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RESUMO 
 
O trabalho analisa o processo de interferência do capital 
transnacional no Ensino Superior no Brasil sob uma lógica 
mercadológica que exige uma constante qualificação 
profissional para melhor servir os interesses do capital através 
da educação formal, aprofundado a histórica divisão 
sociotécnica do trabalho dos países em desenvolvimento, 
como o Brasil. Os organismos internacionais como Branco 
Mundial, Organização Mundial do Comércio e Carta de 
Bolonha incorporam um papel singular na criação de 
mecanismos hegemônicos de dominação junto ao Estado 
brasileiro, os quais sob a égide do modelo neoliberal se voltam 
a elaborar e implementar políticas públicas que legitimam os 
seus interesses.  
 
Palavras-chave: Organismos internacionais. Mercado. 
Educação Superior. 
 
ABSTRACT 
 
The paper analyzes the interference process of transnational 
capital in higher education in Brazil in a market logic that 
requires constant professional training to better serve the 
interests of capital through formal education, deepening the 
historical socio-technical division of labor in developing 
countries, as Brazil. International organizations such as World 
White, World Trade Organization and Bologna Charter 
incorporate a unique role in the creation of hegemonic 
mechanisms of domination by the Brazilian government, which 
under the aegis of the neoliberal model turn to design and 
implement public policies that legitimate their interests. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

É inegável a relevância dessa discussão para nós sujeitos históricos que 

vivenciam a realidade das Universidades Públicas no Brasil. Mas não limitemos a 

compreensão dessa realidade por nós felizardos que atingiram esse espaço 

expressivamente restrito para muitos jovens, e sim, que esse assunto complexo se expanda 

de modo a atingir a toda sociedade.  

Seja dentro ou fora dos muros de qualquer instituição pública de ensino superior 

é importante esse diálogo quando conhecemos, mesmo que minimamente o seu significado: 

a Universidade é um dos espaços de empoderamento de uma determinada sociedade, por 

considerá-la uma instância de criação de ideias, de reflexão e aplicação do conhecimento 

adquirido, de mediar o saber com a prática cotidiana. Esse conceito que nos remonta a um 

ideal concreto de Universidade nos movimenta a atingi-lo, mas contraditoriamente e por 

determinações macros, vem sendo distanciado, até mesmo do mundo das ideias.  

A “venda” da educação superior no Brasil ocorre primeiramente não na 

proliferação de instituições privadas, na diversificação de financiamentos com os inúmeros 

programas de apoio a acesso ao ensino superior (Fies, PROUNI, etc.), mas logo na 

negociação entre o Estado brasileiro e os organismos internacionais quanto à elaboração de 

políticas públicas destinadas não a atender as demandas postas pela sociedade, mas 

efetivar a divisão sociotécnica do trabalho destinado aos países em desenvolvimento.  

Com efeito, as classes dominantes e dirigentes têm o conhecimento das 

necessidades postas pelas classes subalternas, no que tange aos anseios de uma 

educação que os possibilite a uma carreira, ou o preparo de uma „qualificação eficiente‟ 

capaz de possibilitar uma imediata venda da sua força de trabalho4.  

Duas realidades são vistas nessa construção: o primeiro, a instrumentalização 

de um conhecimento acerca da precariedade societal sofrida pela sociedade civil, a qual se 

torna razões e cenário de criação e implementação de inúmeras políticas públicas, com 

bases e interesses de incentivo ao mercado, à luz do “projeto neoliberal” (Dognino, 2004) e, 

a segunda, decorrente da primeira é que essas iniciativas fazem alusão (típico do discurso 

neoliberal de persuasão e uniformização de ideias e práticas destinada à anulação do fazer 

político pela sociedade civil) ao acesso democrático das massas ao ensino superior, cujo 

efeito, é a ilusão destas na obtenção de um diploma entendido como a chave de sua 
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inserção no mercado de trabalho competitivo. Portanto, na lógica do mercado é coerente e 

oportuno esse projeto e, perversamente, inquestionável, posto que tais iniciativas aparentam  

a concretização da justiça e da igualdade exigidas em lutas históricas das classes 

subalternas desde o período do regime autoritário brasileiro. 

 Na construção ideológica de atender as demandas com o acesso mais facilitado 

ao ensino superior, as instituições privadas são os espaços de destaque que vêm 

crescendo, expressivamente. Diversas na oferta de seus produtos (as universidades 

presenciais, semipresenciais, as de ensino à distância), o ingresso se dá com facilidade 

através de vestibulares ao gosto do cliente, adaptado, a realidade do futuro discente que é 

um trabalhador explorado e, por essas e outros motivos, não teve oportunidade de adentrar 

na universidade convencional (a pública). Assim, o objetivo maior é adquirir certificados de 

graduação (e, também de pós-graduação), cujo ensino, em muitas dessas instituições, não 

tem por base a indissociável relação ensino, pesquisa e extensão, e perversamente reina o 

reduzido e precário ensino, cujo alunado é responsável/culpabilizado por seu aprendizado 

(preceito neoliberal de assumir s necessidades humanas) e, esporadicamente, orientado por 

um monitor (redução do papel do professor, que agora detém minimamente certos 

conhecimentos, com fins de apenas sugerir ideias sobre determinado conteúdo).  

Essa realidade deflagrada na década de 1990, que sucessivas investidas 

mercadorizantes foram dadas e aprofundadas. E diante dessa constatação propomos uma 

reflexão acerca desse movimento de mercadorização do Ensino Superior com o objetivo de 

adequar o Brasil a nova ordem capitalista. 

 

2 OS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E A EDUCAÇÃO SUPERIOR: relações 

contraditórias, embates entre instâncias 

 

Nas sociedades contemporâneas, a consciência cada vez mais clara que se tem 

da importância da Educação nos seus mais diferentes processos de formação e, em 

especial, a superior. É indubitável que através dessa instância social se construa o caminho 

para a inclusão social e o desenvolvimento, sua disseminação a amplas parcelas da 

população, aliada a recursos materiais e humanos com qualidade e pautada em bases 

transformadoras e com função social. 

A importância que carrega a educação superior se dá nesses aspectos em que 

os sujeitos históricos tornam-se homens e mulheres de direito, pertencentes a uma 

sociedade mais justiça e com reais garantias de uma participação política. O capitalismo 

como modelo de produção vigente há mais de três séculos tem interesse: construir 



 

 

 
                  

mecanismos de dominação, exploração e humilhação das classes subalternas para ao 

máximo extrair sua força de trabalho e aumentar a mais-valia. As classes dominantes e 

dirigentes aliada ao Estado (burguês) conduzem as formas de controle e domínio a favor 

desse sistema, as quais estão destinadas a desorganizar qualquer possibilidade de 

mobilização das classes subalternas, no intuito de superar a realidade envolvida e dominada 

por aqueles. 

Mas esse processo tem sua concretização na atuação dos organismos 

internacionais e acordos entre países que buscam adequar da educação superior à lógica 

da globalização iniciada nos anos 1980. Esses organismos, com destaque ao Banco 

Mundial “assumem papel protagonista nas orientações de políticas econômicas e sociais 

para os países da periferia capitalista (...) com um discurso ideológico de incentivo ao 

crescimento econômico dos países „menos desenvolvidos‟” (GUIMARÃES, s/d, p.01). 

O Banco Mundial foi criado em 1994 nos Estados Unidos com a realização da 

Conferência de Bretton Woods que consistia em retomar e recuperar o mercado dos países 

envolvidos na guerra. O Banco mundial segundo Queiroz (s/d, p. 04) é: 

Sujeito político do capital, desde sua criação atende aos interesses estadunidenses 
seguindo as premissas fundamentais estabelecidas pelos mesmos, centradas no 
tripé: livre mercado, sem discriminação em relação aos EUA; clima favorável para 
investimentos dos EUA no exterior; e livre acesso às matérias primas.  

 
E destinava também a combater o avanço comunista no contexto de Guerra Fria: 

Período histórico de disputas estratégicas e conflitos entre os Estados Unidos e a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre o final da 2º Guerra Mundial 
(1945) e a extinção da URSS (1991), um conflito por áreas de influência entre o 
capitalismo e o comunismo, que o BM passa a conceder empréstimos aos países da 
periferia do capitalismo para difusão do projeto burguês da sociabilidade, garantindo 
a segurança do capitalismo e a estabilidade econômica para reprodução da 
lucratividade do capital (QUEIROZ, s/d, p. 04)  

 
O Banco Mundial nessa nova realidade societal atuou para amenizar a pobreza 

através de projetos e, dentre eles, os voltados à educação e a saúde, o qual se dedicou em 

elaborar preceitos norteadores das políticas públicas destinadas a Educação. Tais princípios 

eram pautados em ideias neoliberais e hegemônicos de poder.  

Nos anos 1960 e 70, com o fim aos anos dourados, mudanças expressivas no 

campo da política, economia, social e cultural redimensionaram todo o cenário a nível 

mundial. Queiroz diz que (s/d, p.05): “há uma queda nas taxas de lucro e esgota-se a 

expansão econômica [retoma] a pressão organizada dos trabalhadores através do aumento 

significativo do peso do movimento sindical nos países centrais. 

Inúmeras medidas foram deflagradas para tentar sanar os efeitos promovidos 

pela crise como (Queiroz, s/d, p. 05-06): reestruturação produtiva, o reordenamento do 

papel dos Estados Nacionais, formulação de um novo projeto de sociabilidade, 



 

 

 
                  

reconfiguração da participação dos Estados nacionais nas implementações das políticas 

sociais e, diminuição de recursos públicos para áreas sociais  

Na década de 1980, os países em desenvolvimento foram tomados por uma 

crise do endividamento provenientes do aumento da taxa de juros causados por 

empréstimos do Banco Mundial. Isso acarretou aos países devedores laços de dependência 

e subordinação aos países credores.  

Na década de 1990 foi deflagrado um plano de política de cunho neoliberal 

baseado nos ideias defendidos pelos organismos internacionais. O Estado tornou-se 

inapropriado (como se divulgava principalmente pelos veículos de comunicação em massa 

na década de 1990) para responder a uma série de problemas acerca das mazelas sociais e 

não conseguia responder devidamente as necessidades sociais, resultando na interferência 

da economia com sua flexibilidade, eficiência e empreendedorismo. Essa concepção das 

“desnecessidades públicas” presente tanto no âmbito internacional quanto nacional nutri a 

supremacia do mercado neoliberal, “destituindo o Estado” de suas obrigações, tornando 

apenas uma instância de “soma” nesse domínio do mercado (Oliveira, 1999).  

Sob as determinações da economia mundial a educação superior no Brasil 

sofreu um processo de reestruturação em seu papel no mundo societal, agregando funções 

coerentes com a divisão sociotécnica do trabalho em que destina a determinados países a 

capacidade de desenvolver a ciência, a pesquisa e outros, destinado ao labor operativo 

mecanizado.  

A educação superior esta inserida numa cultura de supervalorização do mercado 

cuja relação intrínseca da estrutura produtiva da economia mundial e o sistema de educação 

superior se faz inegavelmente na realidade. 

Diante dessa constatação, Norberto (2011) apresenta um panorama comparativo 

da real condição do ensino superior não apenas no Brasil, mas em países da América 

Latina, no caso, a Argentina. De acordo com os autores, o Brasil é um dos países mais 

privatizados e elitistas no que concerne ao ensino. Cita, exemplos estatísticos reveladores e 

preocupantes que necessitam de uma reflexão e principalmente, mudanças desse quadro: 

15% de jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados no ensino superior, sendo que 90% 

das instituições de ensino são privadas e, 75% das matrículas estão neste setor.  

Quanto à Argentina, há um equilíbrio entre universidades públicas e privadas, 

apesar do pequeno predomínio das últimas; no que tange as matriculas, cerca de 75%  dos 

discentes estão nas públicas demonstrado uma diferença no Brasil que o acesso é restrito, 

graças a um funil seletivo para o ingresso na educação superior.  



 

 

 
                  

Já a respeito da taxa bruta de matrículas na educação superior no Brasil 

corresponde apenas 15%, a Argentina apresenta o dobro com 50%. Exemplos de outros 

países da América Latina como, Venezuela e Cuba supera esse 50%. Apesar da aparente 

vantagem apresentada pela Argentina há uma questão preocupante com relação à 

massificação do ensino já que é crescente o número de matrículas: refiro-me a permanência 

nas universidades, ou seja, a elevada evasão ao longo do processo.  

Essa problemática não deixa de ser uma expressão macro da realidade vigente 

em que o mercado controla e determina os rumos dos feitos humanos no processo gradativo 

de destruição da real autonomia e da qualidade do ensino superior, precarizando e 

impossibilitando aos inúmeros alunados em atingir seus objetivos: serem profissionais 

gabaritados não apenas para atender à lógica do mercado (na busca fatigante pela 

sobrevivência), mas se tornar sujeitos de conhecimento amplo, criativo, com valores 

coletivos e emancipatórios na interligação com as comunidades e instituições. 

A evasão é um dos efeitos daquilo que Santos (s/p) considera como um 

processo de regressão a uma situação colonial de novo tipo cujo capitalismo com novos 

mecanismos de tentativa de superação da crise exigirá da sociedade e do Estado 

transformações em sua dinâmica cotidiana.  

Para atender as exigências do mercado é criado um processo regulatório para 

educação superior pautado nas determinações dos órgãos internacionais que padroniza 

aquilo que deve ser ensino, conduz as formas como as pesquisas serão desenvolvidas e 

causam uma redução ou fragmentação do modo de desenvolvimento, disseminação e 

absorção do conhecimento.  

Se nos países subdesenvolvidos como o Brasil o ensino é orquestrado por 

organismos internacionais, não se deve deixar de pensar o caráter hierárquico de exclusão 

e dominação que os discursos e medidas políticas provenientes desses espaços têm por 

objetivo. Baseado em Santos (s/d) o Brasil e demais países da América Latina é encaixado 

a formação de áreas que potencializam o mercado de exportação e de tecnologia de baixa e 

média qualidade. No que concerne aos docentes que são forçados a reproduzirem os ideias 

que o mercado e consumo, subtraindo em sua prática um ensino de qualidade, com vistas à 

emancipação, ao desenvolvimento da subjetividade e do real conhecimento que possibilite o 

crescimento do homem, tornam-se profissionais especializados a promover uma produção 

científica e tecnológica voltada à industrialização interna.  

As universidades públicas são espaços que nos últimos anos vem se 

expandindo e se interiorizando, concomitante ao sucateamento e precarização, que 



 

 

 
                  

acompanha essa “evolução estrutural”, como diz Santos. O ensino superior tornou-se um 

verdadeiro negócio empresarial, uma âncora de enriquecimento.     

Na esfera privada a quem é destinada um percentual expresso de recursos 

financeiros têm-se os chamados EAD (Ensino à Distância) como infere Noberto (2011), que 

tem por ideia levar o ensino aos que não conseguem adentrar as universidades públicas 

devido ao funil seletivo, bem como, atender as demandas (como se a educação fosse uma 

indústria que produz objetos para o consumo, mas que pela lógica que regem o ensino é 

praticamente uma forma de espaço empresarial), um tipo de alunado trabalhador que não 

dispõe de tempo para dedicação integral e cuja mão-de-obra já explorada passa a adentrar 

um tipo de usurpação não apenas de sua força de trabalho, mas o seu desenvolvimento 

intelectual.  

A emissão maciça e em larga escala de diplomas faz jorrar uma série de 

“profissionais” ao mercado de trabalho que de fato, torna-se mão-de-obra reserva sedentos 

a qualquer emprego desligado de direitos conquistados historicamente e de visão de 

mobilização social. O capital, com efeito, toma as régias de toda a produção do profissional 

que sai das universidades pagas ou não.  

No que concerne aos efeitos de mobilidade social, essas ações do Estado 

neoliberal tem um objetivo que é citado por Santos: frear ou conter qualquer luta de classe, 

no caso da população pobre e das camadas médias. Se desde o século XIII, as instituições 

de ensino superior eram espaços para diálogo e construção do conhecimento para o 

enriquecimento subjetivo do homem, a prepará-lo para o trabalho amplo no mundo societal 

no contínuo processo de investigação, o ensino apartado da pesquisa e da extensão que é 

agora controlado pelo neoliberalismo torna-se aligeirado, fragmentado e reduzido a 

conteúdos que possam atender de imediato o mercado diferente em países desenvolvidos 

que tem inúmeros investimentos nas universidades públicas e não dissociam os pilares da 

educação superior: ensino, pesquisa e extensão.  Isso revela a divisão social no trato com a 

educação mundial.  

Desse modo, resume ao que denominou Santos (s/d) como sendo um grande 

“escolão”, fornecendo um ensino sem um mínimo de qualidade que permita uma real 

oportunidade de emprego. Ou como diz o autor, como sendo a regressão à situação colonial 

do novo tipo. Todo esse processo como é expresso nas ideias Chaves, Neto e Nascimento 

(2009), quando discutirem com o contexto de elaboração e implementação de políticas 

públicas para educação na interrelação com a conjuntura social.  

A luta por melhores condições de trabalho, de ensino com qualidade e acesso a 

ampla a parcelas da população gera a discussão sobre os recursos financeiros destinados a 



 

 

 
                  

remuneração salarial de docentes, real infraestrutura alinhada a um ensino de qualidade 

pautada não no processo de mundialização do mercado aplicado à educação, mas na 

superação deste, criando um sistema de educação indissociável do ensino, pesquisa e 

extensão.  

Para tanto é exigido toda uma racionalidade de funcionamentos dos organismos 

internacionais, vislumbrando eficiência de suas tarefas mercadológicas. A Educação 

Superior teve uma atenção especial. 

 

2.2 Os organismos internacionais, o estado neoliberal e seus efeitos perversos no 

ensino superior no Brasil 

 

Os organismos internacionais têm por princípios um discurso democrático e 

universalizante, que atribui à sociedade civil maiores chances de atingir um ensino de 

qualidade, através disto, o acesso ao mercado competitivo. Desvelando esse marketing 

político e ideológico, sob a luz da instância econômica, esses preceitos têm por essência o 

caráter de competitividade, individualismo e aprofundamento do mercado, recriando o 

Ensino Superior como produto vendável. 

Nos anos 1990 ocorreu à chamada reforma do estado brasileiro, cujo papel do 

Estado estava voltado para interferir, minimamente, no mundo societal. Em contrapartida, o 

mercado a agir ao máximo na esfera pública. Isto implica dizer que, a ordem proposta pelos 

ideais neoliberais e a educação superior inserida nesse contexto foi de reduzir ao máximo 

quaisquer ações que não vislumbrariam a produção, distribuição e consumo, portanto o 

mercado passou a controlar os espaços públicos e levar ao cumprimento de seus 

parâmetros de lucratividade.  

A visão do Banco Mundial – BM, da Organização Mundial do Comércio – OMC, 

bem como da Carta de Bolonha sobre a Educação Superior está no contexto em que os 

contínuos processos políticos, econômicos e sociais es t iveram e,  a inda cont inuam, 

se desenvolvido no âmbito da política educacional brasileira, sobretudo a partir dos anos 

1990, pois o modelo de organização societária, denominado neoliberalismo, colocou em 

discussão as bases que legitimavam e sustentavam o capital, tendo no papel protecionista 

do Estado o principal responsável pela crise econômica. E assim os teóricos do capitalismo 

consideravam que o Estado deveria intervir o mínimo possível nas necessidades sociais e 

deixar que o mercado se auto rregulasse.   

O Banco Mundial, segundo S guissardi (2014) tem organizado ações 

extremamente  negativas,  já que tem financiado  um desenvolvimento  econômico  e 



 

 

 
                  

social desigual e perverso, que ampliou  a pobreza, concentrou renda e intensificou  a 

exclusão  social. 

Dessa maneira, ao obedecer aos princípios do liberalismo econômico, o então 

Banco Mundial tem priorizado os projetos privados sobre os públicos, e a partir de uma 

forte política de controle, tem limitado o direito de o Estado escolher os seus próprios 

sistemas econômicos, políticos e sociais. Esse enquadramento é a condição necessária para 

que os países recebam qualquer assistência financeira desses organismos internacionais, 

gerando intensas estratégias que culminaram c o m  os países dominantes sobre os em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil.  

Desse modo, o Banco Mund ia l  tem destacado a necessidade de adequação 

dos Estados a sua política de desenvolvimento, o que exige necessariamente um 

verdadeiro processo de reformas estatais, e dentre elas destaca-se a reforma do ensino 

superior, que tem como orientação do Banco, as seguintes estratégias: a diferenciação das 

instituições, redefinição das funções do governo e diversificação nas fontes de financiamento. 

Com escassos investimentos, a Universidade vê-se na necessidade de vincular-

se a financiadores privados para a construção de suas pesquisas, o que traz sérias 

implicações para a sua autonomia. Essa medida faz parte da proposta de diversificação 

do financiamento, que objetiva ainda incentivar a participação de alunos e ex-alunos nos 

gastos públicos com a instituição. O Estado, nessa perspectiva mercadológica da educação 

deixa de ser o mantenedor e passa a exercer o pape l do avaliador ou coordenador do 

sistema. Pressionando para otimizar gastos públicos, porém realiza captação de 

financiamentos para o setor privado. 

A racionalização que é ocorre na educação superior nos moldes da produção 

capitalista, um dos principais exemplos é o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais – REUNI que objetiva ampliar o acesso e 

permanência na educação superior, através de ações bastante problemáticas, já que 

objetiva aumentar a relação professor e aluno de 1/10 para 1/18, sem, contudo ampliar o 

número de professores, que além do ensino dedicam-se também a pesquisa e a extensão. 

Os insumos financeiro, humano e material das universidades não 

acompanharam a ampliação do número de alunos e não são suficientes para investir em 

laboratórios, bibliotecas, assistência estudantil, concursos públicos, etc.. Essa realidade 

repercute diretamente na oferta de uma educação pública e de qualidade e consolida a 

educação, enquanto mercadoria que atende prioritariamente os interesses do grande 

capital, pois apesar do reduzido investimento nas instituições públicas, o poder 

governamental tem investido em instituições  superiores privadas, através de seus 



 

 

 
                  

programas focalizados  nas ações afirmativas.  

A Organização Mundial do Comércio, assim como o Banco Mundial e a Carta 

de Bolonha, consideram a educação superior como um serviço vinculado ao crescimento 

econômico, a qual deve formar indivíduos qualificados tecnicamente, a fim de facilitar a 

inserção no mercado de trabalho, fato que justificaria a diversificação desse nível de 

ensino, o qual envolve tanto as instituições universitárias, quanto as não universitárias. 

No tocante a Carta de Bolonha é necessário destacar que esta surgiu como 

um movimento  externo  a  universidade,  sob  o  comando  dos  governantes  políticos da  

União Européia, apesar de toda resistência do movimento acadêmico, com o objetivo de 

viabilizar a equivalência entre as universidades e assegurar maior mobilidade dos 

estudantes, tendo em vista as intensas transformações  ocorridas na sociedade do capital 

internacionalizado. 

A Carta de Bolonha não trouxe oposição aos ditames do BM e da OMC, 

antes reafirmou as concepções destes e assim diante da diminuição do financiamento 

público no ensino superior também defende que as universidades devem buscar atendimento 

no mercado.  

 A experiência de Bolonha, com o objetivo de construir uma Europa do 

conhecimento capaz de competir com os Estados Unidos focalizou o ensino superior 

europeu na economia mundial. Esse fato colocou em segundo plano, aspectos sociais 

como a democratização do ensino e da investigação no âmbito universitário, fato que trouxe 

sérias implicações para a organização política e movimentos acadêmicos, além de acentuar 

a diferenciação entre universidade voltada para a pesquisa e universidade voltada para o 

ensino.  

A Carta de Bolonha defende um ensino fundamentado na competência, a 

qual expressa uma perspectiva instrumental da educação, o que inviabiliza o exercício 

crítico dos sujeitos sociais envolvidos, bem como o desenvolvimento de “valores e atitudes 

que trabalhem com a ética, a solidariedade, a crítica, a cultura, o intelecto, com o 

entendimento dos problemas sociais, enfim, com uma visão alargada do mundo” (FERREIRA, 

2014, p.06). 

Portanto, com a experiência de Bolonha redefine-se o modelo de ensino- 

aprendizagem, o qual sai da condição tradicional de “transmissão do conhecimento” para 

o modelo de aquisição de competências. Nesse processo cabe ao professor desenvolver  

nos alunos as competências  individuais necessárias para o exercício de uma profissão e 

a este maior  “liberdade ”  no  seu  processo  de  formação  e  responsabilidade  na  

aquisição  de conhecimentos. 



 

 

 
                  

As instituições de ensino superior, por meio da experiência de Bolonha, têm sido 

utilizadas pela Europa na busca por hegemonia no mercado globalizado. Em face dessa 

perspectiva os países europeus passam a adotar medidas de transnacionalização do ensino 

e da investigação, o que trouxe concorrência entre as universidades, bem como a estreita 

relação destas com empresas e indústrias a fim de gerar fontes alternativas de renda. A 

transnacionalização tem por finalidade a mobilidade de estudantes, docentes, 

investigadores e funcionários, no entanto, conforme defende Hagino (2014) pouco se debate 

sobre os apoios financeiros a estes sujeitos sociais. 

Assim, apesar da experiência de Bolonha propor a coesão social e a redução 

das desigualdades sociais, o que tem se materializado na sociedade é o aumento da 

hierarquização entre os estudantes, pois na prática Bolonha defende um projeto de 

sociedade individualista, meritocrático, discriminatório e excludente, já que coloca a 

educação na categoria de mercadoria rentável, acessível apenas àqueles que podem 

pagar, isto é não trabalham a educação como base para a construção de uma sociedade 

livre de toda forma de opressão e dominação, antes a utiliza como instrumento de acumulação  

do capital. 

 

3 CONCLUSÃO 

A educação superior construída pelas elites fundamenta-se numa base 

conformista e tradicional, profundamente positivista, a qual não considera as especificidades 

dos sujeitos históricos atendidos pela educação, postula uma mudança (se é que se pode 

nomear dessa forma) que não altera as bases estruturais impostas pelo capital, com objetivo 

de estabelecer a ordem. 

Esse tipo de posicionamento tem contribuído para a naturalização da 

desigualdade social e impede o exercício crítico da consciência que produz 

transformações. As próprias disciplinas ministradas no ensino consubstanciam essa 

subalternização, já que não suscitam um posicionamento crítico capaz de alterar o status 

quo, o objetivo, conforme PATTO (2007, p. 246) é “civilizar  as classes inferiores”,  é “adoçar 

o povo”. 

As determinações provenientes dos organismos internacionais têm por 

fundamento a concepção liberal-burguesa. Não é defendida um ideal de política 

universalizante, destinado a atender o coletivo e sim, a defesa intransigente do 

individualismo, de um caráter meritocrático da conquistas atingidas  que culpabiliza o sujeito 

pelas condições precárias que os envolve. 

Na concepção conservadora de educação a Universidade não é entendida 



 

 

 
                  

como um espaço de construção de conhecimento, da efetivação de uma práxis social que 

além de trazer mudanças no interior da instituição, também produz impacto em toda 

sociedade, fato que pode ser devidamente alterado a partir da participação crítica de todos 

os sujeitos envolvidos no processo educacional, os quais devem fazer oposição aos 

preceitos impostos pelo Banco Mundial, Organização Mundial de Comércio e a Carta de 

Bolonha, uma vez que esses instrumentos tem se materializado no plano real como um 

verdadeiro sucateamento da Educação Superior Pública de qualidade e com perspectivas 

emancipatórias. 

Nesse contexto, as inúmeras reformas e políticas que estão destinadas a 

atender aos interesses da classe dominante e do capital geram a precarização da educação, 

com a proliferação de instituições particulares sem base da indissolúvel relação entre 

ensino, pesquisa e extensão, a criação de programas que retiram das universidades 

públicas centenas de recursos e transferem aos setores particulares toda a verba e/ou 

outros incentivos que redimensionam tanto o papel e a história do Ensino Superior. 

Em meios as contradições da própria sociedade capitalista gerada e todas essas 

demandas e questões é necessário medidas de caráter reivindicatório com um projeto que 

faça da Educação Superior um espaço de instrumentalização do conhecimento pertinente e 

argumentativo, que coloque o sujeito e a coletividade no centro das decisões do seu tempo 

para entenderem a sociedade que se faz, os produz cotidianamente.  

Para tanto, é necessário políticas públicas não destinadas aos interesses únicos 

do mercado, alheio as necessidades reais da população, iniciativas de caráter justo que 

vislumbrem no concreto o conhecimento e o desenvolvimento histórico da humanidade.  

O envolvimento de todo o corpo acadêmico (alunos, professores, funcionários) 

com a comunidade na composição das Universidades deve favorecer a criação de espaço 

de aplicação do conhecimento fruto de diferentes disciplinas e com isso, o desenvolvimento 

desta, dentre outras questões que prezam acerca do valor educativo, com ampliação de 

possibilidades do saber na constante crítica do mundo que o cerca.  

A Educação Superior está para além do saber técnico. Deve ser - apesar da 

gradual diminuição dos espaços de disseminação de valores que justificam o ser, estar e 

fazer – um lugar de propagação de ideias coletivos, o qual o conhecimento, a reflexão e a 

criticidade acerca do homem e do mundo torna-se um mecanismo objetivo e subjetivo de 

emancipação daquele que atua nesse processo, bem como, todos que em volta 

compartilham dessa construção. 
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