 
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Como conseqüência deste quadro, este segundo 

período foi marcado também pelo surgimento de um conjunto 

de hoje conhecidas proposições, voltadas todas "grosso 

modo", para a idéia do controle, reforma, e racionalização do 

modelo assistencial anteriormente estabelecido. 

Mas, em terceira característica central deste período — 

que também tem sido assinalada pela literatura sobre o tema 

— corresponde ao fato de que, praticamente todas estas 

proposições, tiveram que enfrentar fortes dificuldades 

políticas de viabilização (nascidas, em síntese, dos interesses 

empresariais setoriais privados beneficiários do "status quo" 

anterior na área, e das articulações que estes setores 

conseguiram desenvolver, ao interior da burocracia 

governamental e das "máquinas políticas" aí influentes). E 

estas dificuldades de viabilização, quando não levaram ao 

fracasso total das proposições de controle e reforma 

apresentadas ao período, produziram pelo menos fortes 

limitações no impacto e nas conseqüências destas propostas. 

O que queremos assinalar, em síntese, com esta 

rápida revisão das formulações presentes na literatura sobre 

o tema em tela, é o fato de que, como resultado de um rico 

processo de discussão e análise coletivos, foi possível, nos 

últimos anos, àqueles que se dedicam ao estudo deste 

problema, extrair, de uma prática igualmente rica, aí em 

curso no mesmo período, uma teorização sobre esta prática. 
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Sobre suas possibilidades (abertas pela crise do pós-74, por 

oposição à cristalizada situação anterior); e sobre suas 

limitações (dadas pelas resistências dos interesses 

econômico-corporativos empresariais; pelos determinantes 

"fiscais" da crise; e pelos limites de um projeto de legitimação 

governamental). 

Mas, a partir, principalmente, do ano passado (1986), 

e tendo "grosso modo" como marco de referência a VIII 

Conferência Nacional de Saúde, vem se desenhando algo que, 

a nosso ver, pode vir a constituir-se como um novo corte na 

história recente da questão de que estamos tratando. 

Quero me referir ao debate crescente, que vem se 

desenvolvendo desde então, em torno ao tema da chamada 

"Reforma Sanitária". Expressão que, por isso mesmo, vem se 

tornando rotineira nesta área. 

O sentido atribuído ao termo, ultimamente, entre nós, 

nem sempre é claro ou preciso. E, na verdade, o que se tem 

feito, com freqüência, é apenas utilizar uma nova e 

altissonante expressão — "Reforma Sanitária" — 

simplesmente para rebatizar proposições já há muito em 

curso nesta área (particularmente a idéia das "Ações 

Integradas de Saúde", ou dos "Distritos Sanitários"). 

Proposições que, em síntese, seguem uma linha de 

continuidade com o que designamos acima como um segundo 
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período (pós-74) da história recente da Política de Saúde 

entre nós. 

Mas pode-se depreender, por outro lado, a partir de 

alguns textos e situações em que esta expressão tem sido 

utilizada (por exemplo, a partir da experiência viva da VIII 

Conferência Nacional de Saúde, e de alguns pontos do seu 

Relatório Final), a aspiração, ainda que por vezes vaga e 

imprecisa, por um avanço em relação ao tipo de proposições 

em vigor nos últimos anos. E não sua mera continuidade. 

O que estamos querendo frisar, é que está em curso 

— talvez desde os debates preparatórios da VIII Conferência 

— aquilo que se nos apresenta como um movimento 

potencialmente inovador no âmbito da prática política no 

campo da saúde entre nós. E, com isso, chamar a atenção 

para algo que nos parece importante (como foi no passado 

recente), para o desenvolvimento desta prática, ou seja: a 

sua teorização. 

Em outros termos, o que estamos querendo frisar é a 

idéia de que, a nosso ver, vem se colocando, crescentemente, 

a necessidade de procurar desenvolver, para o movimento 

potencialmente inovador que se esboça hoje no âmbito da 

política de saúde entre nós, um esforço de teorização, que 

corresponda, para este (talvez) novo período, a algo como 

aquele esforço que foi possível desenvolver para o período 

anterior. 
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Como da outra vez, no entanto, esta só pode ser uma 

tarefa essencialmente coletiva. Que resulte do debate 

(político-teórico) entre os interessados na questão. E o 

projeto de investigação que se segue procura ser apenas uma 

colaboração neste sentido. 

 

2) "Reforma Sanitária” e Transição 

Antes de entrar no projeto ora proposto, queremos 

explicitar algo que é a ele subjacente, e que resulta do que foi 

exposto no item anterior desta introdução. 

A nosso ver a discussão sobre a Política de Saúde no 

Brasil pós-74, sintetizada acima, apontava, em última análise, 

como vimos, para a idéia da possibilidade, aí estabelecida, de 

promover algum grau de mudanças frente ao quadro anterior, 

nos marcos (e em função de) uma crise fiscal e de 

legitimidade do regime então vigente. Crise esta que abria 

certo espaço objetivo de possibilidades para o enfrentamento 

da lógica anteriormente dominante nesta área, que era a de 

um puro e aberto privilegiamento de interesses econômico-

corporativos empresariais setoriais. 

Esta questão, como se sabe, não está ainda resolvida. 

Ou seja, persiste a tensão entre as tendências 

racionalizadoras do modelo assistencial dominante, e as 

resistências empresariais privadas e intraburocráticas a estas 

propostas. 
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Há, portanto, muito o que fazer, ainda, nesta direção. 

Isto é, na direção dos esforços racionalizadores, na linha da 

resolução da crise fiscal e de legitimidade. E setores 

progressistas da burocracia governamental da área 

trabalham, por isso mesmo, nesta direção (e, a meu ver, 

devem continuar a fazê-lo). 

Mas, no meu entendimento, a idéia de "Reforma 

Sanitária" pode ter um significado inovador frente a este 

quadro, na medida em que esta proposição aponte numa 

direção que se situe, (e hoje pode situar-se) para além 

daquelas preocupações (e de suas autolimitações). Ou seja, 

se situe para além dos esforços de resolução de uma crise de 

legitimidade e fiscal do Estado. E, portanto, no limite, para 

além dos esforços de auto-reprodução deste Estado, e das 

condições econômico-sociais e políticas que ele ajuda a 

sustentar. 

Assim, se o período ainda em curso no âmbito da 

Política de Saúde no Brasil tem sido marcado por uma tensão, 

entre, por um lado, mesquinhos interesses econômico-

corporativos enraizados nesta área, e, por outro, esforços 

racionalizadores, que compõem, em última análise, um 

projeto de recuperação da eficácia político-ideológica das 

Políticas Sociais enquanto instrumento de hegemonia; o 

período que hoje se esboça deveria, a meu ver — se quer 
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configurar-se como algo efetivamente novo — ser marcado 

por uma tensão entre projetos de hegemonia alternativos. 

Para quem concebe a luta pela hegemonia desde uma 

dada visão do movimento das coisas, na qual a idéia de 

"superação" significa incorporação e elevação a um nível 

superior, não há por que desqualificar o momento anterior do 

processo de que estamos tratando aqui, nem anatemizar os 

que ainda lutam dentro dele. Uma vez que é exatamente este 

esforço que tem aberto espaços para o surgimento do algo 

novo. 

Mas o novo, nesta área, já está aí. Vivo, pulsando, e 

precisando compreender-se. Precisando compreender por 

onde passa, efetivamente a idéia de "avanços" frente às 

proposições anteriores, que é a sua idéia-força. 

O projeto de investigação que é apresentado mais 

adiante procura situar-se, como se verá, nesta linha de 

preocupações. 

 

3) Reformas e Reformismo: Reforma e "Riforma" (ou, 

tentando uma palavra de ordem: "italianizar" a 

Reforma Sanitária Brasileira). 

Apesar do caráter vago e impreciso com que, 

freqüentemente, tem sido utilizada entre nós a expressão 

"Reforma Sanitária", não há dúvida de que o termo tem uma 

origem determinada. Ele corresponde à tradução literal da 
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expressão que vem designando, há alguns anos, uma 

experiência de formulação e implementação de Políticas 

públicas em curso na Itália: a chamada "Riforma Sanitária". 

Experiência que se tornou bastante conhecida entre nós nos 

últimos anos, principalmente a partir da publicação no Brasil 

de livros de Giovanni Berlinguer; de repetidas vindas deste 

autor ao Brasil; e da estada de alguns estudiosos brasileiros 

da área naquele país europeu. 

Mas, a meu ver, é possível identificar pelo menos duas 

grandes linhas de diferenciação (em boa medida inter-

relacionadas) entre os processos que, respectivamente, na 

Itália e no Brasil, vêm sendo designados pela mesma 

expressão: "Reforma Sanitária". 

A primeira destas diferenças corresponde ao fato de 

que, na Itália, o processo da "Reforma Sanitária" 

correspondeu, como se sabe, a um movimento "de fora para 

dentro" em relação ao aparelho de Estado. Ou, se quisermos, 

"de baixo para cima". Isto é, constituiu-se por uma 

aglutinação progressiva de diferentes movimentos sociais que 

já vinham exercendo uma crescente pressão sobre o aparelho 

do Estado, relativa a diversos temas vinculados à questão da 

saúde. Pressão esta que, com o tempo no entanto, e ao longo 

deste processo, foi superando os limites e as barreiras das 

diferentes reivindicações de caráter corporativo que a 

compunham (vinculadas aos interesses específicos dos 
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diferentes movimentos sociais aí envolvidos), para articular-

se em torno de uma proposição generalizadora: a idéia da 

"Refoma Sanitária". 

Enquanto que, no Brasil, o movimento pela assim 

chamada "Reforma Sanitária" vem se desenvolvendo, 

majoritariamente, como um movimento "de dentro para 

fora", ou "de cima para baixo". 

Ou seja, entre nós, a fórmula "Reforma Sanitária" 

(com os diferentes sentidos em que esta expressão tem sido 

empregada aqui) surgiu principalmente a partir de um 

conjunto de técnicos (ou talvez seja melhor dizer hoje, a 

partir de diferentes técnicos) que têm em comum um passado 

de preocupações progressistas, vem a si mesmos como 

componentes de um autoproclamado e informal "partido 

sanitário", e que ocupam hoje, com freqüência, postos e 

posições significativas ao interior do aparelho de Estado na 

área. 

Mas a segunda, e mais importante, diferença entre os 

dois "casos" em questão corresponde ao fato de que, por um 

lado, a idéia da "Reforma Sanitária" surgiu na Itália do 

imediato pós-guerra, e, portanto, no contexto de um processo 

de transição de uma ordenação política autoritária (o 

fascismo) para um regime de natureza liberal-democrática. 

Logo, ela surgiu do interior de um contexto, neste sentido, 

análogo ao que vivemos nós hoje. 
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Mas, por outro lado, no caso italiano, a idéia da 

"Reforma Sanitária", pelo menos da perspectiva do ator 

político que a formula em primeiro lugar — o Partido 

Comunista Italiano — surge como uma idéia que é pensada 

enquanto parte, simultaneamente, de um outro processo de 

transição, de mais longo prazo e alcance: a transição para o 

socialismo. Nos termos em que a tradição gramsci-

togliattiana, que informa a atuação daquele partido, concebe 

a estratégia possível para que uma tal transição se dê em um 

contexto político e social como o italiano (isto é, um contexto 

com características "ocidentais", onde o Estado já adquiriu 

sua configuração moderna, "ampliada"; onde já se constituiu 

uma situação de hegemonia burguesa, etc.). Qual seja: a 

estratégia correspondente ao que Gramsci designava por 

"Guerra de posição". Noção retomada e desenvolvida por um 

continuador de sua obra teórica e política (Palmiro Togliatti) 

no conceito de "Democracia Progressiva", e que encontra eco 

naquilo que os comunistas italianos contemporâneos (como, 

por exemplo, Pietro Ingrao) entendem hoje por "Democracia 

de Massas". 

Logo, a idéia de "Reforma Sanitária" é pensada, na 

Itália, desde o início, como algo que não se restringia aos 

limites de um projeto de hegemonia "burguês". Mas sim como 

algo que visava superá-lo, no sentido dialético rigoroso do 

termo. 
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Em outros termos, a idéia de "Reforma Sanitária" é 

pensada, na Itália, desde o início, como parte de uma 

estratégia de contra-hegemonia. Onde passam, por isso 

mesmo, a adquirir importância fundamental, noções como, 

por exemplo, as de "Democratização do Estado", e de 

"Consciência Sanitária". 

Enquanto isso, no Brasil, como já assinalamos, a 

expressão "Reforma Sanitária" vem sendo usada, pelo menos 

muito freqüentemente, com um sentido muito mais restrito. 

Ou seja, apenas como um novo nome, para rebatizar antigas 

proposições, constitutivas de um movimento que já dura mais 

de dez anos, e cuja natureza e limites já comentamos acima. 

Já o disse, e repito, que não estou, com isso, querendo 

desqualificar este movimento. Muito pelo contrário. Uma vez 

que é ele, inclusive, que cria condições para a emergência de 

algo novo. 

E, portanto, também não estou desqualificado (e 

igualmente já o disse antes), o papel daqueles, que, seja pela 

sua posição institucional atual, seja por legítima opção política 

(liberal, social-democrática) considerem que o limite da sua 

atuação é o demarcado pelo processo de transição que hoje 

vivemos, e por sua expressão no âmbito da Política de Saúde. 

Finalmente, não estou imaginando que se possa 

desenvolver, a partir do interior do próprio aparelho de 
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Estado, um processo que vise, em última instância, a 

superação dos seus limites. 

Mas sim estou, em primeiro lugar, querendo me dirigir 

àqueles que, como eu, viram, e continuam vendo, a ordem 

liberal-democrática como uma (entre nós árdua) conquista no 

caminho para o socialismo. E que concebem a este como uma 

superação dialética, e não como uma negação mecânica 

daquela. 

E, em segundo lugar, sugerir a tese de que apenas os 

movimentos sociais, e seus articuladores no plano supra-

corporativo — os partidos políticos de esquerda — podem e 

devem buscar dar à "Reforma Sanitária" brasileira um novo 

caráter, que transcenda o movimento anterior nesta área, 

embora incorporando-o (e, nisso, os partidos políticos em 

especial têm, até aqui, falhado, quando não se mostrado 

simplesmente omissos). 

Nesta direção a Reforma Sanitária não pode ser 

pensada apenas como meras modificações técnico-

administrativas e organizacionais. Mas sim precisa dar 

posição central a temas como o da Democratização do 

Estado, e da formulação de um projeto contra-hegemônico 

(no que a questão da "consciência sanitária", e da ampliação 

do conceito de "direito à saúde" colocam-se corno pontos 

vitais). Bem como refletir sobre quais são os mecanismos 

concretos através dos quais o Estado "digere" proposições 
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potencialmente radicais, como o sentido original da expressão 

"Reforma Sanitária" transformando-as em formulações 

"reformistas" no sentido preciso do termo. 

 

1ª PARTE: O PROBLEMA 

1) "Guerra de Posição", "Democracia Progressiva", 

"Democracia de Massas". 

1.1. — A ordenação política contemporânea e as 

estratégias de transição ao socialismo. 

Desde a última década do século passado, com as 

reflexões do "último Engels" sobre o crescimento da social-

democracia alemã22,55 passou a assumir importância 

crescente no interior do pensamento político de inspiração 

marxista, o tema das características específicas assumidas 

pelo Estado capitalista e pela ordenação política 

contemporâneos, na associação que este tema comporta com 

a problemática da estratégia revolucionária, de transição para 

o socialismo, nos contextos a que Gramsci chamaria, mais 

adiante, de "Ocidentais"27. 

Mas, como se sabe, o desenvolvimento desta questão 

nos anos imediatamente posteriores (da passagem do século) 

pelos teóricos da social-democracia alemã (como Bernstein ou 

Kautsky)29,30 se deu de forma tal que levou esta corrente de 

pensamento e ação política a, em última análise, um 

progressivo afastamento do campo marxista. Afastamento 
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que veio a culminar, em períodos mais recentes, na ruptura 

explícita de boa parte dos partidos social-democratas da II 

Internacional com os pressupostos teóricos desta matriz de 

pensamento. 

Como também é sabido, este afastamento da social-

democracia alemã dos pressupostos da teoria política 

marxista foi assinalado e criticado à época por Lenin40,42, com 

a reafirmação, por parte do autor russo, da natureza de 

classe do Estado capitalista, mesmo em sua configuração 

contemporânea. E a conseqüente necessidade de sua 

"quebra", ou "dissolução" como parte da estratégia de 

transição para o socialismo, em oposição à estratégia 

reformista social-democrata, de, em síntese, mera 

"ocupação" do Estado. Tema que ocupou posição central, 

como também se sabe, na ruptura de Lenin com a II 

Internacional, e na criação, a partir daí, dos partidos da III 

Internacional em diferentes países. 

Mas a discussão sobre a especificidade do Estado 

capitalista contemporâneo — i.e., sobre as formas e 

mecanismos próprios, particulares, através dos quais ele é 

"Estado", e ele é "capitalista" ou seja, através dos quais ele é, 

em última instância, um instrumento de dominação e direção 

da sociedade no rumo de interesses "burgueses" — voltaria a 

impor-se, pouco mais adiante, no início dos anos 20, ao 

interior do campo marxista44,45,53 3. Desta vez, tendo como 
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móvel o contraste então estabelecido entre, por um lado, a 

vitória da revolução socialista na Rússia tzarista e, por outro, 

a derrota de tentativas de mesma natureza na Europa 

Ocidental. Que veio reenfatizar, de forma dramática, a 

importância da discussão sobre a especificidade da ordenação 

política capitalista moderna, e sua maior resistência à 

transformação revolucionária. 

Como se sabe, esta questão tornou-se central no 

pensamento político marxista dos anos 20/30, através de 

autores como Gramsci11,27,25,26,28,46,66,17 ou os teóricos da 

Escola de Frankfurt4,13,39 ou, ainda do chamado "austro-

marxismo". Para não falar na reorientação que ela suscita nas 

proposições estratégicas do próprio Lenin para a III 

Internacional no início dos anos 20. 

Os 30 anos seguintes, no entanto (até meados da 

década de 50) foram marcados por uma relativa paralização, 

sob Stalin, do debate em torno do tema em questão4 18. E, a 

partir daí, por uma tentativa de universalização — acrítica, e, 

em muitos contextos, imobilizante — da estratégia 

revolucionária que fora eficiente na Rússia tzarista de 17 

(mas derrotada na Europa Ocidental), e que Gramsci 

designara, por analogia com a estratégia militar, como uma 

"Guerra de Movimento". 

O clima de reatividade do livre debate teórico-político 

ao interior do campo marxista, que estabelece após Stalin, 
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aliado à persistência das dificuldades impostas à transição 

para o socialismo no "Ocidente", fará no entanto, ressurgir o 

nosso tema ao interior do pensamento político marxista 

contemporâneo, onde ocupa até hoje uma posição-chave. 

"Redescobre-se", neste sentido os autores dos anos 10, 20 e 

30 (como Rosa Luxemburg44,45, Gramsci 25,26,27, Togliatti76,77, 

Dimitrov, os Frankfurtianos, e os austríacos): retorna-se aos 

"clássicos" buscando indicações aí presentes (embora de 

forma não sistematizada) sobre o problema; e, a partir desta 

retomada, desenvolveu-se uma produção relativamente 

original, expressa, por exemplo, na obra de autores 

contemporâneos: alemães (como os adeptos da chamada 

"teoria derivacional", ou Hirsch,33 Offe,57,58 ou ainda 

Habermas;31 franceses como Althusser,2,3 Poulantzas,67, 68,69 

J. M. Vincent,79 ou C. Bucci-Glucksmann;11,12 italianos (como 

Togliatti,76,77 Ingrao,36 Cerroni, Bobbio,9,10 ou Napolitano);54 

suecos (como G. Therborn)74,75 etc. 

 

1.2. — As Noções de "Guerra de Posição" e 

"Democracia Progressiva", e seus Principais 

"Interlocutores". 

Foi no interior do quadro político e teórico que 

procuramos sintetizar a seção anterior que, como também se 

sabe, Gramsci, nos anos 20/30, cunhou e/ou revitalizou 

noções hoje tornadas célebres, e associadas a seu nome. 
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Como, por exemplo — retomando indicações mais ou 

menos implícitas nos "clássicos" do marxismo (em especial 

Engels e Lenin) — o conceito de "hegemonia". E, a partir 

deste, a noção de "Estado ampliado", na tentativa de dar 

conta da modernidade da ordenação política contemporânea. 

Ou, ainda, a noção que será central neste nosso trabalho — 

de "guerra de posição" (por contraste com a idéia correlata de 

"guerra de movimento" 27 enquanto proposta de orientação 

estratégica para a luta pelo socialismo no contexto que o 

autor italiano descreve sinteticamente como o "Ocidente". 

Noção que será retomada e ampliada, no pós-guerra por 

Togliatti, através do conceito de "Democracia Progressiva" 
17,30,71,76,77, conceito este que, por sua vez, está associado 

àquilo que os comunistas italianos entendem hoje por 

"Democracia de Massas"36 

 

1.2.1 — "Democracia Progressiva" e Social-Democracia: a 

questão da "Quebra" do Estado. 

Mas é preciso frisar, para a seqüência da nossa 

discussão — e entrando agora num terreno mais polêmico e 

menos consensual — a idéia de que, a noção gramsci-

togliattiana de "guerra de posição"/"democracia progressiva", 

se distingue, por um lado, daquilo que Gramsci designava por 

"guerra de movimento", por outro lado, não pode ser 

reduzida e identificada à estratégia social-democrata 
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(defendida, como vimos, pela II Internacional desde o início 

do século) de mera "Ocupação" (sem "quebra") do aparelho 

de Estado capitalista por um partido de extração operária, 

como via de transição para o socialismo5. 

Como já assinalamos, a crítica desta formulação 

social-democrata é um ponto nodal do pensamento político de 

Lenin. Para a defesa do qual ele recupera a noção marxiana 

de "quebra" do Estado enquanto um elemento essencial da 

transição para o socialismo. 

Entendendo-se, em síntese, por "quebra do Estado" a 

idéia da necessidade de promover modificações estruturais 

em características básicas e específicas do Estado capitalista 

(por exemplo, sua tendência à burocratização e 

centralização), sem o que este não perde sua "natureza de 

classe", ou seja, mesmo que eventualmente ocupado por 

atores heterodoxos, continua preservando seu papel vital 

frente à reprodução das condições gerais de produção 

capitalista (como, aliás, as experiências social-democratas 

das últimas décadas o têm comprovado)12. 

E, assim como Marx antevira na Comuna de Paris, o 

embrião de uma forma nova e revolucionária de organização 

do poder político no sentido assinalado acima, Lenin verá na 

experiência dos "Soviets" algo análogo6. O mesmo ocorrendo 

com Gramsci em relação às "Comissões de Fábrica" italianas 

do início do século. 
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Ora, é sabido que Gramsci ("o primeiro leninista 

italiano")30 compartilha das críticas de Lenin ao reformismo 

da II Internacional, seguindo o autor russo na ruptura com 

esta que levou à criação da III Internacional, e sendo um dos 

fundadores do partido que passa a representar esta última 

tendência política na Itália (o P.C.I.), através de uma cisão no 

velho P.S.I., de tradição social-democrata76. 

Portanto, o que queremos frisar, em primeiro lugar, é 

que, se a noção gramsciana de "guerra de posição", a que 

fizemos referência acima, se distingue, por um lado, da tática 

política a que foram levados os bolcheviques em 17 pelas 

circunstâncias concretas da Rússia da época7 — a "guerra de 

movimento" — é preciso considerar que, por outro lado, ela 

se distingue também, igualmente, da estratégia social-

democrata de mera "ocupação" (sem "quebra") do aparelho 

de Estado "burguês", capitalista. 

Em outros termos, o que queremos frisar é que a 

noção de "guerra de posição"/"democracia 

progressiva"/"democracia de massas" inclui a noção 

marxiana-leninista de "quebra" do Estado. Com a diferença 

("vis-à-vis" uma situação de "guerra de movimento") de que 

esta "quebra" é pensada, aqui, como algo que se realiza (tem 

que se realizar) anteriormente à tomada do poder político, do 

poder de Estado. E como condição paratal (o que, 

obviamente, nos obriga a trabalhar com uma concepção do 
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Estado capitalista que não se reduza à noção vulgar de um 

"comitê de negócios", de uma fortaleza a ser assaltada desde 

fora, mas sim com uma visão que se situe mais na direção de 

algo como, por exemplo, a fórmula poulantziana onde o 

Estado aparece como a "condensação material de uma 

relação de forças"34 e, portanto, como um campo possível de 

luta política revolucionária). 

 

1.2.2 — "Guerra da Posição" e "Guerra de Movimento": a 

questão da Luta pela Hegemonia. 

Mas, além disso, a noção de "guerra de 

posição"/"democracia progressiva" não se reduz à questão 

das transformações internas ao aparelho de Estado. Uma vez 

que se trabalha, aqui, com a idéia, central no pensamento de 

Gramsci, de "Estado ampliado", onde o "Estado" é entendido, 

como "sociedade política + sociedade civil", como "hegemonia 

revestida de coerção", etc., nas célebres formulações do 

autor em tela.27 E onde desaparece, portanto, em primeiro 

lugar, a idéia de qualquer distinção essencial entre o aparelho 

de Estado e os "aparelhos" privados; e, em segundo lugar, 

entre os "aparelhos" (públicos ou privados) de hegemonia, e 

de coerção. Visto que todos "trabalham" igualmente, e em 

última instância, na mesma direção: a da "garantia das 

condições gerais de produção", e ou "reprodução do modo de 

produção" (para usar, provisoriamente, conhecidas 
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expressões althusserianas3. Ver a retomada desta discussão 

na seção seguinte do projeto). 

Ou, em outras palavras, todos os "aparelhos", públicos 

e privados, de hegemonia e de coerção são, em última 

análise, "Estado" (no sentido portanto, "ampliado" do termo). 

E se, anteriormente, tratamos da distinção entre a 

noção de "democracia progressiva" e a estratégia social-

democrata, nos encontramos agora no núcleo da segunda 

distinção que, a nosso ver, precisa ser estabelecida, entre as 

proposições gramsci-togliattianas e seus principais 

"interlocutores", ou seja, nos encontramos agora no núcleo 

da distinção entre "guerra de posição" e "guerra de 

movimento". Uma vez que, como se sabe, a primeira 

corresponde a uma proposição estratégica orientada para os 

contextos nos quais o Estado capitalista já adquiriu 

claramente sua forma "ampliada". Ou seja, estendeu aos 

"aparelhos" privados; e se tornou hegemônico, dirigente, 

mais do que meramente dominante e coercitivo. 

Portanto, em síntese, a idéia de "guerra de posição", e 

sua sucedânea ("democracia progressiva") apontam, 

conjuntamente, no sentido da necessidade de promover, 

naqueles contextos, uma ação política, e ideológica (moral, 

cultural) ampla, que inclui, além dos problemas (por si só 

complexos) ligados à "quebra" do aparelho de Estado, todo o 
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processo de luta pela hegemonia nos "aparelhos", públicos e 

privados, de hegemonia e de coerção8. 

 

2) Estado e Políticas Públicas 

2.1 — As políticas Públicas e a "Reprodução do Modo de 

Produção". 

Como foi assinalado acima, a noção gramsciana de 

"Estado ampliado" nos obrigou a passar a entender o 

processo revolucionário, de transição para o socialismo, como 

abrangendo quase o conjunto das atividades, públicas e 

privadas. Mas, dentre o amplíssimo leque de questões que 

emergem daí, nosso interesse particular se orienta9 na 

direção do "subconjunto" (digamos assim) de ações "estatais" 

no sentido restrito do termo. Ou seja, na direção daquilo a 

que se convencionou chamar de "Políticas Públicas". E, mais 

particularmente, dentre estas, para o campo das chamadas 

"Políticas Sociais". 

E que significado tem o processo de crescente 

intervenção do Estado contemporâneo em diferentes setores 

da vida econômica e social, representado por estas, assim 

chamadas "policies". 

É sabido que o processo histórico concreto de sua 

emergência e implantação adquiriu características diversas 

entre, por exemplo, os países que percorreram a chamada 

"via prussiana" (Lenin) de desenvolvimento capitalista, "vis-à-
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vis" os que transitaram por uma, assim chamada, "via norte-

americana".41 Assim, enquanto nos primeiros a forte 

intervenção estatal em diferentes áreas foi um fenômeno de 

sempre, que acompanhou todo o processo de 

desenvolvimento capitalista, nos últimos ela só aparece10 

mais tardiamente, e na medida em que vão se tomando 

evidentes os problemas (econômicos e político-ideológicos) 

suscitados pela tentativa de estabelecimento, aí, de uma 

ordenação de tipo liberal "clássico", ou "ortodoxo". 

Como se sabe, esta última situação pressupunha a 

veracidade da fórmula utilitarista, pela qual a "mão invisível" 

do mercado seria capaz de levar, em última análise, à 

satisfação do conjunto das necessidades e interesses 

individuais e coletivos1,5,35,47,73. Sendo portanto o Estado 

pensado, desde esta ótica, como devendo corresponder a um 

Estado "mínimo", "policial", "veilleurde-nuit"11, restrito quase 

que exclusivamente à tarefa de garantir a vida e a 

propriedade dos cidadãos. 

Mas, a mera aproximação, em alguns poucos países, a 

uma sociedade organizada nestas bases12 — i.e., a uma 

sociedade paretiana, "de mercado" — ao longo do século 

XVIII/ XIX, parece ter sido suficiente para demonstrar as 

dificuldades que daí emergem do ponto de vista da própria 

sobrevivência da ordem (política e econômico-social) 

capitalista.65 
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O que queremos frisar, portanto, até aqui, nesta seção 

do texto, é a idéia de que, independentemente das "vias" 

percorridas pelo processo de desenvolvimento capitalista em 

diferentes contextos, tornou-se crescentemente clara a 

indispensabilidade da participação estatal ativa neste 

processo. Participação que se realiza, em última análise, 

através do que se passou a chamar mais tarde de "Políticas 

Públicas". 

O porquê desta indispensabilidade, por seu turno, é 

uma questão que me parece ter sido bastante bem explorada, 

e resolvida, ao interior do processo (já assinalado mais 

acima), de retomada dos elementos para uma teoria do 

Estado capitalista presentes, de forma não-sistematizada, nos 

"clássicos" do marxismo. Processo este que vem sendo 

desenvolvido nos últimos anos por autores como, por 

exemplo, os que compõe a chamada "Teoria Derivacional do 

Estado" ("State-derivation theory"), como W. Müller e C. 

Neusüss38,52. 

Esta corrente do pensamento político marxista alemão 

contemporâneo busca "derivar", da análise da economia 

política capitalista presente nas obras "econômicas" de 

maturidade de Marx, indicações para pensar o fenômeno 

político da "forma e funções do Estado" capitalista13 49. E, 

trabalhando nesta direção, tem sido capaz de explorar o papel 

"sobredeterminante" fundamental que o Estado capitalista 
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precisa jogar, no sentido de garantir as "condições gerais de 

produção", e, por esta via, as condições de "reprodução do 

modo de produção". Uma vez que estas "condições 

gerais"(econômicas e político-ideológicas) não são criadas 

totalmente ao nível da própria fábrica, i.e., da empresa 

capitalista privada individual14 42. Devendo, portanto, ser 

asseguradas por uma ação mais ampla, a nível 

superestrutural, da qual a atuação "estatal" no sentido 

restrito (i.e., as "políticas públicas") é parte importante. 

Também os autores estruturalistas franceses, como 

Althusser2, em suas reflexões sobre o fenômeno do Estado 

capitalista, tomam como ponto de partida considerações 

semelhantes, sobre o papel "sobredeterminante" do Estado 

na criação das "condições gerais de produção" e, por esta via, 

na "reprodução do modo de produção" 15 

Mas, apesar das indicações úteis que as formulações 

acima possam nos oferecer para pensar a questão do Estado 

capitalista, seu viés economicista e funcionalista deixa sem 

resposta o problema de como, concretamente, o Estado 

capitalista faz o que faz. Ou, em outros termos, como ele 

chega a assumir esta posição de uma espécie de "intelectual 

coletivo" das classes e frações dominantes, em sua ação de 

defesa das "condições gerais" de "reprodução do modo de 

produção". 
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Teremos, portanto, que voltar, mais adiante, a esta 

questão, que vem sendo tratada por outros autores dentre os 

citados mais acima. Mas, de qualquer forma, por enquanto, 

com propósitos meramente analíticos, e correndo portanto o 

risco de um certo esquematismo (uma vez que, como se verá 

a seguir, estas "múltiplas determinações" com freqüência se 

superpõe, nas situações "concretas" que são a sua "síntese"), 

nos parece possível dizer — a partir das formulações acima, e 

como uma primeira aproximação ao problema — que a 

atuação governamental, através das chamadas "políticas 

públicas", costuma orientar-se em pelo menos duas grandes 

direções: a da garantia de condições "econômicas", e a da 

garantia de condições "político-ideológicas" de reprodução da 

ordem estabelecida e do modo de produção a ela associado. 

Assim, se tomarmos o caso que nos interessa — o das 

chamadas "Políticas Sociais" — poder-se-á observar neste 

sentido, por exemplo, a nosso ver, como as ações estatais aí 

enquadradas costumam estar associadas (de forma 

complexa, superposta, e mutável entre diferentes contextos e 

conjunturas) a questões se poderia esquematicamente 

classificar naqueles dois grandes campos16 61,59. 

Tendo-se como exemplo de determinações de 

natureza "econômica" (digamos assim), nesta área, 

circunstâncias como: a necessidade de garantir níveis 

mínimos de reprodução e manutenção da força de trabalho; o 
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papel dos gastos públicos como "contratendência à queda 

tendêncial da taxa de lucro"; ou as pressões de produtores 

privados de determinados bens e serviços para a ampliação 

do mercado de seus produtos, etc. — E, como exemplos de 

determinações de natureza "político-ideológica", 

circunstâncias como: a necessidade de garantir níveis 

mínimos de aceitação da ordem política dada, pela 

incorporação de parte das demandas de setores subalternos; 

ou as pressões oriundas da "lógica" de constituição das 

"máquinas" político-partidárias: idem para as pressões 

oriundas de interesses intraburocráticos; etc. 

O que se pretendeu assinalar, portanto, em síntese, 

até aqui. nesta seção do projeto, é a idéia de que, da 

perspectiva da ordem estabelecida e dos interesses nela 

dominantes, as chamadas "Políticas Públicas" jogam um papel 

essencial (por caminhos múltiplos e superpostos), no sentido 

da manutenção e reprodução do "status quo". 

Se retornarmos, agora, a partir daí, às formulações 

iniciais deste texto, expostas nas suas seções anteriores, 

delinear-se-á então nossa preocupação básica neste trabalho, 

que pode ser assim formulada: como devem ser pensadas, 

alternativamente, as chamadas "Políticas Públicas" (e, mais 

particularmente, as "Políticas Sociais") ao interior de um 

projeto de "guerra de posição"/"democracia progressiva"? 
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Ou, dito de outra forma: se as "Políticas públicas" 

jogam um papel que nos parece razoavelmente claro como 

instrumento de manutenção e reprodução da ordem política e 

econômica dadas, como devem ser encaradas, 

alternativamente, num projeto de transformação radical, 

revolucionária (embora "progressiva") deste quadro? 

E, pelo que foi exposto nas seções anteriores, esta 

questão pode, desde já, ser traduzida naquilo que se nos 

configura, a princípio, como pelo menos dois de seus 

elementos principais. Ganhando com isso a seguinte 

formulação: como se colocam, mais concretamente, no 

âmbito das "Políticas Públicas", e das "políticas Sociais", as 

questões da "quebra do Estado", e da luta pela hegemonia? 

 

2.2. — Como o Estado Capitalista se torna tal (ou, "o 

que as classes dirigentes fazem quando elas dirigem?") 

Mas, a resposta às indagações acima exige que se vá 

além das explicações do tipo "ex post", tal como as 

assinaladas anteriormente, que apenas chamam a atenção 

para as conseqüências finais e de longo prazo da atuação 

governamental (ou seja, para o seu efeito sobre a 

"reprodução do modo de produção", etc.). E exige que se 

passe, daí, para a interrogação sobre como a atuação 

governamental obtém este resultado. 
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A nosso ver, diferentes autores contemporâneos, 

dentre os citados mais acima — como Hirsch, Offe, 

Habermas, Therborn, Poulantzas, ou o próprio Althusser, e 

outros têm produzido férteis reflexões nesta direção. As quais 

deverão ser retomadas por nós, no que se constituirá, por 

isso mesmo, como um dos eixos teóricos centrais da 

investigação ora proposta (ver adiante). 

Mais à frente, anteciparemos, desde já, no entanto, 

algumas indicações iniciais sobre esta questão. 

 

3) "Democracia Progressiva" e Políticas Sociais 

Para concluir esta primeira parte do projeto, destinada 

a delimitar e precisar o problema que nos ocupa, basta 

apenas, agora, a nosso ver, reunir e articular as questões 

básicas assinaladas às seções anteriores. 

Assim, na primeira seção deste projeto ("Guerra de 

Posição" e "Democracia Progressiva"), partimos de uma 

discussão sobre estes dois conceitos, inter-relacionados, para 

tentar estabelecer suas distinções para com seus principais 

"interlocutores". Resultando daí um esforço de identificação 

daquilo que nos parece constituir-se como as questões 

básicas que eles aportam (ou preservam) no debate sobre o 

tema da transição ao socialismo: 

— a questão da "quebra" do Estado (i.e., a questão da 

necessidade, para a transição ao socialismo, do rompimento 
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das características estruturais do Estado capitalista; do 

rompimento daquilo que o constitui como tal, como "Estado", 

e como "capitalista", ("burguês"); 

— A questão da luta pela hegemonia (i.e., a questão 

da necessidade, nos contextos de tipo "ocidental", do 

desenvolvimento de uma longa luta ideológica, moral, 

cultural, "de trincheiras", pela superação da hegemonia 

burguesa aí constituída). 

Na segunda seção do texto, partimos de uma tentativa 

de delimitação da nossa área particular de interesse, ao 

interior da concepção necessariamente "ampliada" que, desde 

(pelo menos) Gramsci é preciso adotar na discussão da 

temática do "Estado " E esta delimitação nos levou a recortar 

o tema das chamadas "Políticas Públicas" (e,dentro delas, o 

das "Políticas Sociais"). Para, em seguida, procurar mostrar 

que uma articulação deste tema com as questões suscitadas 

anteriormente exige que se vá além de uma mera descrição 

das "funções" desempenhadas pelas Políticas 

Públicas/Políticas Sociais frente à "reprodução do modo de 

produção", impondo-se a discussão sobre como, 

concretamente, o Estado Capitalista se constitui como tal, e, 

no decorrer deste processo, desempenha, tendencialmente, 

em última instância,e no longo prazo, estas "funções". 
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E é exatamente esta a questão que, a nosso ver, 

articula os dois temas (pelo que ela ocupará, como já 

adiantamos, posição central na investigação ora proposta) 

Ou seja: perguntar-se sobre como o Estado capitalista 

se constitui como tal; como ele se constitui como "Estado" e 

como "capitalista"; como ele se constitui, em última instância, 

num instrumento de "reprodução do modo de produção"; 

num instrumento de garantia das "condições gerais" 

(econômicas e político-ideológicas) de produção capitalista; 

como ele participa do processo de constituição e manutenção 

da hegemonia burguesa, etc., nos leva a poder tentar 

identificar aquilo que corresponderia aos pontos-chave do 

enfrentamento da questão das Políticas Públicas/ Políticas 

Sociais da perspectiva da estratégia de "guerra de posição 

"/"democracia progressiva ". Em outras palavras, nos leva a 

poder tentar identificar, no que tange ao âmbito das Políticas 

Públicas/Políticas Sociais, em que aspectos básicos daquilo 

que o faz ser o que é, o Estado capitalista precisa ser 

"quebrado", e em que aspectos da sua participação no 

processo de constituição da hegemonia burguesa ele precisa 

ser enfrentado, ao interior de uma tal estratégia de transição. 

Dito de outra forma: a nosso ver, é a tentativa de 

resposta a estes repetidos "como?" que nos permite, talvez, 

fugir da camisa-de-força funcionalista das infindáveis 

"reproduções" das "reproduções" das "reproduções"... Bem 



354 

como da impotência das explicações economicistas de tipo 

"ex post factum". Buscando, ao contrário, identificar os 

elementos de contradição ao interior do modo de 

funcionamento concreto do Estado capitalista em uma de 

suas áreas. Elementos estes que apontem para a 

possibilidade objetiva de um "devir" transformador. 

 

2ª PARTE: ALGUMAS INDICAÇÕES E HIPÓTESES 

INICIAIS 

Sem querer avançar, obviamente, desde já, no que 

deve corresponder aos "resultados" da investigação ora 

proposta, gostaríamos no entanto de deixar registrado, de 

forma não exaustiva, nem totalmente sistemática, aquilo que 

se nos apresenta, no momento, como algumas indicações 

iniciais de trabalho no sentido apontado acima (apenas como 

exemplos de eventuais linhas temáticas a explorar na 

investigação aqui sugerida). 

 

a) "A Administração das Crises" e a atomização da 

realidade 

A noção de "administração das crises" (Offe) procura 

dar conta do fato de que, se o Estado capitalista atua, em 

última instância, no sentido da "garantia das condições gerais 

de produção" (no econômico e no político-ideológico), ele não 

costuma fazê-lo, no entanto, através de uma ação global, 



355 

permanente, e clarividente, mas sim de uma forma 

essencialmente reativa e tópica, como resposta a crises 

localizadas, no processo de acumulação e/ou na legitimidade 

da ordem. 

A importância do tema para a nossa discussão, é dada, 

entre outras coisas, pelo fato de que isso colabora para que 

as "Políticas Públicas" habitualmente promovam o que 

poderíamos chamar de uma "atomização" ou "fragmentação 

da realidade" (a começar pela tradicional divisão entre 

"Política Econômica" e "Políticas Sociais"). O que corresponde 

a uma espécie de retradução das demandas (ou, mais 

freqüentemente, de sentimentos e insatisfações mais ou 

menos difusos na sociedade, e exacerbados em situações de 

"crise"), e sua compartimentalização. Levando com isso a um 

preestabelecimento de "agendas" e de "arenas" nas quais 

tendem, a partir daí, a ficar confinados os debates e as 

reivindicações. Demarcando-se, desta forma, desde o início e 

na melhor das hipóteses, um campo possível de mudanças e 

seus limites. 

 

b) A "ossatura institucional" do Estado, a seletividade 

estrutural, os vetos e as barganhas 

O aparelho de Estado se apresenta como um conjunto 

complexo de instituições, níveis hierárquicos, normas de 

procedimento, etapas do chamado "processo decisório", etc. 
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que são postos como exigências "dadas" e "neutras" de uma 

pretensa racionalidade burocrática (Weber?), mas que 

viabilizam, na prática, uma série de deslocamentos, atrasos, 

retraduções, bloqueios, não-respostas, não-decisões, não-

implementações, etc. E as noções de "ossatura institucional" 

do Estado, em Poulantzas, ou de "seletividade estrutural" em 

Offe, sugerem, em última análise, que isto tudo não se passa 

de uma forma aleatória, que corresponda exclusivamente a 

uma vaga e abstrata noção,senso comum, de "emperramento 

burocrático". Mas sim funciona como uma espécie de "filtro", 

com um "bias" de classe33 sobre as demandas, já 

previamente fragmentadas (como vimos há pouco), 

adaptando-as a "limites estruturais". O porqué (e o como) 

deste "bias" de classe precisa, no entanto, ser explorado 

através de noções como as que assinalaremos a seguir. 

Agregue-se, de qualquer forma, a isto, o conjunto de 

barganhas e de vetos (Hirsch, Poulantzas) que diferentes 

forças de classe ou de frações introduzem neste complexo 

"policy-making" burocrático. 

 

c) Os "limites estruturais" 

De qualquer maneira, a atuação do Estado capitalista 

se passa dentro de limites intransponíveis (da perspectiva da 

ordem estabelecida), limites estes que são demarcados, em 

síntese, por circunstâncias tais como: "a dependência dos 
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gastos estatais das rendas obtidas do excedente total criado 

pela economia capitalista"; "a supervisão dos aparelhos 

ideológicos e/ou integradores de massa pelos aparelhos 

administrativo-repressivos centrais para limitar seu papel na 

reprodução ideológica e/ou na mediação de interesses dentro 

de limites controláveis "; etc.38 

 

d) O "interesse na estabilidade" dos "grupos reinantes" 

A noção de "interesse na estabilidade" dos "grupos 

reinantes"33, procura explorar, na linha do que temos 

discutido neste projeto, o fato de que estes grupos (i.e., a 

burocracia governamental e os políticos profissionais) 

terminam por ter, objetivamente, um forte interesse na 

manutenção dos mecanismos e procedimentos estabelecidos, 

tanto de acumulação, quanto de dominação política 

"burguesa", "como uma precondição básica da sua própria 

reprodução como pessoas vivendo da política"38. Vendo, 

Hirsch, nesta questão, um dos caminhos pelos quais o Estado 

capitalista se torna tal, na forma específica, complexa, não 

mecânica, pela qual isto se dá. 

Aliás, esta formulação, a nosso ver, aproxima, de certa 

forma, Hirsch, de teóricos políticos liberais contemporâneos, 

como os chamados "elitistas", e tambemos "pluralistas" 

(naquilo que estas duas correntes, apesar de conflitantes, 

têm em comum)6,19,20,51,56,63,64,72,83. Ou, ainda, das discussões 
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de Weber sobre a burocracia; e, de Weber e Michells, sobre 

os partidos políticos e os chamados "políticos profissionais" 
50,80,81,82. Quase não é preciso acrescentar, no entanto, que 

isto, obviamente, não diminui em nada o interesse do 

conceito hirschiano em tela, para a nossa discussão. Sendo 

interessante explorar suas relações com os autores 

supracitados. 

 

e) A "estatolatria", o "corporativismo dos funcionários" 

e o "transformismo" 

Além do que foi discutido no item anterior, mesmo 

setores ditos "progressistas" da tecnoburocacia 

governamental (i. e., que vêem a si próprios como aliados, ou 

como porta-vozes de interesses de setores subalternos da 

sociedade civil) com freqüência, pela sua mera inserção 

institucional, são levados a incorporar aspectos essenciais da 

"lógica" de funcionamento do aparelho de Estado, tais como 

os que temos discutido aqui. O que os leva a cair na situação 

da chamada "estatolatria", ou seja, uma identificação 

apressada e acrítica do "estatal" com o "público", por 

oposição aos interesses "privados" 68. 

Se considerarmos que a concepção do "Estado — 

Sujeito" (Poulantzas), que está, em última análise, embutida 

nesta identificação entre o "estatal" e o "público", 

corresponde exatamente ao núcleo da ideologia política 
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"burguesa" (seja nas suas matrizes liberais — de tipo 

"contratualista", "utilitarista", "pluralista", "elitista", etc — ou 

em suas matrizes autoritárias — como em Hegel, 32 ou 

Comte, 15 etc.)2,24,34,43,48,70, o que se observa, a partir daí, é 

algo como se se tornasse difícil, mesmo para estes setores 

"progressistas" ou "orientados na direção dos interesses das 

massas populares" (Poulantzas) da burocracia, perceber-se a 

si mesmo como "sujeitos de ideologia" (Althusser). No caso, 

sujeitos de uma ideologia do Estado68. 

Esta questão se agrava quando, como é comum 

ocorrer, interesses e reivindicações "corporativas" de setores 

do "pessoal do Estado" (Poulantzas) são confundidos 

(consciente ou inconscientemente) com reivindicações e 

interesses de setores subalternos da sociedade civil. 

Além do mais, tudo isto estabelece uma ponte desta 

discussão, para com aquilo que Gramsci designava por 

"transformismo" (i. e., o processo de cooptação de lideranças 

potenciais de setores subalternos, e de seus eventuais aliados 

nas camadas médias e na intelectualidade, pelo bloco 

histórico dominante). 

 

f) O "pessoal do Estado" como um dos campos de luta 

pela hegemonia 

A discussão do item anterior resulta, em grande 

medida, do fato de que boa parte do "pessoal do Estado", nas 
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áreas de "Políticas Sociais" em particular, é representado por 

"intelectuais tradicionais"26 (como por exemplo, médicos, 

professores, advogados, etc.). O que gera uma situação 

freqüente de conflito entre os princípios ético-morais 

presentes na sua formação profissional, e as orientações 

concretas que costumam assumir estas "policies", submetidas 

que estão, como vimos mais acima, a múltiplas 

determinações de diversas ordens. 

Mas, de maneira mais geral, pode-se dizer que toda a 

burocracia governamental surge (desde o absolutismo) a 

partir da oposição entre o "público" e o "privado". Oposição 

falsa como se sabe, fortemente ideologizada, mas que se 

constitui, por isso mesmo, a nosso ver, num campo de luta 

pela hegemonia entre as classes fundamentais da sociedade 

moderna e suas respectivas visões-de-mundo. Campo de luta 

pela efetivação (ou não) do "público" enquanto tal; pelo 

dessubmetimento da atuação do Estado aos interesses de 

grupos privados, ou do conjunto do "bloco no poder" 

(Poulantzas), etc. 

 

g) "Participação", "Transformismo" e "Democracia de 

Massas" 

A idéia de "participação" das formas auto-organizadas 

da sociedade civil (associações de moradores, sindicatos, 

grupos religiosos, partidos políticos, etc.), e das formas de 
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organização dos funcionários governamentais subalternos, no 

processo de formulação e implementação de Políticas 

Públicas, tem sido crescentemente apresentada — às vezes 

como uma verdadeira panacéia — para o enfrentamento da 

questão destas políticas de uma perspectiva que se pretende 

transformadora (em substituição à já desgastada idéia de 

"participação comunitária", até há pouco corrente em diversas 

áreas de Políticas Sociais).21 

Mas, se esta "participação" não se fizer com 

consciência de todas as restrições anteriormente apontadas, e 

com a disposição de enfrentá-las, corre o risco de levar 

apenas a novas formas de cooptação ou "transformismo". 

E, com isso, retornamos ao núcleo da nossa discussão. 

Ou seja: à idéia de que a mera incorporação de novos (e 

mesmo heterodoxos) atores ao "policy-making" 

governamental, sem que esta incorporação se faça 

acompanhar de uma problematização e um enfrentamento 

dos temas básicos da "quebra" do Estado, e da luta pela 

hegemonia, apenas nos levará, na melhor das hipóteses, a 

repor, de uma forma modernizada e atualizada, a estratégia 

social-democrata de mera "ocupação" e gestão "humanizada" 

do Estado capitalista, com as conhecidas conseqüências 

políticas deste fato. 

A questão que se coloca para nós é, portanto, como já 

assinalamos, a de como incorporar, concretamente, estes 
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"temas básicos" (a "quebra" do Estado, e a luta pela 

hegemonia) no desenho teórico das formas de enfrentamento 

da problemática das Políticas Públicas/Políticas Sociais, da 

perspectiva da estratégia da "Democracia 

Progressiva"/"Democracia de Massas". 

Como foi dito há pouco, as questões listadas nesta 

última seção do projeto estão aqui colocadas apenas a título 

de indicações iniciais, não exaustivas, e nem completamente 

desenvolvidas. Ou seja, apenas como exemplos de eventuais 

linhas de análise a serem percorridas pelo processo de 

investigação. 

 

 

 

 

OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E SUA CRISE! 

Bernardo Pilotto* 

 

Desde a metade dos anos 90, existe um debate, 

oriundo do Ministério da Educação e de alguns “especialistas 

em gestão da saúde”, de que os Hospitais Universitários 

(HU’s) estão em uma crise e que é necessário mudar 

radicalmente o formato da sua gestão. 
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Sendo assim, é necessário fazer um histórico da 

origem desta “crise” e as propostas dos trabalhadores e 

usuários do SUS para que isto seja superado.  

 

Origem dos HU’s 

Até a década de 80, os hospitais universitários tinham 

a única missão de serem hospitais-escola. O foco do 

atendimento eram as pessoas que não eram credenciadas no 

INAMPS (Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social). 

Nesta época, só aqueles que tinham carteira-assinada eram 

atendidos pelo INAMPS. 

A luta do movimento pela Reforma Sanitária 

influenciou na construção da Constituição de 1988 e a saúde 

passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Dessa 

forma, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como uma de 

suas diretrizes a universalidade, eqüidade, integralidade, 

gratuidade e controle social. Os HU’s a partir de então 

passam a integrar a rede de assistência do SUS e a ser 

referência para a atenção secundária e terciária, além da 

função de ensino e assistência. 

O financiamento do HU seria feito então por 4 partes. 

Cada procedimento ali executado deveria ser assim 

financiado: o recurso humano pago pelo Ministério da 

Educação, a estrutura do hospital paga pelo Ministério da 

Saúde, a pesquisa embutida naquele procedimento paga pelo 
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Ministério de Ciência e Tecnologia e o procedimento em si 

pago pela prefeitura (com dinheiro que é recebido do 

Ministério da Saúde). 

Porém, esse financiamento vai ser quebrado em 

diversos pontos: 

1) Em 1996, é congelado os valores da tabela de 

procedimentos do SUS; 

2) A falta de concurso público para contratação, pelo 

MEC, dos recursos humanos vai gerar uma enorme 

terceirização. Os custos da terceirização são pagos 

pelo dinheiro que deveria ser usado na estrutura. 

Hoje, segundo Arquimedes Ciloni, presidente da 

ANDIFES1, quase 45% do financiamento é usado para 

pagamento de pessoal terceirizado (celetista) e são 

necessárias 5 mil novas vagas para quadro técnico-

administrativo; 

3) Com a diminuição do financiamento via governo 

federal, os Hospitais buscam mais dinheiro via SUS, 

assumindo para isso metas impossíveis de serem 

cumpridas. Começa também a busca de financiamento 

através de doações (Amigos do HC, conta de luz, etc.) 

e demais fontes de financiamento não-estatais. 

Desta forma, fica evidente que nos últimos anos, com 

a crise da falta de financiamento do SUS, os HU’s, por conta 

da sua grande capacidade e qualidade, ficaram 
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sobrecarregados. Assim, a crise colocada é uma crise de 

financiamento e de uma grande dívida acumulada por estes 

hospitais. Para a ANDIFES, a dívida dos hospitais seria, em 

2003, de R$303 milhões e, para o MEC/MS, seria de R$230 

milhões. Segundo a ANDIFES, em outubro de 2007 os 

Hospitais vivem uma situação de “equilíbrio estável” com a 

dívida chegando a R$440 milhões. É sempre válido lembrar 

que em 2007 os gastos governamentais com a dívida pública, 

externa e interna, foram de R$237 bilhões. No mesmo ano, o 

investimento em saúde foi de R$40 bilhões2.  

Ainda assim, os Hospitais Universitários, que 

representam 2,3% dos hospitais, respondem por 10% dos 

leitos e 12% das internações3. 

Por conta da dívida e do quadro acima apresentado, 

hoje os Hospitais Universitários apresentam: quadro de 

servidores insuficientes, fechamento de leitos e serviços, 

sucateamento, contratação de pessoal via fundação de apoio 

(terceirizados, quarteirizados e estagiários) e a subutilização 

da capacidade instalada para alta complexidade.  

 

Propostas “alternativas” 

Diante deste quadro problemático, é quase consenso 

entre trabalhadores e gestores que é necessário mudar a 

situação atual. Porém, as propostas dos gestores vêm 

basicamente exigir que haja flexibilidade para captar recursos 
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onde for possível e necessário, mesmo que isso “seja caro ao 

SUS”. Um exemplo foi a proposta feita no ano de 2001, que 

previa a venda de 25% dos leitos dos hospitais universitários. 

Esta privatização geraria ainda mais sucateamento para as 

áreas do hospital que continuassem públicas. A proposta foi 

barrada depois de uma greve de mais de 100 dias, 

organizada por trabalhadores técnico-administrativos, 

estudantes e docentes. 

Outra idéia surgida foi de que houvesse uma 

desvinculação dos Hospitais das universidades, já que o 

Ministério da Educação (MEC) não considera a função de 

“assistência” como sendo papel do MEC. Essa proposta surgiu 

no Projeto de Lei 7200/05, chamado de “Reforma 

Universitária”, que hoje se encontra em tramitação no 

Congresso.  

Em 2007, o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) apresenta a idéia de criação da “Fundação 

Estatal de Direito Privado”, entidades que fariam a gestão da 

saúde, previdência, turismo, assistência social, etc. Ambas as 

propostas foram rejeitadas pelas entidades que se articulam 

na defesa do projeto histórico do SUS e a ducha de água fria 

se deu na Conferência Nacional de Saúde no fim de 2007, que 

rejeitou por maioria de delegados a proposta da Fundação 

Estatal. 
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Para Peterson de Paula Pereira, procurador da 

República, a proposta de Fundação Estatal de Direito Privado 

fere o artigo 37 da Constituição Federal. Ele considera que o 

regime de direito público é mais apropriado para o Estado 

brasileiro do que o regime de direito privado. Neste sentido, a 

Fundação seria a inversão da lógica garantida na 

Constituição: ao invés do setor privado atuar em 

complementação, seria o setor público que atuaria desta 

forma. 

Por conta da polêmica gerada pelo Projeto de Lei das 

Fundações Estatais de Direito Privado, o governo federal 

resolveu continuar o processo de desvinculação dos hospitais 

através de portarias, com pequenas medidas, como a recente 

Portaria nº4 do MEC, editada em 30 de abril de 2008. Essa 

portaria autoriza os Hospitais Universitários a criarem 

Unidades Pagadoras próprias para seus recursos humanos, 

sendo um primeiro passo para esta idéia da desvinculação. 

 

Conseqüências 

Caso essas propostas sejam implementadas, as 

conseqüências a curto e médio prazo para trabalhadores, 

usuários e estudantes são graves. 

Trabalhadores do SUS: a proposta de contratação via 

CLT (regime privado) é prejudicial aos trabalhadores por 

conta da precariedade deste contrato e da instabilidade do 
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contrato. Longe de garantir qualidade, esse sistema permite 

alta rotatividade de funcionários, que é claramente prejudicial 

ao serviço e caro ao serviço público, já que há todo momento 

são necessários novos treinamentos.  

Usuários do SUS: uma proposta que pode gerar leitos 

privados dentro de um hospital público é claramente 

prejudicial aos usuários do SUS, já que acarretaria ainda mais 

demora nos procedimentos que o hospital realiza. Teríamos a 

situação das “duas portas”: uma dos convênios privados, 

onde o atendimento é rápido e outra porta do SUS, sucateada 

e demorada. Essa situação, infelizmente, já existe em 

importantes hospitais, como o Hospital Universitário Pedro 

Ernesto da UERJ e o Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho da UFRJ. 

Estudantes da área da saúde: um prejuízo imediato 

seria, devido a falta de funcionários, um aumento da 

exploração dos estudantes e residentes da área. Isso hoje já 

ocorre e fruto disso foram duas greves de residentes nos 

últimos anos, que denunciavam jornadas de até 80 horas 

semanais. Além disso, a desvinculação tiraria dos estudantes 

um ótimo campo de estudo: ao terem de estabelecerem 

“contratos de gestão” com universidades, os hospitais 

poderiam estabelecer melhores contratos com universidades 

particulares, deixando os estudantes das universidades 

federais a “ver navios”.  
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Propostas 

Fica claro então que não existe solução milagrosa para 

a atual crise dos Hospitais Universitários. É preciso muito 

mais do que simplesmente mudar o “ente jurídico” e o 

modelo de gestão atual.  

É fundamental que seja garantido um maior 

financiamento público para os Hospitais e necessário que os 

demais prestadores da rede de saúde sejam fortalecidos, para 

que não haja sobrecarga em cima dos Hospitais 

Universitários.  

Neste momento, é preciso que os setores 

historicamente incluídos na defesa do SUS estejam de novo 

lado a lado, tanto para rejeitarem as atuais propostas 

governamentais como também para formular soluções e 

proposições ao atual sistema, que se encontra sim num 

momento de crise.  

_______________________________________ 

* Bernardo Pilotto é trabalhador do Hospital de Clínicas da 

UFPR e diretor do Sinditest-PR – Sindicato dos Trabalhadores 

da UFPR, UTFPR e FUNPAR/HC.  

 1. ANDIFES é a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior, reúne os reitores 

das universidades federais e dirigentes dos CEFET’s. Portanto, 

esses dados são relativos aos hospitais universitários federais 
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e foram colocados no seminário “Hospitais Universitários: 

Concepção, Papel e Missão”, realizado em Brasília, em 29 e 

30 de outubro de 2007, promovido pelo Ministério da 

Educação e pela FASUBRA-Sindical, entidade que representa 

os trabalhadores dos hospitais universitários. 

2. Dados do Orçamento Geral da União (Sistema Access da 

Câmara dos Deputados – 31/12/2007). Esses dados podem 

ser observados no site www.divida-auditoriacidada.org.br 

3. Dados da ABRAHUE – Associação Brasileira dos Hospitais 

Universitários e de Ensino. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


