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POR QUE SE ORGANIZAR? 

 
Longe de ser uma exceção a Universidade reproduz as relações existentes no nosso cenário político e econômico. Sendo 

o capitalismo um sistema de dominação e exploração parece que a Universidade se insere nesse servindo aos seus 

interesses e valores. Assim, a educação longe de promover a difusão e desenvolvimento de conhecimentos socialmente 

úteis e formar sujeitos emancipados, muito pelo contrário tem pura e simplesmente a função de formar para as 

demandas do mercado e produzir conhecimento para o mesmo. Isto se evidencia com a tecnicização crescente dos 

currículos juntamente com a especialização do ensino, fragmentando-o. A lógica produtivista se impõe sobre a 
Universidade tanto no que tange a construção do conhecimento quanto no que se refere a formação dos seus estudantes, 

cujo mote é “fabricar” diplomas em uma velocidade sempre crescente e com custos mais baixos. É sempre questionável 

para quais objetivos e para que(m) serve o conhecimento produzido e, nesse sentido, nota-se que a Universidade está 

muito distante dos e das trabalhadores/as, seus verdadeiros mantenedores 

 

Nesse contexto de contradições insere-se o Movimento Estudantil que, através da organização coletiva busca resgatar da 

inércia a base estudantil. Organizar para enfrentar esta realidade está na ordem do dia e é eminente que a tarefa ainda é 

constituir bases suficientemente fortes para que se possa não tão somente enfrentar e resistir aos ataques, mas também 

construir um projeto de educação transformador. Destacamos que este projeto somente pode obter sucesso à medida que 

se associe à luta das classes exploradas e possa ser parte de uma transformação social, afinal a Universidade não é um 

microcosmo independente e autônomo da sociedade como um todo e para que possa ser transformada em um sentido 
emancipador necessita estar articulada a um projeto de sociedade. Uma parte grande dos e das estudantes hoje se 

encontra na classe daqueles que são assalariados, que dependem de sua força de trabalho ou ainda são financiados por 

seus pais que são assalariados, diante desse contexto pensar em um movimento estudantil que seja solidário às classes 

exploradas é reconhecer-se como parte dela; uma vez que em maioria somos futuros trabalha-dores, mesmo que com 

funções intelectualizadas. 

 

As reformas na Educação Superior  
“Governo dos Trabalhadores?? 

 
Observando a realidade nota-se que o neoliberalismo se impõe sobre a educação e quem da as carta neste tema ainda 

são os grandes capitais e seus interesses. No Brasil, nada muito diferente, mesmo com a vitória do governo dos 
“trabalhadores” a educação, direito social essencial, nem sequer aparece como prioridade, uma vez que hoje apenas 

2,86 % do orçamento é destinado para investimento na educação - cerca de 4 % do PIB - enquanto que 49% do PIB é 

revertido para o pagamento da dívida externa pública, priorizando os banqueiros. 

 

Desse modo, tal governo demonstra que não rompe com o capital pois, seu exercício de poder, acaba contribuindo para 

o aumento do número de vagas ofertadas em instituições privadas de ensino, principal-mente Universidades, 

transformando então a educação em objeto de venda. Um exemplo de tal incoerência é o decreto de projetos como o 

PROUNI – que apesar de ser propagandeado como um projeto de interesse popular, vai ao encontro dos inter-esses da 

lógica do capital afinal, à proporção que direciona recursos públicos para manter estudantes em instituições particulares, 

deixa de expandir os investimentos nas Universidades públicas - e o REUNI (Reestruturação e Expansão Universitária), 

que impõe que o índice de diplomação seja correspondente a 90% do total de estudantes que ingressam a cada ano - 

sobre-pondo a qualidade da educação ofertada, priorizando o resultado quantitativo da formação – e aumento do 
número de vagas (18 estudantes para 1 professor) sem apresentar contudo, recursos suficientes. 

 

Ainda assistimos a presença crescente das fundações de apoio, privatização em parcelas, a medida que os serviços da 

Universidade são pouco a pouco delegadas a elas, e assim desresponsabilizam o estado. Mais grave ainda é a PL 1749 

(antiga MP520), que prevê a criação da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para administração dos 

Hospitais Universitários, uma empresa subsidiada pelo estado, mas de caráter jurídico privado, o que claramente abre 

possibilidades da inserção do capital privado na gestão destes hospitais. Estes são somente alguns dos exemplos de 

sucateamento, precarização e privatização que enfrentamos atualmente. 

 

Além disso, dando seqüência aos planos de governo PT desde 2001, Dilma já mostra de que lado está, realizando um 

corte de 50 bilhões de reais no orçamento da união destinado aos ser-viços públicos. A educação foi um dos setores 
atingidos com R$ 3 bilhões a menos de investimento, sendo que destes R$ 1 bilhão foi tirado da educação superior. 

Ainda a curto e médio prazo não podemos ter expectativas afinal o Plano Nacional de Educação aponta para no máximo 

atingir o investimento de 7% do PIB quando sabemos que a pauta histórica do movimento reivindica 10%. 

 

Caminhos diferentes que levam ao mesmo fim…  



UNE ou ANEL? 

 
UNE, lembramos do seu papel nas lutas do movimento estudantil, principal-mente na década de 60, na ditadura militar 

e também nos anos 90, na redemocratização do país. O processo histórico do qual podemos dizer que a UNE de hoje é 

fruto, faz parte de um fluxo dos movimentos sociais do período da reabertura política, que se inicia na década de 80. A 

Estratégia adotada pela esquerda, cujo fim culminou na formação da CUT, MST e na reconstrução da UNE, os quais 

serviram de sustentação do projeto que possibilitou a ascensão ao estado por parte do PT. 

 

Partindo desse histórico recente, podemos observar que tal estratégia levou um organismo de luta como a UNE 

converter-se em “correia de trans-missão” (aparelhada pelo PC do B-base aliada do PT-via UJS, que controla a entidade 

a mais de 15 anos). Assim, a entidade é subordinada as deliberações do partido, e passa a ter como foco não mais as 

suas lutas e reivindicações, e sim o fornecimento da sua força para projetos alheios aos de sua categoria. A UNE se 

tornou um braço do PT quando este chega ao poder do estado, atingindo um nível de burocratização e aparelhamento 
que não só a colocam fora das lutas, mas na contramão destas. Prontos a defender o governo se preciso, ou fazendo uma 

“crítica construtiva”, enchendo os bolsos da burocracia estatal, e se colocando contra o próprio Movimento Estudantil e 

suas expressões de base. Como nas mobilizações contra o REUNI (2007) quando se foi desfavorável as ocupações de 

Reitoria e a favor do projeto do governo. E neste ano em que não auxiliou nas greves e ocupações que aconteceram em 

14 universidades públicas. 

 

Neste contexto de cooptação completa da UNE surgem dissidências tanto internas como externas. Por um lado temos a 

oposição interna a UNE que geralmente alimenta o discurso da irreversível burocratização da UNE, e que esta serviria 

somente como um espaço de disputa de militantes, por mais que saibam que a base social da UNE é massivamente 

composta da boa “massa de manobra” do PCdoB e PT. Os grupos de maior expressão com esse discurso têm hegemonia 

do PSOL, partido que ainda tem como objetivo a participação na democracia burguesa. Sendo o movimento estudantil 

um oportuno espaço para captação de força política. Logo vemos como este campo aparenta claramente submeter as 
discussões do movimento as suas estratégias de participação no estado, como por exemplo quando estes disputam 

cargos na UNE. 

 

Por outro lado temos o grupo formado pela nova entidade intitulada ANEL-Livre, nota-se rapidamente que esta é 

fortemente hegemonizada pelo PSTU, tanto o é que tem sérias dificuldades para atração de demais setores. Temos nessa 

alternativa os e efusivos defensores da “crise de direção”, isto é, a concepção de que a solução dos problemas do 

movimento estudantil perpassa a troca das direções nacionais e não a interpretação de que se necessita de uma 

reorganização das bases, que estão afastadas do movimento. 

 

Já famoso por suas práticas sectárias, entre a UNE e ANEL, vemos uma diferença na gradação do conteúdo 

“revolucionário” e na posição ocupada, mas no que tange a prática de correia de transmissão e submissão do movimento 
ao partido parece que caímos na mesma encruzilhada. Neste caso as opções que se apresentam são “caminhos diferentes 

que levam ao mesmo fim”. 

 

Nós do Quebrando Muros respeitamos em muito as organizações políticas, principalmente as que se colocam na luta, 

porém cremos muito pouco que a solução para o ME esteja na troca pela direção x ou y. E mais, acreditamos que 

enquanto não houver organicidade no alicerce do movimento – os estudantes- que os permita estabelecer nas suas 

entidades um projeto de poder dos de “baixo”, a luta não será efetiva. Somente um projeto de Poder Popular, que é o 

poder da base, calcado na AÇÃO DIRETA, na SOLIDARIEDADE dos setores explorados e dominados pelo capital, 

poderá romper com o atual quadro. A tarefa agora é organizar: CAs, coletivos de curso, grupos de estudo, etc. Isto é, 

fazer com que os espaços políticos estudantis sejam retomados pelos próprios estudantes, e deixem de estar a serviço 

destas direções. Nesse sentido cabe construir os processos de luta que forjem “novos instrumentos”, meios para a 

transformação, e assim, com esses “novos meios”, proporcionar as condições para que se realizem “novos fins”. 

 


