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A luta por uma Universidade pública, gratuita, presencial, laica, democrática, com acesso 
universal, de qualidade, efetivamente popular perpassa a mobilização de um conjunto de forças 
sociais, entre estas, as organizações estudantis. Nós, Executiva Nacional dos Estudantes de 
Serviço Social – ENESSO – somos hoje: estudantes de universidades Públicas, Particulares e do 
Ensino à Distância, dito isto, reconhecemos que todos esses sujeitos são importantes para 
materializar a disputa desse projeto de Universidade que queremos que reconheça nossos sonhos 
e necessidades de classe.

No Planejamento Estratégico Nacional que aconteceu entre os dias 5 e 7 de setembro de 
2014, foi pensado entre a Coordenação Nacional, Coordenações Regionais, Discentes em 
Abepss, Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e Estudantes presentes, representando as 
7 regiões, a construção de uma campanha que faça a reflexão acerca do panorama da 
Universidade Brasileira.

Sendo assim, acumulamos em nossos espaços de organização e deliberação que hoje para 
além de refletir sobre a mercantilização do ensino, precarização da formação e redirecionamento 
da função social da Universidade, expansão do ensino superior era necessária, refletir sobre algo 
anterior e que deu origem necessidade da própria Universidade, a produção do conhecimento.

A quem serve teu conhecimento? É a pergunta que estamos querendo fazer para os 
e s tudan te s  de  SERVIÇO 
SOCIAL de todo o Brasil e mais 
além, a todos os movimentos 
estudantis existentes de dentro e fora 
da Universidade, fazendo o lançando 
dessa campanha e apresentando através 
dessa cartilha a síntese de uma reflexão 
colet iva sobre UNIVERSIDADE E 
EDUCAÇÃO.

Este material de base trará a crítica ao que 
vivenciamos através do atual projeto de educação e 
ao papel da produção de conhecimento na 
Universidade, fortalecendo a indissociabilidade do 
ensino, pesquisa e extensão, o desmonte da universidade, o 
debate de democracia e autonomia universitária e trazendo 
evidencias concretas da realidade do ensino superior e suas 
contradições no âmbito do acesso e permanência para fortalecer a 
bandeira de luta pela Universidade Popular.

Não podemos entender a educação deslocada da materialidade 
na qual ela se realiza: a sociedade de classes, pelas suas contradições e 
antagonismos próprios, sendo a educação, também um espaço que apre-
senta disputas de projetos.

É sabido que uma sociedade cujo sistema é capitalista, tanto a tecnologia 
quanto a ciência estão incorporados ao processo produtivo, assim a educação tem 
sido por vários anos um foco de luta e pesquisa aonde estudantes e trabalhadores se 
reúnem para reivindicar uma política de ensino superior de qualidade, mas com fins 
emancipatórios que não responda apenas aos interesses do mercado.

A Universidade é essencial para a produção de conhecimento, a formação de 
saberes e o despertar do senso crítico, sendo fundamental para a construção de novos 
homens e mulheres e novas possibilidades de sociabilidade devido o poder que ela adquiriu.

 Assim, quando um projeto de Universidade/Sociedade tem como principio uma 
transformação da realidade que se encontra em contra partida a continuidade da reprodução do 
já existente, dependendo assim da capacidade intencional, ela coloca em prática uma perspectiva 
crítica do papel desta Universidade.

O enfoque no momento é a Universidade, assim a contribuição da ENESSO perpassa, 
historicamente, a dimensão da formação profissional em Serviço Social, encarando esta para 
além de uma perspectiva acadêmica, mas como elemento basilar de uma compreensão crítica de 
mundo. Dessa maneira, propomos nesta CAMPANHA que a discussão, mas também mobiliza-
ção acerca da Universidade seja prioridade para nós.
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ssistência estudantil é uma política social O ENEM trouxe a possibilidade de migração 
voltada para a inclusão e permanência de de diversos estudantes de um estado para o outro, Aestudantes vulneráveis socialmente nas porém a política de assistência não garantiu a perma-

universidades. Moradia estudantil, alimentação, nência destes estudantes. Afinal, como um estudante de 
transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, baixa renda do interior do nordeste conseguiria se 
creche e apoio pedagógico, são alguns exemplos de manter estudando nos centros do Rio de Janeiro ou São 
assistência estudantil. Paulo? Por todo o Brasil, nunca houve um número tão 

Para que o estudante possa desenvolver-se em grande de evasão das universidades.
sua plenitude acadêmica, é necessário associar à A educação foi o setor que sofreu o maior corte 
qualidade do ensino ministrado uma política efetiva de no orçamento para 2015, de mais de R$7 bi, o que ainda 
investimento em assistência, a fim de atender às pode aumentar com a votação do Congresso. Além dos 
necessidades básicas de moradia, de alimentação, de cortes, boa parte do total do orçamento da educação 
saúde, de esporte, de cultura, de lazer, de inclusão tem sido destinado ao ensino privado através de 
digital, de transporte, de apoio acadêmico e de outras programas como PROUNI e FIES, verbas estas que 
condições. poderiam ser usadas para abrir mais vagas nas universi-

De acordo com o Governo Federal, "o objetivo dades públicas, e que estão enchendo os bolsos dos 
é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os tubarões do ensino que tratam a educação como 
estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho mercadoria, apenas mais um meio de lucrar às custas da 
acadêmico, a partir de medidas que buscam combater sociedade.
situações de repetência e evasão". Porém a realidade é Nas universidades federais, os problemas 
bem diferente. Políticas como o REUNI, PROUNI, aprofundados pela política de expansão sem qualidade, 
FIES, entre outras mostram um projeto de sucatea- se manifestam numa profunda crise de condições de 
mento das universidades públicas através da transferên- ensino e permanência dos estudantes, com insuficiên-
cia da verba pública para as universidades privadas. cia e atraso de bolsas de assistência, ausência de restau-

Diferente do que se apresenta, o REUNI não é rantes universitários, moradias estudantis, infraestrutu-
um projeto de expansão das universidades. O mesmo ra de salas de aula, laboratórios e bibliotecas, falta de 
cria vários novos cursos e abre inúmeras novas vagas professores e ofertas de disciplinas, privatização dos 
nas universidades públicas, o que seria ótimo, porém H.U.’s através da EBSERH, etc.
não garante professores, estrutura física e muito menos É necessário lutar por mais verbas pra 
assistência estudantil para estes estudantes. Assistência Estudantil de qualidade, por verbas públi-

cas apenas nas universidades públicas, por uma expan-
são de qualidade. Educação pública, gratuita e de 
qualidade é direito! O acesso a Educação é direito! 
Assistência Estudantil é direito!

assistencia estudantil
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A luta por uma Universidade pública, gratuita, ampliando o debate de democracia e autonomia 
presencial, laica, democrática, com acesso universal, de universitária e trazendo evidencias concretas da 
qualidade, efetivamente popular perpassa a mobiliza- realidade do ensino superior e suas contradições no 
ção de um conjunto de forças sociais, entre estas, as âmbito do acesso e permanência para fortalecer a 
organizações estudantis. Nós, Executiva Nacional dos bandeira de luta pela Universidade Popular.
Estudantes de Serviço Social – ENESSO – somos O regimento e estatuto da universidade são 
hoje: estudantes de universidades Públicas, responsáveis por normalizar seu funcionamento 
Particulares e do Ensino à Distância, dito isto, reco- orgânico, de forma que basicamente tudo que concer-
nhecemos que todos esses sujeitos são importantes ne à universidade, desde a aprovação de projetos de 
para materializar a disputa desse projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, até seu gerenciamen-
Universidade queremos que reconheça nossos sonhos to administrativo e financeiro, deve estar respaldado 
e necessidades de classe. por esses documentos, e pelos mais diversos órgãos 

Sendo assim, acumulamos em nossos espaços (deliberativos e executivos) a eles vinculados.
de organização e deliberação que hoje para além de No caso de algumas universidades seus regimen-
refletir sobre a mercantilização do ensino, da precari- to e estatuto foram aprovados durante o período da 
zação da formação, do direcionamento da função ditadura cívil-militar, em plena vigência da lei de 
social da Universidade e da expansão do ensino segurança nacional e ainda com forte clima repressor, 
superior, se faz necessária a reflexão sobre algo de maneira que qualquer mobilização em prol da 
anterior e, que deu origem necessidade da própria democratização, e consequentemente de uma maior 
Universidade, a produção do conhecimento. permeabilidade às causas populares, poderia ser 

Quando compreendemos a importância que a encarada como “subversão da ordem e ameaça a 
universidade tem para a sociedade, a produção de soberania nacional”. É justamente por meio dessas 
conhecimento e tecnologias e a formação de profissio- legislações imanentes a estrutura universitária, que 
nais aptos a cumprir as tarefas essenciais para a repro- privilegiam determinados setores, de forma a conce-
dução da vida social. Mas tudo isso deve ter forma e der-lhes, enorme poder de decisão na universidade, em 
conteúdo em plena consonância aos interesses das detrimento dos outros segmentos universitários e 
classes dominantes, que estão sempre em relação de comunidade externa; qu e é possível que a dominação 
antagonismo com as necessidades da maioria da de classe seja exercida na universidade.
população. Não podemos entender a educação deslocada da 

A quem serve teu conhecimento? É a pergunta materialidade na qual ela se realiza: a sociedade de 
que estamos querendo fazer para os estudantes de classes, pelas suas contradições e antagonismos 
SERVIÇO SOCIAL de todo o Brasil e mais além, a próprios, a educação também se apresenta como 
todos os movimentos estudantis existentes de dentro e espaço privilegiado de disputas e projetos.
fora da Universidade lançando essa campanha e É sabido que uma sociedade cujo sistema é 
apresentando através dessa cartilha a síntese de uma capitalista, tanto a tecnologia quanto a ciência estão 
reflexão coletiva sobre UNIVERSIDADE E incorporados ao processo produtivo, assim a educação 
EDUCAÇÃO.  tem sido por vários anos um foco de luta e pesquisa 

Este material de base trará a crítica ao que aonde estudantes e trabalhadores se reúnem para 
vivenciamos através do atual projeto de educação e ao reivindicar uma política de ensino superior de qualida-
papel da produção de conhecimento na Universidade, de, mas com fins emancipatórios que responda às 
fortalecendo a indissociabilidade do ensino, pesquisa e necessidades coletivas que direcionem a humanidade a 
extensão, combatendo o desmonte da universidade, sua emancipação.
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“Este material de 
base trará a crítica ao 
que vivenciamos 
através do atual pro-
jeto de educação e ao 
papel da produção 
de conhecimento na 
Universidade, forta-
lecendo a indissocia-
bilidade do ensino, 
pesquisa e extensão 
(...)” 
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A Universidade é essencial para a produção de  A s s i m ,  q u a n d o  u m  p r o j e t o  d e  
conhecimento, a formação de saberes e o despertar do Universidade/Sociedade tem como principio uma 
senso crítico, sendo fundamental para a construção de transformação da realidade que se encontra em contra 
novos homens e mulheres e novas possibilidades de partida a continuidade da reprodução do já existente, 
sociabilidade devido o poder que ela adquiriu. dependendo assim da capacidade intencional, ela 

Nesse sentido, para que possamos repensar o coloca em prática uma perspectiva crítica do papel 
funcionamento da universidade pública brasileira, a desta Universidade. Essa compreensão nos leva 
fim de dar-lhe uma orientação de caráter popular, tem- fatalmente a necessidade de forjar instrumentos 
se como tarefa primordial que construamos outras capazes de aglutinar os setores mais avançados da 
formas de pensar os rumos da universidade. Não se comunidade universitária para disputar a estrutura de 
pode separar a crítica ao atual caráter da universidade tomada de decisão da universidade. E justamente nesse 
pública da crítica às estruturas de tomada de decisão na aspecto, contar com o apoio de professores e TAEs, é 
universidade. A luta por democracia interna se coloca, algo que o movimento deve cada vez mais buscar.
portanto como uma tarefa essencial para aqueles que Devemos forjar instrumentos para que a 
querem uma universidade a serviço da classe trabalha- comunidade externa possa intervir adequadamente 
dora. Inclusive, o movimento nos rumos da universidade e 
estudantil brasileiro a nível nacional, garantir sua devida legitimidade 
que em diversos momentos históri- perante a comunidade universitária, 
cos teve como uma de suas principa- e também se coloca como um 
is bandeira a relação entre universi- desafio que, mesmo só sendo 
dade e sociedade, tem em sua possível em médio prazo, devemos 
história a memorável Greve do Um buscar traçar o caminho desde já. 
Terço. Mas só com a síntese de todas essas 

Em 1962, no contexto das reivindicações particulares, mediada 
mobilizações populares para pela intervenção das reivindicações 
avançar nas reformas de base do históricas do povo do Brasil – e em 
governo Jango e de desdobramen- especial, de seu proletariado, que 
tos do II Seminário Nacional de não reivindica para si nenhum 
Reforma Universitária que reafirma- direito particular, pois não há nele 
va a necessidade da universidade nenhuma injustiça particular, mas a 
expressar as demandas populares, é injustiça por excelência – que 
deflagrada a Greve do Um Terço, poderemos construir uma universi-
uma das maiores mobilizações da dade verdadeiramente a altura das 
história do movimento estudantil necessidades históricas de nosso 
brasileiro. A principal pauta da greve povo.
era justamente a democracia O enfoque no momento é a 
universitária, por isso seu nome – os Universidade, assim a contribuição 
estudantes exigiam que suas opiniões tivessem o peso da ENESSO perpassa, historicamente, a dimensão da 
de um terço na hora de decidir os rumos da universida- formação profissional em Serviço Social, encarando 
de. A UNE, confiante em sua capacidade de mobilizar esta para além de uma perspectiva acadêmica, mas 
as bases, convocou os estudantes a pararem suas como elemento basilar de uma compreensão crítica de 
atividades e entrar em greve em luta pela democracia. mundo.  Dessa  maneira ,  propomos nesta  
A Greve do Um Terço, apesar de não ter atingido seus CAMPANHA que a discussão, mas também mobiliza-
objetivos, conseguiu por um período paralisar a maior ção acerca da Universidade seja prioridade para nós.
parte das então 40 universidades do Brasil e fazer 
diversas ações, como a ocupação do Ministério da 
Educação, trazendo um enorme acúmulo político para 
o histórico do movimento estudantil brasileiro.



A datar dos tempos mais remotos, 
os negros (as) foram/são vítimas de todas 
as formas de violação de direitos, precon-
ceitos, discriminações e opressões imagi-
náveis. Ao nos reportamos à nossa 
trajetória histórica, social e econômica, 
percebe-se que a desigualdade faz parte da 
construção de nosso país e essa população 
vem sofrendo o peso dos estereótipos 
socialmente atribuídos durante esse 
processo.

Ao longo da história, têm-se 
registros das violências ideológicas 
sofridas pelos negros e negras, tendo em 
vista que a classe dominante (leia-se classe 
burguesa e embranquecida) criara um 
modelo “ideal” de sociedade e quem não 
se enquadrasse nele, estaria à margem e 
seria um empecilho para o lema “ordem e 
progresso”, almejado pela elite política e 
intelectual do país.

Essa situação de racismo reforça uma imagem de inferioridade e depreciativa aos povos, 
cuja cultura sustentada não é a da classe dominante, ressaltando julgamentos de acordo com 
suas características fenotípicas: tipo de cabelo, cor de pele, descendência, formato do rosto.

O racismo é o conjunto de ações e intenções que determina a relação entre os indivíduos 
na perspectiva de reforçar a superioridade de uma raça (branca) em detrimento de outras, 
especialmente negros e indígenas, os quais sofrem processos de exclusão cotidianamente e 
tem vários de seus direitos negados.

A desigualdade e a discriminação racial construída durante todo o processo sócio-
histórico precisam ser corrigidas também com políticas públicas e não apenas com a concep-
ção errônea de que vivemos uma “democracia racial”.

Destarte, as cotas raciais se apresentam como uma política de ação afirmativa e/ou política compensatória 
(mesmo sabendo que nada pode compensar todas as barbáries sofridas pelos negros e negras) e agem como um 
mecanismo de inclusão social e racial, ajudando a produzir novos argumentos e pontos de vista sobre a população 
referida e, com isso, contribuem para uma sociedade mais justa e democrática.

As cotas raciais não se configuram como um instrumento ilegítimo e facilitador de entrada para estudantes 
negros menos capacitados, mas antes, significa tratar de maneira diferenciada um grupo que teve/tem menos oportu-
nidades e, portanto, vive condição de extrema desvantagem e um grande abismo social se comparados à população 
branca. 

As cotas raciais também não significam que as pessoas negras são menos inteligentes que as brancas, pois todas 
as pessoas negras possuem as mesmas capacidades intelectuais, entretanto, nem sempre possuem as mesmas oportu-
nidades sociais e educacionais. Vale ressaltar que as cotas não se tratam de um favor do Estado para com a população 
negra, tampouco, se tratam de dar vagas à esse público, pois trata-se de um direito conquistado em que as pessoas que 
fazem o vestibular – cotistas ou não – devem atingir uma nota mínima para serem contemplados com essa política 
afirmativa.

Portanto, é necessário lutar cada vez mais pela ampliação e 
consolidação das cotas raciais, bem como pela manutenção dos 
alunos cotistas dentro da universidade, pois as cotas sociais não 
contemplam a população negra, haja vista que a adoção de cotas 
sociais para estudantes de baixa renda reforça a ideia equivocada de 
que não existe racismo nas escolas. 

As cotas raciais implicam numa igualdade de oportunidade 
para a população negra do país que, em sua maioria, encontra-se em 
situação de miserabilidade ferrenha, dado o processo histórico de 
exclusão que acometeu os negros (as) desde a “abolição” da escra-
vatura, em que estes foram sistematicamente postos à margem das 
esferas mais significativas da sociedade, pois foram jogados num 
modelo de sociabilidade em que não estava/está preparado para 
respeitar às diversidades e compreender o ser humano em sua 
singularidade.

Nesse sentido, enquanto não houver igualdade de oportuni-
dades para toda a população, independentemente de cor, raça, 
gênero, orientação sexual, origem, renda etc., a concretização do 
Brasil como nação verdadeiramente democrática estará cada vez 
mais distante.

As cotas são legitimas e necessárias, mas devem estar alinha-
das a um projeto novo de sociedade para garantir que esses estudan-
tes não sejam novamente instrumentos na mão dessa sociedade 
capitalista, que esses jovens negros não estejam, depois de forma-
dos, submetidos a exploração. Por isso a luta continua e esse projeto 
deve ser consequente. Devemos, pra além de garantir que o negro 
esteja dentro da universidade, problematizar e pensar a quem o 
conhecimento adquirido dentro das universidades esta sendo 
direcionado.

Tire seu racismo do caminho,

que eu quero passar

com minha

cor
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15 a 29 anos

Isso significa que

7 jovens
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Apesar do número de estudantes no ensino superior ter 
aumentado ao longo de dez anos, a desigualdade entre 
brancos e negros ou pardos na universidade ainda é gran-
de. Segundo análise do IBGE em 2012, enquanto 66,6% 
do total de estudantes brancos de 18 a 24 anos frequenta-
vam o ensino superior,apenas 37,4% dos estudantes pre-
tos ou pardos estavam no mesmo nível.
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A datar dos tempos mais remotos, 
os negros (as) foram/são vítimas de todas 
as formas de violação de direitos, precon-
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se enquadrasse nele, estaria à margem e 
seria um empecilho para o lema “ordem e 
progresso”, almejado pela elite política e 
intelectual do país.

Essa situação de racismo reforça uma imagem de inferioridade e depreciativa aos povos, 
cuja cultura sustentada não é a da classe dominante, ressaltando julgamentos de acordo com 
suas características fenotípicas: tipo de cabelo, cor de pele, descendência, formato do rosto.

O racismo é o conjunto de ações e intenções que determina a relação entre os indivíduos 
na perspectiva de reforçar a superioridade de uma raça (branca) em detrimento de outras, 
especialmente negros e indígenas, os quais sofrem processos de exclusão cotidianamente e 
tem vários de seus direitos negados.

A desigualdade e a discriminação racial construída durante todo o processo sócio-
histórico precisam ser corrigidas também com políticas públicas e não apenas com a concep-
ção errônea de que vivemos uma “democracia racial”.

Destarte, as cotas raciais se apresentam como uma política de ação afirmativa e/ou política compensatória 
(mesmo sabendo que nada pode compensar todas as barbáries sofridas pelos negros e negras) e agem como um 
mecanismo de inclusão social e racial, ajudando a produzir novos argumentos e pontos de vista sobre a população 
referida e, com isso, contribuem para uma sociedade mais justa e democrática.

As cotas raciais não se configuram como um instrumento ilegítimo e facilitador de entrada para estudantes 
negros menos capacitados, mas antes, significa tratar de maneira diferenciada um grupo que teve/tem menos oportu-
nidades e, portanto, vive condição de extrema desvantagem e um grande abismo social se comparados à população 
branca. 

As cotas raciais também não significam que as pessoas negras são menos inteligentes que as brancas, pois todas 
as pessoas negras possuem as mesmas capacidades intelectuais, entretanto, nem sempre possuem as mesmas oportu-
nidades sociais e educacionais. Vale ressaltar que as cotas não se tratam de um favor do Estado para com a população 
negra, tampouco, se tratam de dar vagas à esse público, pois trata-se de um direito conquistado em que as pessoas que 
fazem o vestibular – cotistas ou não – devem atingir uma nota mínima para serem contemplados com essa política 
afirmativa.

Portanto, é necessário lutar cada vez mais pela ampliação e 
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contemplam a população negra, haja vista que a adoção de cotas 
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situação de miserabilidade ferrenha, dado o processo histórico de 
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esteja dentro da universidade, problematizar e pensar a quem o 
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Apesar do número de estudantes no ensino superior ter 
aumentado ao longo de dez anos, a desigualdade entre 
brancos e negros ou pardos na universidade ainda é gran-
de. Segundo análise do IBGE em 2012, enquanto 66,6% 
do total de estudantes brancos de 18 a 24 anos frequenta-
vam o ensino superior,apenas 37,4% dos estudantes pre-
tos ou pardos estavam no mesmo nível.
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A educação no sistema capitalista desempenha um 
importante papel no que tange aos interesses e manutenção 
da ordem vigente. Dentro da sociedade as instituições 
formais de ensino cumprem o papel de difundir o ideário do 
sistema educacional, cabendo aí um destaque às universida-
des.

A reforma universitária de 1968 representou, dentre 
outras coisas, o incentivo a lógica privatizante do ensino superior, privilegiando o investimento do empresariado e a 
estratégia orientada pelos países imperialistas aos chamados países em desenvolvimento - América latina.

Nesse período vivenciávamos mundialmente o aprofundamento da crise estrutural do capital, com a necessidade 
de reformulação para garantir que o capitalismo continuasse se desenvolvendo e acumulando, aliado ao processo de 
alteração/flexibilização do modo de gestão da produção, determinando uma reconfiguração do papel do Estado e um 
novo projeto era iniciado mundialmente em resposta à crise, o projeto neoliberal.

Nesse período é importante ressaltar dois momentos relevantes para a redemocratização do país: a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, considerada um avanço no campo dos direitos, fruto da luta das/os trabalhadores; e a 
Reforma do Estado na década de 90, representando um período de desmonte dos direitos sociais.

A proposta de Reforma do Estado foi construída a partir da defesa de que a crise do capital era somente uma crise 
de Estado, ou seja, segundo o documento que sugeria a reforma, a intervenção estatal deveria sofrer mudanças necessá-
rias para a superação da crise e a principal delas é a sua intervenção social, com a desculpa de que “os gastos com os 
direitos sociais gerava custos excessivos ao poder público”. A saída proposta para a educação foi então intervenção 
estatal somente para a educação básica, e o ensino superior passou a ser incluído no setor estratégico de serviços não 
exclusivos do Estado. A partir da Lei de Diretrizes de Base aprovada em 96 podemos perceber a política adotada pelo 
país, quando no artigo 7º dispõe que “O ensino é livre à iniciativa privada”.

Assim podemos observar como os 
governos vêm respondendo ao mercado na 
política de educação, onde atualmente, têm-se 
programas voltados para o ensino superior, com 
a desconstrução de um ensino superior público,  
e juntamente com eles seus discursos de rede-
mocratização ao acesso a educação.  A cada 
período da história a universidade brasileira 
cumpriu e vem cumprindo um papel de adequação as demandas do capital e subordinação ao imperialismo, monopólios 
e latifúndios. O Banco Mundial na sua carta de recomendações aos países emergentes orienta o investimento de verbas 
públicas com mais afinco em instituições privadas de ensino, e é isso que irá acontecer de maneira acentuada em 2004 
durante o governo Lula, quando é lançada a proposta de Reforma do Ensino Superior, em continuidade com a proposta 
de reformas iniciadas na década de 90, com a inauguração de programas que reforçam a lógica de investimento público 
no setor privado e parcerias público-privado, fortalecendo a ideia de educação como um serviço. Essa reforma é consi-
derada uma “contrarreforma” diante do seu caráter de expansão, fortalecendo instituições privadas, que passam a ser 
caracterizadas como centros universitários, faculdades e universidades, e sucateando as universidades públicas, através 
de programas educacionais como o PROUNI, o FIES, o EAD, e o REUNI.

É importante compreender melhor o caráter desses programas, e a materialização dessa “contrarreforma”:
O PROUNI – Programa Universidade Para Todos que tem como objetivo garantir o acesso ao ensino superior, 

através de instituições privadas e justifica a transferência de recursos públicos para empresas privadas educacionais, por 
meio de isenções fiscais, que disponibilizam bolsas totais ou parciais de estudo. Os alunos são selecionados através do 
desempenho no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio e de acordo com sua renda familiar, de no máximo 3 
salários mínimos por pessoa, segundo a Lei Nº 11.096/04.

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, foi instituído pela Medida Provisória de Nº 
1.827, de 27 de maio de 1999 e depois em forma de Lei Nº 10.260 de 12 de julho de 2001, complementada pela Lei Nº 
12.513 de outubro de 2011, é um sistema de financiamento em que o estudante paga ao final do curso em  um prazo 
específico, o valor recebido com juros ao Estado. E a partir de abril de 2015, será exigida uma pontuação mínima de 450 
pontos no ENEM para obter acesso ao financiamento.

O Ensino à Distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Decreto Presidencial Nº 5.622/05). O 
EAD é uma modalidade de educação, muito complexa e que merece estudo aprofundado, que possibilitou a ampliação 

de vagas a custo baixo, porém com poucos mecanismos de avaliação de qualidade, e consequentemente teve-se 
um “bum” de instituições aderindo à modalidade e um crescimento desenfreado de polos e cursos pelo país, 
com turmas com grande número de alunos que se encontram presencialmente uma vez por semana, não tendo 
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diretrizes para controle de avaliações virtuais, nem considera diretrizes para o estágio, dentro tantas outras 
características, se tornando a maior forma de acesso da classe trabalhadora ao ensino superior de forma extremamente 

precarizada.
O REUNI (Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação de Expansão das 
Universidades Federais) é então, considerado o 
programa de expansão das Universidades 
Federais, instituído por meio do Decreto 
6.096/07, com o objetivo de alcançar a amplia-
ção das vagas em instituições públicas. Com 
investimento para ampliação das vagas e estrutu-
ra, no prazo de 5 anos. É importante ressaltar 
que o REUNI impõe uma precarização na 
relação ensino-aprendizagem, pois ao passo que 
amplia consideravelmente a inserção de estu-
dantes, amplia parcialmente a contratação de 
professores, aumentando então a relação 
professor-aluno, o que impacta diretamente na 
qualidade da formação e no processo de traba-
lho dos docentes. Além de diminuir a contrata-
ção de servidores técnico-administrativos, 
ampliando assim o quadro de terceirizações, 
mais um elemento que fundamenta a lógica 
precarizante em que esse programa foi imple-
mentado.

O PNE – Plano Nacional de Educação 
2014-2024, aprovado pela lei 13.0005/14,  é 
dentro da esfera estatal as diretrizes para a 
Educação no Brasil. O plano é composto por 
metas, algumas exclusivas ao ensino básico e 
outras ao ensino superior. No que tange ao 
ensino superior vale destacar que o PNE 
regulamentou a expansão do ensino superior 

através do REUNI, ou seja, o REUNI deixa de ser uma política de governo e torna-se uma política de Estado, expansão 
do FIES, para a graduação e a pós-graduação stricto sensu, a ampliação do Ensino a Distância através da Universidade 
Aberta do Brasil/UAB. O PNE prevê que em 10 anos, 10% do PIB deverão ser aplicados na Educação. A pergunta que 
intriga é: Quais as condições desse investimento? As próprias metas do plano deixam exposta a resposta: reforçar o 
investimento público em iniciativas privadas. Ressaltamos que a luta em defesa da educação pública perpassa pela 
necessidade de investimento exclusivo para a educação pública para que o acesso seja realmente democrático.

Segundo dados da própria Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Educação Superior-ABRAES, 
composta pelos cinco maiores grupos educacionais privados do país, todos eles com capital privado estrangeiro em sua 
composição acionária - Anima, Devry, Estácio, Laureate e Kroton- Anhanguera, no Brasil 73% das matrículas do ensino 
superior estão sob a lógica da iniciativa privada, 
sendo  que  20% concentram - se nas mãos de 
um único grupo empresarial,  o grupo Kroton -
Anhanguera.

É possível concluir que os interesses do 
capital ditado por bancos, agências internacio-
nais e monopólios de ensino superior cami-
nham a passos largos para a legitimação da 
educação como um produto a ser vendido e 
comprado no mercado, passando a ser mais uma 
área de acumulação de capital. A defesa de uma 
educação pública de qualidade é, necessaria-
mente, parte de uma luta contra o capital e pela 
transformação da sociedade em que vivemos 
para efetivação da formação profissional crítica, 
em consonância com o projeto de educação 
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“Quando falamos de povo não entendemos por tal os setores 
acomodados e conservadores da nação, aos que convém qualquer 
regime de opressão, qualquer ditadura, qualquer despotismo (…) 
Nós chamamos povo se de luta se trata” Fidel Castro 

 universidade cumpre papel importante atuação defesa dos interesses operários; Logo em 
nessa sociedade, é a instituição responsá- seguida, 2° Seminário Nacional de Reforma Avel por grande parte da produção de Universitária (1962), foi aprovada a Carta do Paraná, que 

conhecimento, ciência e tecnologia, bem como a reafirmou formulações do primeiro seminário e coloca a 
formação de profissionais para seguirem a ordem premissa que para a universidade ser revolucionária 
dominante. Para compreendermos a universidade precisa “ser a expressão do povo” e propõe também 
brasileira na atualidade, precisamos analisar seu contex- que a luta pela Reforma Universitária seja parte da luta 
to histórico, observando as particularidades do desen- pelas Reformas de Base, o mesmo documento balizou a realiza-
volvimento do capitalismo em nosso país, e os limites ção da greve nacional estudantil conhecida como 
objetivos colocados para as classes dominantes nativas “greve de um terço”, que exigia a participação mínima 
em seu projeto de dominação subordinado aos interes- de 1/3 dos estudantes nos órgãos colegiados das 
ses do imperialismo. Ou seja, a universidade é parte universidades.  Mais recentemente, a partir da década de 
dessa sociedade e está diretamente relacionada às 80 também houve elaboração de documentos critican-
contradições da ordem capitalista. Dessa forma, o dito e do o modelo vigente de universidade e a contra-
reconhecido como lugar “privilegiado do saber” reforma.
também é espaço de luta e resistência. O que identificamos hoje é que o projeto hege-

A luta para derrubar e superar a universidade que mônico de universidade se contrapõe aos interesses da 
serve para os dominantes para uma universidade que maioria da população brasileira, o que implica na 
sirva de fato aos anseios e reais necessidades do povo necessidade de construção de um projeto alternativo de 
brasileiro não é recente e tampouco está isolada da universidade que esteja intrinsecamente articulado com 
superação dos dilemas dessa ordem social.  A história as demandas dos setores populares.  Nesse sentido, a 
em geral, destacamos aqui a América Latina, nos mostra luta é por uma Universidade Popular, que compreende 
importantes lutas universitárias e populares. Por em uma estratégia parcial dentro da estratégia geral, a 
exemplo: a luta dos estudantes de Córdoba (1918) que busca pela emancipação humana através da revolução 
lutaram contra a universidade elitista e arcaica; a socialista. Ou seja, a luta pela universidade popular 
constituição da Universidade Popular em Cuba no parte da ordem capitalista, mas só pode ser de fato 
interior do projeto revolucionário e de construção do superada para além dessa sociedade com o movimento 
socialismo; a experiência ainda em constituição da do proletariado para tomar a hegemonia. Então a luta 
Universidade Bolivariana da Venezuela, entre muitas por uma universidade popular não é de forma alguma 
outras. isolada, mas como parte importante de toda profunda 

No Brasil foram construídos variados espaços organização dos setores populares, em especial o 
em nossa história que colocavam em xeque a universi- proletariado. Lenin nos mostrou com clareza, que a 
dade e estrutura da sociedade. Por exemplo, o segundo revolução democrática é uma revolução popular e que 
Congresso Nacional de Estudantes (1938); 1° seria tanto mais profunda quanto mais o proletariado 
Seminário Nacional de Reforma Universitária (1961), assumisse a frente do processo, não excluindo a necessi-
onde foi aprovada pelo movimento estudantil a dade de fazer a diferenciação das classes que englobam 
Declaração da Bahia  que problematiza a democratização o conceito de “povo”. "No Brasil, onde a revolução 
do ensino e preocupação da formação universitária e burguesa ocorreu desvinculada da revolução democrá-

9



contundente e decidido o proletariado, especial- A transformação da forma e do conteúdo da 
mente o proletariado produtivo. Se não compreender- universidade atual, a disputa dela, é o que perseguimos. 
mos isso, não seremos capazes de construir uma contra- Mas não basta uma estratégia política correta, é preciso 
hegemonia capaz de fazer a revolução, pois não teremos que ela seja empunhada também por uma estratégia de 
clara a definição do próprio inimigo, que precisa ser organização. Dessa maneira, o horizonte é a constitui-
isolado.” [1] E por isso que as palavras de Fidel devem ção de um Movimento Nacional pela Universidade 
ser destacadas quando levantamos a bandeira por uma Popular. A ENESSO participou ativamente da organi-
universidade popular: povo exclui a burguesia, e zação do I Seminário Nacional de Universidade 
engloba os setores anti-imperialistas, anti-monopolistas Popular- SENUP, que ocorreu em 2011 na cidade de 
e anti-latifundiários. Porto Alegre, que reuniu diversas entidades, coletivos, 

"A necessidade histórica da luta pela grupos, partidos políticas em torno da bandeira de 
Universidade Popular, como estratégia parcial no universidade popular e da profunda necessidade de 
âmbito da educação superior, está colocada pelo caráter organização coletiva e articulação nacional. Foi criado o 
dependente do capitalismo no Brasil, onde a revolução Grupo de Trabalho Nacional de Universidade Popular- 
burguesa ocorre sem revolução democrática e nacional, GTNUP e seguimos na organização do II SENUP, que 
o que acaba deslocando o eixo desta para a revolução ocorreu em 2014 na cidade de São Paulo.  A ENESSO 
socialista. A revolução socialista é assim, uma revolução tem e teve papel fundamental na construção dessa luta, 
proletária e popular, pois as necessidades de todos os por entender que a condição para o crescimento de 
setores explorados e oprimidos pelo bloco de poder nossa luta é traçar desde já uma estratégia clara, que vá 
dominante somente podem ser satisfeitas de modo se aperfeiçoando conforme a luta e o estudo da realida-
permanente e profundo se inseridas dentro da constru- de, que vá balizando cada ação do movimento no 
ção do socialismo."[2] sentido do acúmulo de forças, que aponte um norte 

 Nesse sentido, a luta é por uma Universidade para além da ordem: e por aí, pelo difícil e gratificante 
Popular, compreendida em uma estratégia com princí- caminho da luta revolucionária, construir sobre as 
pios gerais que devem ser constantemente apresenta- ruínas da universidade a serviço do capital, uma 
dos como horizonte para a solução positiva dos proble- Universidade Popular, em toda beleza de sua forma, e 
mas candentes (direitos estudantis, pesquisa e extensão, em toda profundidade de seu conteúdo. A luta pela 
reformas curriculares, planos de carreira, isonomia Universidade Popular irá crescer cada vez mais. Ela não 
salarial, etc), ou seja, como ponto de chegada de progra- é monopólio de nenhum grupo ou força política, antes 
mas de ação viáveis e flexíveis. Precisamos enfrentar é um projeto aberto e dinâmico, passível de absorver o 
todas as medidas que precarizam ainda mais o ensino legado dos povos e ampliar a base social em uma 
superior através das contra-reformas (PROUNI, disputa contra-hegemônica.
REUNI, EBSERH) contidas no perverso projeto de 
universidade da classe dominante. Precisamos avançar 

[1] Fausto Moura; Apontamentos Sobre a Estratégia da no debate de acesso à universidade, bem como a 
Universidade Popular.

permanência nela, mas isso deve ser relacionado a que 
[2] Idem.

lógica de universidade defendemos, bem como a 
democracia universitária, projetos de extensão, de 
pesquisa, currículos dos cursos e processos pedagógi-
cos. A luta prática pela Universidade Popular não deve 
somente ficar na defensiva, mas também servir para 
ensaiar as relações futuras de forma antecipada, já que 
não conquistaremos a universidade popular ou o 
socialismo amanhã. Para tanto, precisamos acumular 
força significa elevar o nível de consciência do povo e 
criar meios para que esta elevação corresponda a 
formas de organização que sejam viáveis e duradouras e 
que impulsionem conquistas cada vez maiores para o 
povo brasileiro. 
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