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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como tema central a análise da política de gestão do trabalho do 
governo federal para os servidores técnico-administrativos em educação das Instituições 
Federais de Ensino Superior nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O 
referencial teórico adotado neste estudo fundamenta-se no materialismo histórico dialético 
que busca ultrapassar a aparência dos fenômenos a fim de captar sua essência. Considerando 
que a política de gestão do trabalho é expressa pela Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoal, instituída pelo Decreto n°. 5.707/2006  e que possui a gestão por competência como 
princípio norteador, nosso trabalho buscará apreender  as bases de fundamentação teórica e o 
significado político da política de gestão do trabalho do governo federal, mais 
especificamente, para as Instituições Federais de Ensino Superior voltadas para a carreira dos 
servidores técnico-administrativos em educação no período de 2003-2013, que compreende os 
governos de Luiz Inácio Lula da Silva e primeiro mandato de Dilma Rousseff. Para tanto, 
nossa pesquisa, de cunho teórico, qualitativo e quantitativo, foi realizada por meio de um 
levantamento do Censo da Educação Superior a fim de mapearmos a evolução do quantitativo 
de servidores técnico-administrativos em educação nos anos de 1995-2013, como também, foi 
realizada por meio de uma revisão bibliográfica de artigos e documentos que atualmente 
fundamentam o debate sobre a gestão por competências no serviço público, priorizando as 
publicações do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, da Escola Nacional de 
Administração Pública e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
Empregamos, do mesmo modo, referências conceituais oriundas da tradição crítica a fim de 
embasarmos nossa análise. Desse modo, observamos que a Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal, fundamentada nos princípios da gestão por competência que 
consiste no novo modo de controle e uso da força de trabalho no contexto do toyotismo, 
constitui em uma forma de flexibilização/racionalização dos custos do trabalho dentro do 
serviço público, estando assim, em consonância com as alterações no mundo do trabalho 
(processo de reestruturação produtiva, em sua fase de acumulação flexível), da contrarreforma 
do Estado e portanto da contrarrevolução neoliberal. Nesse contexto, considerando a análise 
do quantitativo de servidores técnico-administrativos em educação, concluímos que a Política 
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal estabelece estratégias de otimização do trabalho, em 
um contexto de reposição do quadro dos servidores técnico-administrativos em educação. 
Entendemos que o eixo central dessa nova forma de organização do trabalho no serviço 
público fundamenta-se na “captura da subjetividade”, seus princípios fundamentam-se no 
envolvimento dos trabalhadores a fim de aprimorarem os métodos de produção no contexto de 
redução dos custos com o trabalho e de intensa reconfiguração das universidades públicas 
federais. 

 

Palavras-chave: Educação Superior, Trabalho, Serviço Público, Técnico-Administrativo em 

Educação, Gestão por Competências. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The main theme of this study is the analysis of the federal government’s management policy 
for work to the Education administrative technicians (TAE’s) from the higher education 
federal institutions during Luiz Inácio Lula da Silva and Dilma Rousseff’s government. The 
theoretical background adopted in this study has its bases on the historical dialectical 
materialism, which seeks to transcend the phenomena’s appearance in order to capture its 
essence. Whereas the government’s management policy for work is indicated by National 
Personal Development Plan was institutionalized in the Decree n°.5.707/2006 and has Skills 
Management as guiding principle, this study attempts to understand the bases of theoretical 
fundaments and the political importance of the federal government’s management policy for 
work, specifically, to Federal Higher Education Institutions for the Education administrative 
technicians’ careers between 2003-2013, referring to Luiz Inácio Lula da Silva’s and Dilma 
Rousseff’s first term governments. Therefore, this theoretical, qualitative and quantitative 
research has its fundaments through the Census on Higher Education survey to map the 
quantitative evolution of the Education administrative technicians during 1995-2013. In 
addition, the study supports through a bibliographic research of articles and documents, which 
currently underlie the debate on skills management at public service, prioritizing the 
publications of the Ministry of Planning, Budget and Management, the National School of 
Public Administration and the Organization for Economic Co-operation and Development. 
We have similarly applied conceptual references arising from the critical tradition in order to 
support our analysis. Thereby, we have noticed that the National Personal Development Plan, 
which has basis on the principals of Skills Management, that consists in the new way of 
controlling and using workforce in the Toyotism context, constitutes one way of 
flexibility/rationalization of labor costs in public service. Thus, in accordance with the 
changes of labor Market (productive restructuring process in its flexible accumulation phase), 
the state’s counter-reform and therefore the neo-liberal counter-revolution. In this context, 
taking into account the quantitative of the Education administrative technicians’ analysis, we 
conclude that the National Personal Development Plan establishes work optimization 
strategies, in a context of replacing the Education administrative technician staff. We 
understand that the central axis of this new form of work organization in public service bases 
on the “capture of subjectivity”; its principals carry support in the worker’s engagement to 
improve the production methods in context of reducing costs with work and the intense 
federal universities’ reorganization. 

 

Key words: Higher Education, Work, Public Service, Education Administrative Technician, 
Skill Manageme. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação propõe-se a analisar a política de gestão do trabalho do governo 

federal para os servidores técnico-administrativos1 em educação (TAE’s) das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) nos governos Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) e 

Dilma Rousseff (2011-2014). 

O interesse pelo tema transcorreu da minha inserção profissional em uma IFES, lotada 

na Seção de Prevenção Sócio-Funcional (SPSF), vinculada a Divisão de Gestão e Lotação 

(DGL) da Coordenação de Pessoal Técnico-Administrativo (CPTA) da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGEPE) da Universidade Federal Fluminense (UFF), na condição de 

técnico-administrativo em educação, no cargo de assistente social, passei a exercer minhas 

atividades profissionais junto aos servidores TAE’s, como também na política de gestão do 

trabalho do governo federal. Esta inserção profissional suscitou a necessidade de 

problematizar e tentar compreender o cenário em que se inscreve a emersão de novas 

diretrizes para a gestão do trabalho no governo federal no contexto da contrarreforma do 

Estado voltada para os servidores TAE’s a fim de desvelar seus sentidos, conexões e 

contradições. Portanto, essa dissertação não analisará a apropriação desta política no cotidiano 

institucional das IFES. Essa analise será analisada em estudos futuros.  

A princípio propomos investigar as condições e a organização do trabalho dos 

servidores TAE’s da UFF, considerando o processo de Contrarreforma do Estado e da 

Educação Superior a partir das demandas apresentadas a SPSF.  No entanto, o 

aprofundamento teórico proporcionado pelas disciplinas cursadas durante o primeiro ano do 

curso de Mestrado, somado ao acirramento da tensão e dos impactos da política de Educação 

Superior e de gestão do trabalho no Serviço Público Federal, como também considerando o 

prazo para a realização do estudo inicial proposto, a dissertação tomou uma nova direção de 

pesquisa o que acarretou em uma revisão do objeto inicial apresentado. 

                                                           
1
 A categoria dos servidores técnico-administrativos em educação, instituída pela a Lei nº. 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, que estabeleceu o PCCTAE (Plano de Carreira e Cargos Técnico-Administrativo em Educação) 
no âmbito das instituições federais de ensino superior, é composta por mais de 300 cargos, classificados em 
cinco níveis distintos de classificação: A, B, C, D, e E que abrigam um conjunto de cargos distribuídos 
hierarquicamente. A separação por nível de classificação segue o critério de qualificação: escolaridade, nível de 
responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço 
físico para o desempenho de suas atribuições. Desta feita, para o ingresso no cargo de nível de classificação A é 
necessário o ensino fundamental incompleto, já para os de cargo de nível de classificação E é necessário o nível 
superior (RIBEIRO, 2011).  



16 
 

Vale esclarecer que a política de gestão do trabalho do governo federal é expressa pela 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) e implementada a partir da 

promulgação do Decreto nº 5.707/2006 que instituiu a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional que estabelece a Gestão por Competência2 como instrumento a ser utilizado para 

direcionar as políticas e práticas de gestão do trabalho nas organizações públicas, cabendo a 

cada órgão a responsabilidade de implementar, avaliar e validar as competências de seus 

servidores.  

A implementação da política é justificada pelo governo federal diante da necessidade 

do setor público se adaptar às “novas” requisições do Estado como também às “novas” 

configurações do mundo do trabalho, representadas pelas mudanças tecnológicas que 

necessitam do estabelecimento de mudanças organizacionais, por meio da utilização de novas 

ferramentas tecnológicas e/ou implementando novos métodos de trabalho (CARVALHO et 

al, 2009) . 

Desse modo, o estudo possui como objetivo geral a análise das bases de 

fundamentação teórica, isto é, identificar os autores, os principais interlocutores e os eixos 

teóricos que os fundamentam; e o significado político, ou seja, como se inscreve nos 

reordenamentos do Estado, da Educação Superior e no quadro mais amplo das reformulações 

do capitalismo os interesses que movimentam a política de gestão do trabalho do governo 

federal, mais especificamente, para as IFES e voltadas para a carreira dos servidores TAE’s 

no período de 2003-2013, que compreende os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e 

primeiro mandato de Dilma Rousseff.    

Para o alcance do objetivo delineado, partindo dos pressupostos do referencial teórico-

metodológico do materialismo histórico dialético, que considera a realidade como síntese de 

múltiplas determinações cuja finalidade consiste em desvendar a aparência fenomênica, 

imediata do fenômeno a fim de apreender a sua essência, sua estrutura e dinâmica, elencam-se 

os seguintes objetivos específicos:  

1. Analisar, a partir das alterações em curso no sistema capitalista mundial, o processo de 

reconfiguração do papel do Estado;  

                                                           
2A definição de competência contida na PNDP consiste no “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” 
(BRASIL, 2006).   
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2. Compreender o papel da Educação, em especial da Educação Superior, no capitalismo 

dependente; 

3. Analisar o papel dos Organismos Internacionais na reconfiguração da política de 

gestão do trabalho do governo federal; 

4. Mapear as alterações no Estado brasileiro, em especial na política de gestão do 

trabalho do governo federal no período de 2003-2013, que compreende os governos de 

Luiz Inácio Lula da Silva e primeiro mandato de Dilma Rousseff;  

5. Compreender a finalidade do Estado brasileiro em implementar a política de gestão do 

trabalho baseada no processo de gestão por competência nas IFES. 

Considerando o tema do estudo e objetivos apresentados, compreendemos que as 

alterações da política de gestão do trabalho do governo federal para as IFES estão inscritas no 

processo de contrarrevolução neoliberal3 (LIMA, 2007), o qual requisita uma redefinição do 

papel do Estado a fim de garantir o projeto burguês de sociabilidade. Esta redefinição do 

papel do Estado, instituída a partir do processo de “reforma” gerencial4 do Estado contida no 

Plano Diretor da Reforma do Estado (PDARE) elaborado no Governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), acarreta em ações que vão desde a reconfiguração da carreira dos 

servidores dentro do serviço público federal, até mesmo em ações que visam a reformulação 

das políticas públicas, como a política de Educação Superior.  

Esclarecemos que a reformulação da Educação Superior vem sendo implementada 

paulatinamente por meio de um conjunto de medidas expressas em leis, decretos e medidas 

provisórias, que de uma forma geral, imbricam para o aprofundamento do seu 

empresariamento, bem como para a expansão precarizada desse nível de ensino. Dentre as 

ações, considerando o objeto de estudo, destacamos o REUNI, Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído pelo Decreto nº. 6.096, 

em 24 de abril de 2007. O REUNI tem como principal objetivo (formal) ampliar o acesso e a 

permanência na Educação Superior. As ações do programa incluem desde o aumento do 

número de vagas discentes nos cursos de graduação até a ampliação da oferta de cursos.  

                                                           
3 O neoliberalismo consiste em uma reação teórica e política ao Estado intervencionista e de bem-estar, surge a 
partir das ideias de Hayek, em seu livro Caminho da Servidão de 1944, para maiores informações consultar 
Anderson (1995) Behring e Boschetti (2011). Todavia, como aponta Lima (2007), entendemos o neoliberalismo 
como parte do processo da contrarrevolução burguesa. 
4
 A reforma gerencial está ligada a concepção de condução da gestão do Estado a partir das diretrizes do setor 

privado, baseando-se assim, em conceitos como eficácia, eficiência.  
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 Contudo, pesquisas5 apontam que a expansão promovida pelo programa acarretou em 

um aumento do número de alunos e de cursos na graduação, sem a contrapartida de 

investimento de recursos públicos e vagas para docentes e técnico-administrativos por parte 

do governo federal, constituindo-se em uma expansão precarizada nas IFES.  

Desse modo, o estudo parte da seguinte hipótese: considerando o processo de 

expansão e reestruturação das IFES materializado a partir da implantação do REUNI, parte-se 

da premissa de que o programa, no que se refere ao corpo técnico-administrativo das IFES, 

efetuou uma reposição do quadro de servidores, não promovendo uma expansão do 

quantitativo de servidores TAE’s a fim de atender ao processo de “expansão”.  

Assim, a PNDP (BRASIL, 2006) ao almejar melhorar a eficiência, eficácia e qualidade 

dos serviços por meio da capacitação de seu quadro de pessoal, com a finalidade de otimizar e 

modernizar o trabalho dos servidores sob a justificativa de atender às novas exigências e 

configurações do mundo do trabalho e da atuação do Estado, baseando-se no processo de 

gestão por competência, constitui uma importante estratégia de uso, controle e intensificação 

do trabalho dentro do serviço público, mais especificamente dentro das IFES, no contexto de 

“expansão universitária”, omitindo a intencionalidade do processo de racionalização do 

trabalho dentro das IFES. 

A partir dessas análises, esperamos obter elementos que nos propiciem uma reflexão 

crítica acerca das seguintes questões: considerando o processo de contrarreforma do Estado e 

da contrarreforma da Educação Superior, qual a finalidade do governo federal na implantação 

dessa política de gestão do trabalho? Estaria a política de gestão do trabalho constituindo em 

uma das estratégias de aprofundamento da lógica empresarial no interior das IFES por meio 

da implementação da “gestão por competências”? Estaria a política de gestão do trabalho do 

governo federal contribuindo para o processo de racionalização do gasto com o trabalho 

dentro do serviço público no contexto da contrarrevolução neoliberal e da contrarreforma do 

Estado e da Educação Superior? Quais são as referências teóricas da política de gestão do 

trabalho? Quais seus principais promulgadores?  

                                                           
5 A respeito  do processo de expansão das universidades federais no que se relaciona o quantitativo das vagas 
discentes e docentes consultar: LIMA, K. Expansão e reestruturação das universidades federais e a intensificação 
do trabalho docente. R. Pol. Públ. São Luís-MA. Número Especial. P. 441-452. Outubro de 2012. A respeito da 
diminuição do financiamento público para a política de educação superior, ver: LIMA, K. Financiamento da 
Educação Superior brasileira nos anos de neoliberalismo. Disponível em: 
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-1713--Int.pdf, acessado em 28 de dezembro de 2015. 
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A abordagem metodológica que irá nortear o desenvolvimento do estudo que objetiva 

analisar as bases de fundamentação teórica da política de gestão do trabalho do Governo 

Federal e seu significado político, mais especificamente, para as IFES e voltadas para a 

carreira dos servidores TAE’s no período de 2003-2013, fundamenta-se nos princípios do 

materialismo histórico-dialético. Para Lefevbre (2009), esta concepção de mundo recusa os 

princípios metafísicos6 como também não se encerra na consciência do indivíduo e no exame 

isolado dessa consciência.  Esse paradigma, conforme aponta Netto (2009), também não se 

restringe à construção de modelos explicativos que apontam para relação de causa e efeito, 

como acontece no positivismo7 e empirismo8.  

 O materialismo histórico-dialético se fundamenta no conhecimento do objeto na sua 

existência real. A teoria consiste na reprodução do movimento real do objeto no pensamento 

que possui uma existência objetiva, ou seja, que não depende da consciência do pesquisador 

para existir. Para Netto (2009), isto quer dizer que a relação sujeito e objeto não consiste em 

uma relação de externalidade, como se dá nas ciências naturais, e sim, uma relação em que o 

sujeito está implicado no objeto, eliminando qualquer concepção de neutralidade e 

objetividade científica9. 

 Netto (2009) também chama a atenção para o papel do sujeito frente ao processo de 

conhecimento. Para o materialismo histórico-dialético, o sujeito necessita ser ativo a fim de 

apreender não somente a aparência do objeto, mas a sua estrutura, mobilizando para isso, o 

máximo de conhecimentos. O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica e 

                                                           
6 Metafísica consiste na doutrina que isola o sujeito do objeto, definindo os seres e as ideias fora de suas relações 
e interações. Para os metafísicos, o sujeito do conhecimento é um indivíduo consciente, o objeto, caso exista, 
está fora do seu alcance. Como consequência, na metafísica sempre se estabelece a separação entre a teoria e a 
prática, em que o conhecimento resulta de uma inspiração ou de um raciocínio individual, sendo um pensamento 
composto por ideias inatas (prontas e acabadas) num viés anti-histórico (LEFEBVRE, 1975). 

7 Segundo Löwy (2010) o positivismo surge em fins do século XVIII e início do século XIX, com um caráter 
crítico revolucionário da burguesia antiabsolutista. Contudo, no decorrer do século XIX passou a se configurar 
como uma ideologia conservadora identificada com a ordem burguesa estabelecida. O positivismo está 
fundamentado em algumas premissas: a sociedade é regida por leis naturais, invariáveis, que independem da 
ação e da vontade humana em que a sociedade pode ser epistemologicamente assimilada pelos mesmos métodos 
utilizados nas ciências da natureza; a ciência da sociedade deve se limitar a observação e explicação causal dos 
fenômenos, de forma neutra, livre de todos os preconceitos. Esta neutralidade leva o positivismo a negar o 
condicionamento histórico-social do conhecimento. Para Lefebvre (1975), o positivismo esquece que o cientista 
é um ser humano que pensa em condições socialmente definidas. 
8 Segundo Kosik (1976), o empirismo considera as manifestações fenomênicas e causais não atingindo a 
compreensão dos processos evolutivos da realidade. 
9
 Sobre a pretensa neutralidade e objetividade da ciência social Löwy (2010) explica que modelo de ciência 

social, que tem por ideal epistemológico uma ciência livre de valor, corresponde até certo grau a transposição do 
modelo de ciência natural para as ciências sociais. Para o autor, aplicar o modelo de ciência natural nas ciências 
sociais consiste em uma mistificação, pois estabelece que o cientista abandone seus valores e princípios.  
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imediata do fenômeno (por onde se inicia o conhecimento, não sendo falsa, ou uma 

mistificação) é apreender a estrutura e dinâmica do objeto. Alcançando-as, o pesquisador 

produz no plano do pensamento a essência do objeto que investigou. Com efeito, o 

conhecimento não se encerra neste ponto, é necessário depois de captar as determinações mais 

amplas, realizar a viagem de volta com uma rica totalidade de determinações. 

 Netto (2009) ressalta que este paradigma também não concebe o mundo como um 

conjunto de coisas acabadas, mas sim como um mundo sujeito a constantes mudanças, 

transformações e desenvolvimento constantes, o que implica a questão epistemológica da 

reconstrução histórica do objeto. Sobre o movimento da realidade, Lefevbre (2009) explica 

que o marxismo rejeita a subordinação prévia, imóvel e imutável dos elementos do homem e 

da sociedade uns aos outros, mas também não admite a hipótese de uma harmonia sem 

contradições tanto no homem como na sociedade humana. O marxismo aparece como a 

expressão da vida social, prática e real em seu conjunto, em seu movimento histórico, com 

seus problemas e suas contradições. 

 Dessa maneira, a orientação metodológica deste trabalho conduz à investigação, a 

análise e a identificação do movimento real, concreto, das determinações mais amplas da 

política de gestão do trabalho do governo federal dentro das IFES, de uma forma crítica, 

considerando sua gênese, seus conflitos e contradições, a fim de avançarmos no conhecimento 

do real para além da sua pseudoconcreticidade, na qual permanecemos na superficialidade 

(KOSIK, 1976). Desse modo, é indispensável, no exame do objeto de estudo, o 

aprofundamento das categorias de análise do método do materialismo histórico-dialético, 

como contradição, mediação, totalidade, para o alcance do concreto real, síntese de múltiplas 

determinações. 

 Kosik (1976) sugere que devemos fazer a análise da realidade como totalidade, como 

um todo estruturado dialético, no qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente 

compreendido como partes estruturais do todo, como um todo que possui sua própria estrutura 

(que não é caótico) que se desenvolve (não é imutável, nem dado de uma vez por toda) e que 

vai se criando, não sendo um todo perfeito e acabado. 

 Netto (2009), por sua vez, ressalta que a realidade não é um todo constituído por 

partes funcionalmente integradas, é uma totalidade concreta, constituída por totalidades de 

menor complexidade. A totalidade concreta é dinâmica, seu movimento resulta do caráter 

contraditório de todas as totalidades que compõem a totalidade, e o que resta descobrir são as 
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relações, mediações entre os processos ocorrentes na totalidade que nunca são diretas, são 

mediadas pela estrutura peculiar de cada totalidade. 

 Como explica Kosik (1976) o conhecimento concreto da realidade não é um acréscimo 

sistemático de fatos a outros fatos. É um processo de concretização que emana do todo para as 

partes e das partes para o todo, ou seja, da totalidade para as contradições e das contradições 

para a totalidade. É justamente neste processo em que os conceitos entram em movimento e se 

elucidam mutuamente e atingem a concreticidade. Nesse sentido, segundo Lefebvre (2009) o 

método visa à retirada dos fatos e das ideias de seu aparente isolamento, na descoberta de que 

tudo se relaciona e na busca do movimento conjunto que se entremostra entre seus aspectos 

dispersos, chegando na resolução das contradições a fim de atingir uma realidade ou um 

pensamento mais amplo e rico sobre um dado fenômeno. 

 Dessa forma, esta pesquisa descompromete-se com a perspectiva da abstração, 

pretendendo apreender o movimento da realidade e assim, por meio da realização de uma 

pesquisa qualitativa10, o estudo buscará contribuir para o aprofundamento do objetivo 

proposto: a análise das bases de fundamentação teórica da política de gestão do trabalho do 

Governo Federal e o significado político, mais especificamente nas IFES voltadas para a 

carreira dos servidores TAE’s no período de 2003-2013.  

Tomando como base os princípios metodológicos do materialismo histórico-dialético, 

será necessária a definição de categorias que possibilitem a apreensão dos nexos e 

determinantes que compõem a essência do objeto de estudo.  

Primeiramente, buscaremos por meio da categoria totalidade e historicidade realizar a 

análise teórica sobre os determinantes do processo, sendo assim, imprescindível para a 

pesquisa a problematização da contrarrevolução neoliberal no Brasil, a contrarreforma do 

Estado, a contrarreforma da Educação Superior, e a própria concepção da gestão por 

competências no serviço público, como também a análise das alterações do mundo do 

trabalho. Para tanto, nos apoiaremos em autores como Alves (2011), Antunes (2013), Ribeiro 

(2011), Lima (2007), Chesnais (1998), Fernandes (1968), Leher (1999) e (2010), Paulani 

(2006) Castelo (2010), Anderson (1995), Coutinho (2006),  Rodrigues (2007), Behring e 

Boschetti (2011). Vale ressaltar que a pesquisa bibliográfica sobre o recorte do objeto, 

                                                           
10

 Vale ressaltar que a pesquisa qualitativa se preocupa, dentro do campo das ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2008). 
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acompanhará a construção da análise do mesmo durante todo o estudo, por ser avaliado como 

fundamental na compreensão de seu movimento.  

O primeiro capítulo, intitulado “Capitalismo: o mundo do trabalho e o papel do Estado 

burguês e da Educação escolar na reprodução do projeto burguês de sociabilidade” terá como 

objetivo a análise das determinações mais amplas do sistema capitalista mundial, tendo como 

foco de análise a investigação do fundamento da crise em que está inscrita a sociedade 

capitalista contemporânea, como também a análise da realidade brasileira, a partir de sua 

inserção econômica periférica e dependente neste processo, bem como o papel da Educação 

nesta ordem societária. Para tanto, é fundamental, neste capítulo, analisar o papel do Estado, e 

da Educação no sistema capitalista mundial, focando a análise na política de Educação 

Superior no capitalismo dependente. Nesse sentido, considerando que as modificações do 

sistema capitalista promovem alterações na forma de organização e gestão do trabalho, 

também serão analisadas as alterações no âmbito do trabalho e da própria classe trabalhadora. 

Ainda buscando captar o movimento do real, o segundo capítulo, intitulado 

“Considerações sobre a contrarreforma do Estado e da Educação Superior no Brasil pós 

1990”, terá seu estudo dirigido para a análise do processo de contrarreforma do Estado a partir 

da constituição do Plano Diretor da Reforma do Estado, além de estabelecer o mapeamento 

das continuidades e descontinuidades do processo de contrarreforma do Estado nos governos 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (2003-2013). Procurará demonstrar também as 

alterações na política de Educação Superior tendo como referência as modificações 

estabelecidas nos governos Luiz Inácio Lula e Dilma Rousseff, a fim de demonstrar os 

desafios enfrentados pelas IFES diante do processo de contrarreforma da Educação Superior, 

como também apresentará a carreira dos servidores TAE’s e, assim, realizará a análise do 

Censo da Educação Superior (1995-2013) a fim de correlacionar a política de gestão do 

trabalho com o processo de contrarreforma da Educação Superior. 

O terceiro capítulo, intitulado “A Política de Gestão do trabalho do Governo Federal: a 

contrarreforma do Estado de Cardoso a Dilma Rousseff” realizará um levantado das ações do 

governo federal a respeito da política de gestão do trabalho no governo federal, por meio do 

mapeamento de suas ações a fim de alcançar seus principais promulgadores, como também 

sua base de fundamentação teórica e seu significado político. Tentará apreender as diretrizes 

dessa política, especialmente na carreira dos servidores TAE’s, correlacionando-a com o 

processo de contrarreforma da Educação Superior. Para tanto será necessário estabelecer uma 

discussão sobre o processo de gestão por competência e dos principais promulgadores 
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(capacitadores) da política de gestão do trabalho do governo federal. Para tanto, será dado 

destaque às ações do governo federal acerca da política de gestão do trabalho presentes nas 

publicações da Revista do Serviço Público, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) e da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Também 

analisaremos os documentos produzidos pelos Organismos Internacionais, como a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dada a influência 

desse Organismo acerca do tema proposto nesta pesquisa, principalmente no que se refere no 

desvelamento da essência do objeto.  

 A orientação metodológica do estudo leva ao conhecimento dessa totalidade, por meio 

de seus movimentos históricos e de seu devir, que não consiste em uma reconstrução abstrata 

obtida por um pensamento que acumularia conceitos externos aos fatos, às experiências e aos 

documentos (LEFEBVRE, 2009), o que este processo de conhecimento apreende são os 

elementos dessa totalidade que compõe o objeto em suas múltiplas determinações. Espera-se 

que a presente investigação possibilite uma análise crítica deste processo, que para tanto, 

necessita analisá-lo dentro da realidade social a que pertence e do seu contexto histórico 

social, pois de outra forma corre-se o risco de não apreendê-lo em sua totalidade. 

A partir do recorte do objeto, das hipóteses, dos objetivos e da metodologia 

apresentados, em que se busca analisar a política de gestão do trabalho do governo federal 

para os servidores TAE’s das IFES nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 

(2003-2013), consideramos que o estudo acrescenta elementos fundamentais para a produção 

de conhecimento nas áreas humanas e sociais aplicadas, à medida que o referido tema possui 

uma postura investigativa sobre o contexto vivido profissionalmente, atravessado por 

questionamentos, desafios e limitações. Também se torna relevante a discussão do tema para 

o serviço público, pois adiciona elementos para a discussão da política de gestão do trabalho 

dentro das IFES voltadas para os servidores TAE’s, principalmente diante da pressão exercida 

por parte do Governo Federal para que as organizações públicas estejam em conformidade 

com essa política e por algumas IFES já estarem em processo inicial de sua implementação.  

 A proposta do estudo também possui significativa relevância acadêmica, pois a maior 

parte dos estudos sobre o trabalho nas universidades, como apresenta Ribeiro (2011), limita-

se ao trabalho docente; pesquisas sobre a categoria de TAE’s nas IFES são em número 

inexpressivo. Segundo a autora, identificaram-se apenas sete estudos referentes ao trabalho 

dos técnicos. Deste quantitativo: Vieira (2000) e Magalhães et al (2010), abordaram políticas 

de treinamento e de desenvolvimento voltadas para esse segmento nas universidades; Fonseca 
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(1996) investigou a inserção dessa categoria na “cena universitária” e Coutinho, Diogo e 

Joaquim (2008), Amazarray (2003) e Holanda (2007) pesquisaram questões relacionadas às 

repercussões do trabalho na saúde e nos modos de ser dos técnico-administrativos. 

Acrescentamos ao levantamento, o trabalho de Ferreira (2012) que discute a precarização e 

intensificação do trabalho dos TAE’s, o próprio estudo de Ribeiro (2011) que promove uma 

análise do trabalho dos técnico-administrativos em educação, bem como os impactos dessa 

atividade na saúde e nos modos de ser desses profissionais e o estudo de Sousa (2013) que 

aborda a emergência da gestão por competências no serviço público federal brasileiro. 

Acredita-se que o estudo possibilitará uma inserção mais crítica neste processo que por 

meio da análise do movimento do real, possa fornecer contribuições para o exame, o debate, 

bem como, para as ações políticas em defesa da universidade pública e gratuita e pela 

valorização do trabalho dos servidores TAE’s, uma vez que entendemos que as alterações em 

curso no processo de trabalho dos servidores TAE’s reverberam como também fazem parte, 

do processo de contrarreforma do Estado e da Educação Superior brasileira. 
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1. CAPITALISMO: O MUNDO DO TRABALHO E O PAPEL DO ESTADO 
BURGUÊS E DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA REPRODUÇÃO DO PROJETO 
BURGUÊS DE SOCIABILIDADE. 
 

1.1 Estado: disputa entre projetos antagônicos de sociabilidade 
 

Ao iniciarmos o estudo, surge a necessidade de compreendermos qual o papel e a 

função do Estado na constituição do projeto burguês de sociabilidade, pois entendemos que o 

capitalismo, ao se constituir como modo de produção dominante, necessitou da construção de 

sua racionalidade, ou seja, de suas premissas ideológicas e políticas. Isto acarretou no 

estabelecimento de um arcabouço legal-institucional necessário à constituição dessa 

racionalidade, o Estado burguês, que passa a se configurar como matriz política das práticas 

capitalistas (DIAS, 1999).  

Em conjunto com a análise do papel do Estado, surge também a necessidade de 

entendermos e definirmos o conceito de sociedade civil. Primeiramente pela articulação dos 

conceitos, a categoria de sociedade civil nasce com o mundo burguês, relacionado ao conceito 

de Estado, e principalmente, por haver uma disputa em torno do conceito na atualidade, pois, 

no contexto do neoliberalismo11, o conceito de sociedade civil sofreu uma redefinição que 

ocultou seu vínculo de classe. Como aponta Liguori (2006), a sociedade civil aparece como 

espaço de ações coletivas, autônomas, coorporativas, distintas do poder do Estado em que 

prevalecem as vontades individuais, independentes do poder político e econômico.  

Nesse sentido, faz-se necessário promover uma incursão na reflexão dos autores 

clássicos para compreendermos como se efetuou a formação do Estado Moderno e como se 

estabelece a relação Estado/sociedade civil, pois consideramos que problematizar este debate 

auxilia na apreensão do reordenamento do papel do Estado em relação às políticas públicas na 

atualidade, mais especificamente, considerando o tema proposto, a política de Educação 

Superior. 

As análises e estudos sobre a constituição do papel do Estado e da sociedade civil são 

realizados por diferentes autores e correntes de pensamento o que acarreta em diversas 

concepções, muitas vezes, antagônicas. Considerando o referencial teórico adotado 

(materialismo histórico dialético) e dada a relevância teórica para o desenvolvimento do 

                                                           
11

 O conceito de neoliberalismo será abordado na seção seguinte. 
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estudo, buscaremos realizar um breve resgate do pensamento dos seguintes pensadores 

clássicos:  Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Engels e Gramsci.  

Iniciaremos a análise a partir da interlocução com o pensamento de Hobbes, Locke e 

Rousseau, devido a grande contribuição dos autores na ruptura com o domínio da filosofia 

medieval. Depois, analisaremos o pensamento de Hegel diante da sua grande influência na 

filosofia alemã e, principalmente, por este pensador ter sido uma das bases fundamentais do 

pensamento marxiano. Nesse sentido, apresentaremos o debate promovido pelo marxismo, a 

partir do pensamento de Marx, Engels e Gramsci, dada a relevância teórica e por 

considerarmos a mais significativa para o estudo. 

É importante esclarecermos, a respeito da discussão sobre a formação do Estado e da 

sociedade civil, que se inicia no período da acumulação primitiva, no contexto de decadência 

da sociedade feudal e da concepção da lei divina como fundamento da política, ou seja, surge 

no momento em que se busca estabelecer uma explicação racional do exercício do poder 

político efetuado pelo Estado. É neste contexto que se situam a as análises de Hobbes, Locke 

e Rousseau.  

Hobbes (1588-1679), pensador contratualista, abandona as concepções religiosas e 

analisa a constituição do Estado e da sociedade por meio de um contrato, um pacto firmado 

entre os homens que garantiria as regras de convívio social e de subordinação política. Vale 

ressaltar que, Hobbes escreve em um período histórico em que se questiona o domínio do 

pensamento religioso, compreendendo, dessa forma, que o conhecimento advém da 

capacidade de raciocinar e não de em uma revelação divina.  

 Para compreendermos seu pensamento, é necessário entendermos o conceito de 

estado de natureza. O estado de natureza seria um estado de guerra de todos contra todos, 

portanto, um estado em que os homens seriam tão iguais que, diante da necessidade de 

alcançar os mesmos fins, os homens se esforçariam em destruir um ao outro. Levados pela 

ambição, pelo desejo de glória e vaidade, como também pelo medo da morte e do sofrimento, 

o homem celebra um pacto, dando origem ao Estado. Os indivíduos transfeririam o direito 

natural de utilizar sua própria força física para se defender e satisfazer seus desejos para o 

Estado. Para Hobbes, o indivíduo trocou sua liberdade natural pela civil e a independência 

pela segurança, submetendo-se ao poder de Estado, por meio de um pacto de submissão. 

Nesse sentido, o Estado existiria para que os homens vivessem em paz, por isso, o poder do 

governo deveria ser ilimitado, o Estado deve ser absoluto (RIBEIRO, 1991). 
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O Estado é concebido como o Leviatã12, pois frente a autoridade que lhe é atribuída 

pelos homens, é lhe dado um poder e uma força muito grande, que o terror que lhe é 

imputado, o torna capaz de conformar a vontade de todos.  Esse poder deve ser concedido ao 

soberano, aquela pessoa que, mediante o pacto estabelecido por uma grande multidão, possui 

a capacidade de usar a força e os recursos de todos a fim de assegurar a paz e a defesa 

comum. O soberano possui poder perpétuo, pois o contrato é assinado entre aqueles que irão 

se tornar súditos, não pelo beneficiário (futuro soberano). O Estado moderno, nesse sentido, 

consiste na transferência de poder para o soberano (RIBEIRO, 1991). 

O Estado absoluto hobbesiano é marcado pelo medo, contudo, o Estado hobbesiano 

não aterroriza, o terror está no estado de natureza, o soberano mantem apenas temerosos os 

súditos. O Estado hobbesiano é assinalado também pela esperança de se ter uma vida mais 

segura, todavia, ressaltamos que a ideia de segurança se liga a ideia de propriedade, pois, 

nesta época, a sociedade burguesa já começava a querer se firmar e estabelecer a autonomia 

da propriedade, rompendo com a estrutura medieval. As ideias de Hobbes rompem com a 

ideia de direito sagrado e divino da propriedade, contudo, em Hobbes, o direito a propriedade 

é limitado e controlado pelo soberano. Nesse sentido, a burguesia emergente necessita 

fundamentar o direito à propriedade privada como anterior e superior ao Estado, e, é neste 

contexto, que ganham mais influência as ideias de Locke (RIBEIRO, 1991).  

Locke (1632-1704) é considerado o fundador do empirismo, doutrina que compreende 

que o conhecimento advém da experiência, também é defensor da liberdade, da tolerância 

religiosa e partidário da burguesia, sendo considerado o fundador das bases do que se concebe 

como Estado liberal. A respeito de seu contexto histórico, filho de uma família burguesa, o 

pensamento de Locke está inserido no momento em que a burguesia luta contra o Estado 

Absolutista. Nesse sentido, era necessário à burguesia uma concepção de mundo que firmasse 

seu projeto de sociabilidade. Assim, as ideias de Locke, à medida que rompiam com a ideia da 

hereditariedade e poder divino, que prevaleciam até aquele período, ganharam bastante 

importância para a burguesia. Mas por que o pensamento de Locke foi fundamental para a 

burguesia? 

O pensamento de Locke baseou-se na existência de direitos naturais (como também 

concebia Hobbes) e os indivíduos, ao possuírem estes direitos naturais (direito a vida, a 

liberdade e propriedade), necessitariam contratar um governo, o Estado, para garanti-los. 

                                                           
12

  O Leviatã é um monstro bíblico, cruel e invencível, que simboliza, para Hobbes, o poder do Estado Absoluto. 
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Assim, o conceito de direito natural foi fundamental em um contexto histórico de rompimento 

com o domínio medieval que era baseado no poder divino e na hereditariedade, por isso se 

constituiu na base de fundamentação da ideologia burguesa. 

No que se refere ao fundamento do pensamento de Locke, ele é semelhante ao 

pensamento de Hobbes, contudo, guarda algumas divergências. Ambos partem do estado de 

natureza, que pela mediação do contrato, estabelece a passagem para a sociedade civil. A 

divergência do pensamento de Locke e Hobbes encontra-se na caracterização do estado de 

natureza. Locke concebe a existência do indivíduo como anterior a sociedade e ao Estado, 

contudo, o indivíduo vivia em um estágio pré-social caracterizado pela mais perfeita ordem, 

esse estágio é denominado de estado de natureza (MELLO, 1991). 

O estado de natureza em Locke, portanto, diferia do estado de natureza de Hobbes. 

Enquanto, para Hobbes, o estado de natureza era marcado pela guerra, pelo terror e 

insegurança, para Locke o estado de natureza era marcado por uma relativa paz, harmonia. O 

Estado surge em Locke para garantir o direito à propriedade privada, que é anterior à 

constituição do Estado, ela já existe no estado de natureza, e assim, sendo anterior ao Estado, 

é um direito natural que não pode ser violada (MELLO, 1991). 

Locke considera que o estado de natureza, sendo relativamente pacífico, pode 

acarretar na violação da propriedade (vida, liberdade e bens). Diante da necessidade de 

superar essas violações é que os homens estabelecem um contrato entre si, isto acarreta na 

passagem do estado de natureza para a sociedade civil ou política. O objetivo do Estado seria 

de garantir a proteção da propriedade. O contrato em Locke não é formado pela submissão 

como em Hobbes, consiste em um pacto de consentimento, os homens concordam livremente 

em formar a sociedade civil para preservar e consolidar os direitos que já possuíam no estado 

de natureza (MELLO, 1991). 

O trabalho surge como um fator legitimador da propriedade privada (direito natural), 

pois a propriedade é fruto do trabalho, não vem de Deus. Deus, para Locke, é o artífice do 

mundo. Entretanto, tudo o que você utiliza é possibilitado pelo trabalho, é pelo “esforço que 

se recebe a recompensa”. Assim, vemos como as concepções de Locke chocam-se com a 

concepção feudal de propriedade, segundo a qual ela seria uma concessão do monarca 

(MELLO, 1991). 
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A partir do estabelecimento da sociedade civil, surge a necessidade da escolha da 

forma de governo. Para Locke, na escolha do governo a unanimidade do contrato cede lugar 

para a o princípio da maioria, prevalecendo a sua decisão. Locke não vê problema em qual 

forma de governo assumir, pois considera que é a infraestrutura burocrática que faz um 

governo se tornar tirânico, contudo, considera que o poder legislativo é supremo. Ao 

legislativo se subordinam o poder executivo e o federativo. Desse modo, o Estado possuindo 

um poder executivo e legislativo, promove, por meio de um ordenamento legal, os direitos e 

deveres individuais e coletivos (MELLO, 1991). 

O ponto central é que, sob a ordem civil, os Direitos Naturais dos indivíduos têm que 

ser resguardados. A negação desses direitos pelo Estado seria ilegal, pois equivaleria a 

renúncia da própria humanidade. Portanto, todos os homens deveriam ser tratados de forma 

igual perante a lei e pelo Estado, possuindo seus direitos fundamentais (a vida, a liberdade e a 

propriedade) resguardados por ele. Nesse sentido, Locke fundamenta o Estado liberal e suas 

obras irão influenciar as revoluções burguesas (MELLO, 1991).  

Rousseau (1712-1778) acrescenta novos e polêmicos elementos nesta discussão. Em 

Rousseau a concepção de indivíduo é distinta das concepções de Locke e Hobbes. Segundo 

Coutinho (2011), para Rousseau, as determinações essenciais do homem enquanto homem, 

não são atributos naturais ou pré-sociais, mas sim fruto do processo de socialização13 do 

homem. Para Coutinho (2011), Macpherson demonstrou em suas obras que, enquanto para 

Hobbes e Locke, o indivíduo natural resguardadas as suas diferenças, aparece em suas obras 

com as mesmas características possessivas, configurando, assim, a concepção liberal de 

homem, orientado por seus desejos singulares e egoístas, para Rousseau, essa possessividade 

não é natural, mas fruto do processo de socialização do homem. 

Para Rousseau, o indivíduo é um ser que dispõe de dois princípios anteriores a razão, 

um que interessa a nosso bem-estar e a conservação, e outro, que se refere a um sentimento de 

piedade e compaixão. O primeiro instinto diz respeito ao sentimento egoísta, da luta de todos 

contra todos, e o segundo, pode ser considerado uma forma de expressão do ser humano-

genérico no indivíduo. Desse modo, Coutinho (2011) aponta que já em sua estrutura instintual 

                                                           
13Para Rousseau o processo de socialização retira o homem de seu isolamento do estado natural e o torna 
dependente um do outro, transformando-o e atualizando sua essência. É por meio da atividade e do trabalho 
coletivo que o homem se socializa. Resultam do processo de socialização não apenas o pensamento racional e a 
linguagem, mas também a consciência moral. Em função das alternativas do processo de socialização, o homem 
pode combinar diferentes pulsões, tanto para sociedades fundadas para a desigualdade como para sociedades 
onde impera a vontade geral (Coutinho, 2011).  
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o individuo natural de Rousseau se abre para a sociabilidade, para a participação no gênero 

humano.  

 Assim sendo, o que levou à deteriorização da espécie humana, ou, segundo as 

concepções de Rousseau, à desigualdade entre os homens? Pela análise de seu pensamento, 

Rousseau, ao se constituir em um homem de seu tempo, vai analisar a sociedade civil de seu 

tempo, que consiste na sociedade mercantil-burguesa, em que a desigualdade havia atingido 

um ponto intolerável. Dessa forma, vai apontar que a origem da desigualdade está na 

propriedade privada.  

 Nesse ponto, podemos apontar que Rousseau chega a fazer uma crítica à sociedade 

burguesa, mas ainda não percebe o caráter contraditório de seu desenvolvimento, assim, 

Rousseau não questiona a sociedade feudal, como Locke e Hobbes, Rousseau é crítico da 

sociedade burguesa, à medida que a compreende como determinante da desigualdade. A esse 

respeito, Coutinho (2011) aponta que a crítica de Rousseau incide sobre a sociedade em geral, 

a uma sociedade concreta por ele denominada de sociedade civil que consiste na sociedade 

mercantil-burguesa. 

Para Rousseau, a sociedade civil é imperfeita, porque foi erguida sobre a propriedade 

privada e corrompida pela voracidade do homem, enquanto que o Estado consistiu em uma 

criação dos mais ricos para preservar a propriedade e a desigualdade. Desse modo, ele supõe a 

superação da desigualdade por meio do estabelecimento de outro pacto social que construa 

um processo de socialização14, a partir de uma distribuição mais igualitária da propriedade 

privada, que resultaria em um contrato mais justo. Para Rousseau no processo de legitimação 

do pacto social, o fundamental é a condição de igualdade das partes contratantes 

(COUTINHO, 2011).  

Rousseau é um crítico da própria sociedade burguesa, que sob o ângulo do pequeno 

camponês e do artesão15, defende as bases econômicas da sociedade democrática, mas que 

não se fundamenta na socialização da propriedade privada, e sim sua distribuição mais 

igualitária (COUTINHO, 2011). 

                                                           
14

 Segundo Coutinho (2011, p. 20) “enquanto nos demais contratualistas temos uma sequência  lógica que leva 
ao estado de natureza à sociedade civil através de um único contrato, aparece em Rousseau uma dinâmica bem 
mais complexa: depois do estado natural e antes do contrato, ocorre um longo processo histórico de socialização, 
através do qual o desenvolvimento das forças produtivas gera várias formações sociais, preparando assim, as 
condições de possibilidade para dois diferentes tipos alternativos de contrato, um que perpetua a sociedade 
injusta outro que gera uma sociedade mais igualitária”.  
15 Nascimento (1991) aponta que Rousseau era filho de um relojoeiro. 
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Enquanto para Hobbes e Locke  o resultado do contrato seria a criação de um 
governo que beneficiaria  igualmente, a todos, assegurando o melhor espaço 
possível para o livre desenvolvimento dos indivíduos singulares, o contrato que 
Rousseau descreve no Discurso beneficiaria apenas uma parcela da sociedade, 
precisamente os ricos detentores da propriedade [...]. Portanto, logo no início do 
Contrato [...] o que ele nos apresenta é não apenas uma proposta de remodelação da 
sociedade como um todo, mas também- enquanto pressuposto e resultado necessário 
dessa remodelação- a construção de um novo tipo de indivíduo humano. Do ponto 
de vista dos fundamentos econômicos- sociais, ele propõe uma sociedade que 
elimine os principais inconvenientes da propriedade privada (a polarização extrema 
entre riqueza e pobreza) e, desse modo, evite a conflitualidade e a desigualdade 
próprias da sociedade civil burguesa (COUTINHO, 2011. p. 28-31) 

 

Para Rousseau, seria necessária a construção de um pacto em que o poder residisse no 

povo, por meio da vontade geral. Desta forma, o contrato social em Rousseau ocorre a partir 

da submissão da vontade geral e não a um indivíduo em particular ou grupo de indivíduos. “O 

contrato legítimo inclui explicitamente a cláusula da subordinação da propriedade privada ao 

interesse comum, o que demonstra que, ao contrário de Locke, Rousseau, não a considerava 

como um direito natural inalienável” (Coutinho, 2011, p. 33). Assim, a construção de 

Rousseau é válida, anticapitalista, contudo utópica, porque não se fundamenta na socialização 

da propriedade privada, pois, compreendemos que, se a origem da desigualdade é a 

propriedade privada, somente a mudança do contrato (Estado) não promove a superação da 

desigualdade. 

Por meio da interlocução que estabelecemos com estes pensadores clássicos, sem 

desconsiderar as suas especificidades, observamos, de um modo geral, como eles estabelecem 

a cisão entre o Estado e a sociedade civil. O Estado lugar do poder soberano, fruto de um 

pacto, deve guardar a vida, a liberdade, e a sociedade civil. Nesse sentido, procuraremos 

estabelecer uma interlocução com o debate crítico sobre a constituição do papel do Estado e 

da sociedade civil por considerarmos relevante para o estudo proposto. 

O conceito de Estado e de sociedade civil é concebido a partir de uma outra 

perspectiva por Marx e Engels, como também a posteriori por Gramsci. Contudo, antes de 

compreendermos a concepção de Estado e sociedade civil para estes autores, é necessário 

compreendermos o pensamento de Hegel, devido a sua influência na filosofia alemã e 

também no pensamento de Marx.  

Antes de iniciarmos as análises de Hegel (1770-1831) a respeito da relação Estado e 

sociedade civil, é relevante esclarecermos que diante da complexidade de seu pensamento, 

principalmente no que se refere à concepção de Estado e sociedade civil, nos limitaremos aqui 

a fazer um pequeno apontamento a respeito de suas indicações.  Para Hegel, a sociedade civil 
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é o espaço do privatismo, como também da miséria física e moral, para o autor, só o Estado 

consegue superar esta limitação da sociedade civil. Hegel atribui racionalidade ao Estado, 

considerando-o o princípio e o agente da universalidade, o definindo como Ideal, o Espírito.  

Hegel considera como a primeira forma objetiva de comunidade universalizadora de 

interesses a família, figura inicial e natural da eticidade. A terceira figura da eticidade e mais 

universal seria precisamente o Estado e, como mediação entre a família e o Estado, a 

sociedade civil. Para Hegel, o Estado seria a figura plena da universalidade autoconsciente, da 

vontade geral, considerado por ele como "realidade da liberdade concreta" (COUTINHO, 

1997). Segundo Marx (2010), Hegel entende que:  

 

A relação da família e da “sociedade civil” com o Estado trata-se da relação 
essencial dessas próprias esferas. Não apenas seus “interesses”, mas também suas 
“leis”, suas determinações essenciais são “dependentes” do Estado e a ele 
“subordinadas”. Ele se relaciona com seus interesses e leis como “potência 
superior”. Tais “interesses” e “leis” apresentam-se como seus “subordinados”. Eles 
vivem na “dependência” do Estado (...). A unidade do fim último geral do Estado e 
dos interesses particulares dos indivíduos deve consistir em que seus deveres para 
com o Estado e seus direitos em relação a ele sejam idênticos. (Assim, por exemplo, 
o dever de respeitar a propriedade coincide com o direito sobre ela.) (MARX, 2010, 
p. 28). 

 

Quanto à sociedade civil, Hegel a concebe como um fenômeno específico da 

modernidade, típica da sociedade burguesa, além de compreendê-la como o local em que o 

sujeito persegue seus interesses particulares, é a mediação do singular, a família; com o 

universal, o Estado; é no Estado que o indivíduo ultrapassa os seus interesses particulares para 

assumir o campo da universalidade, nesse sentido: 

 

A sociedade civil – diz ele – é o campo de luta do interesse privado singular de 
todos contra todos; mas, do mesmo modo, tem aqui lugar o conflito desse interesse 
privado com o interesse de grupos particulares, e, por outro lado, desses dois tipos 
de interesse com os pontos de vista e ordenamentos mais elevados [universais ou 
estatais]. O espírito corporativo, que se gera na legitimação dos interesses 
particulares, converte-se em si mesmo no espírito do Estado, dado que é no Estado 
que encontra o meio de alcançar seus fins particulares (HEGEL16, 1995 apud 
COUTINHO, 1997, p. 9) 

 

Hegel compreende que a sociedade civil se constitui de forma subordinada aos 

interesses do Estado, “sua existência é dependente da existência do Estado; ou também que a 

vontade e as leis do Estado aparecem à sua “vontade” e às suas “leis” como uma necessidade” 

(MARX, 2010, p. 28). É no Estado que os indivíduos elevam-se à razão, que seus interesses 

                                                           
16

 Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995. 
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particulares dão espaço para os interesses universais, por isso, em Hegel, a sociedade civil é 

subordinada ao Estado. 

É nesse sentido que Marx e Engels estabelecem a sua crítica. Para eles, aquilo que 

expressa a universalidade, o Estado, expressa uma universalidade alienada. Para os autores, 

como Estado expressa a sociedade civil, é pela compreensão da sociedade que se compreende 

o Estado, assim, se deve modificar o Estado pela transformação da sociedade que ele 

expressa. Segundo Fontes (2006, p. 209) “o Estado é conceituado como elemento histórico, 

coligado à existência de classes sociais, não se traduzindo como um momento de 

universalidade efetiva”. 

 Marx (1818-1883) e Engels (1820- 1895), partiram, em suas análises, das relações 

sociais que levaram à investigação da objetividade social concebida na materialidade da 

sociedade burguesa. Nesse sentido, eles estabeleceram a crítica a toda a filosofia alemã a qual 

é fundamentada no sistema hegeliano. Segundo Marx e Engels (1987), a filosofia alemã 

limita-se as representações religiosas, proclamando tudo como algo teológico, como dogmas e 

crenças.  

Marx (2010) compreende que é o homem que faz a religião e não o contrário, assim, 

nas palavras do autor: a “religião é a autoconsciência do homem e autossentimento do 

homem. O homem é o mundo do homem, o Estado e a sociedade. Esse Estado e essa 

sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque são um mundo 

invertido” (MARX, 2010, p. 145). Assim, segundo Marx e Engels (1987), não se deve 

explicar a práxis pela ideia, mas partir da práxis material, a fim de se compreender que todos 

os produtos da consciência não são resolvidos pela crítica espiritual, mas pela destruição das 

relações sociais que as condicionam.  

Marx e Engels (1987) partem de pressupostos reais, os quais não são arbitrários e nem 

dogmas. Partem dos indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto as por 

eles já encontradas como as produzidas por sua própria ação. Na sua célebre passagem Marx 

aponta: “os homens fazem sua própria história, mas não o fazem como querem; não a fazem 

sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, 

legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 1986, p. 17).  

O que Marx e Engels chamam a atenção consiste na compreensão da conexão 

existente entre a estrutura social, a política e a produção. Analisam que a estrutura social e o 

Estado nascem do processo de vida dos sujeitos (classe), mas não de sujeitos imaginários e 
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sim de sujeitos reais, a partir do modo como atuam e produzem materialmente. Para Marx e 

Engels as ideias, as representações estão condicionadas à atividade material, o que ocorre na 

esfera espiritual também ocorre na linguagem, na política, nas leis, na moral e etc. de um 

povo. Isto é totalmente oposto ao que ocorre na filosofia alemã, que parte das ideias para se 

chegar à realidade. 

É a partir desta fundamentação teórica que Marx e Engels modificam a concepção de 

Estado hegeliana. Partindo do pressuposto de que é a vida material que condiciona a 

consciência, para se compreender o papel do Estado, para Marx e Engels, é necessário 

compreender o que eles definem como sociedade civil. Para os autores, essa expressão surge 

no século XVIII e só se desenvolve com a burguesia.  Portanto, para Marx e Engels, a 

sociedade civil permanece como o campo de interesses. 

A sociedade civil abrange todo o intercâmbio material dos indivíduos, no interior de 
uma fase determinada de desenvolvimento das forças produtivas. Abrange toda a 
vida comercial e industrial de uma dada fase e neste sentido ultrapassa o Estado e a 
nação se bem que por outro lado, deve se fazer valer frente ao exterior como 
nacionalidade e organizar-se no interior como Estado (MARX; ENGELS, 1987, p. 
53).  

 

Para Marx e Engels (1987), o Estado Moderno consiste em uma forma de garantir a 

propriedade e os interesses da burguesia, ou seja, consiste numa generalização dos interesses 

dominantes na sociedade civil. A esse respeito, Marx e Engels explicam que as classes 

dominantes de cada época, forjam as ideias dominantes em cada época, ou seja, se constituem 

na expressão ideal das relações materiais dominantes. Isto requisita que a classe dominante, 

para alcançar os fins a que se propõe, tenha que colocar seus interesses como sendo comum a 

todos os membros da sociedade, suas ideias são colocadas como universais, como sendo as 

únicas racionais e universalmente válidas (MARX; ENGELS, 1987). 

O Estado para os autores se apresenta como uma forma de organização da classe 

dominante a fim de garantir seus interesses e na qual se resume toda a sociedade civil de uma 

época, por isso não representa um caráter universal, segue-se que todas as instituições comuns 

são mediadas pelo Estado que nada mais é do que a representação de sua base real (MARX; 

ENGELS, 1987).  A respeito do Estado Dias (1999) aponta que:  

Historicamente, o Estado liberal constituiu o arcabouço legal-institucional necessário à 
implementação do monopólio da racionalidade capitalista. Ele foi, e é, a matriz 
política do conjunto das práticas sociais capitalistas (mercado), que aparece, assim, 
como matriz de toda a sociabilidade possível. O procedimento básico da racionalidade 
capitalista e de sua institucionalidade, chamada metaforicamente de “economia do 
mercado”, foi criado, ao longo dos últimos séculos, em um processo que procurou 
impedir a possibilidade de efetivação de outras racionalidades classistas (...) Esse 
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Estado atua como garantidor das políticas de acumulação e reprodução da burguesia e 
de suas frações (...) Por fim, mas não menos importante, busca interditar, através de 
suas políticas, os movimentos da sociedade contrários à racionalidade capitalista (...) O 
Estado sempre escamoteou que a racionalidade do mercado estava  rigorosamente 
calcada na sua intervenção, que decidia e decide a quem beneficiar e/ou controlar (...) 
Sem a criação dessa institucionalidade, o capitalismo não seria possível (DIAS, 1999, 
p. 42-45). 

 

Desse modo, em Marx e Engels vemos que o conceito de sociedade civil e Estado 

estão reunidos, mas de um modo oposto ao compreendido por Hegel. Em Marx e Engels, a 

sociedade civil que se imbrica no Estado, pois ele é intrínseco à base de produção da vida 

material, não possuindo um caráter universal e sim da classe dominante.  

Nesse sentido, é importante ressaltar as análises de Marx (1986) no livro O 18 de 

Brumário. Em linhas gerais, Marx aponta como a burguesia converte-se em classe 

revolucionária17 para classe contrarrevolucionária. Neste livro Marx (1986) ao realizar uma  

exposição dos acontecimentos revolucionários nos anos de 1848 até 1851 na França, 

demonstra os eventos (aqui se destaca a análise das frações de classe,  dos determinantes 

políticos, da emersão do movimento operário duramente combatido e dos determinantes 

econômicos da França no referido período histórico) que geram a ditadura do Estado 

Bonapartista. No decorrer do livro, é evidenciada a luta de classes, e como o Bonapartismo18 

consistiu em um Estado burguês, ou seja, como o Estado passa a se constituir em um aparato 

do movimento da burguesia, como uma configuração histórica preenchida pelo movimento 

político burguês na luta de classe em reação ao movimento operário (NUNES, 2013). 

                                                           
17A revolução burguesa clássica, segundo Lima (2007, p. 82) “consiste em uma ruptura radical com as antigas 
relações de produção”. Todavia, Marx (1986) no Livro O 18 de Brumário, demonstra como a  burguesia realiza 
fusões das frações de classe. Se estrutura um bloco político formado pelos grandes proprietários de terras de um 
lado, e a grande indústria, de outro. No entanto, a burguesia necessita formar aliança com o campesinato e com o 
proletariado urbano francês para poder aprofundar a consolidação das relações sociais e econômicas burguesas 
de produção, possibilitando, assim, a transformação do plano político e jurídico a fim de que o Estado espelhe os 
princípios burgueses. Contudo, “chega o momento em que o a burguesia não podia mais existir sob as condições 
anteriores, nas análises marxianas (em especial a contida em O Dezoito Brumário) demonstraram que essa 
revolução só podia ser passiva” (DIAS, 2010). Desse modo, entra em cena Luís Bonaparte, que passa a possuir o 
papel de representação de classe, soldando um novo bloco, compondo novos aliados, “com o corso Bonaparte ela 
instalou sua ditadura de classe. Esse processo criou uma ditadura ainda mais brutal sobre os trabalhadores” 
(DIAS, 2010). Assim, expulsando o proletariado da aliança política, estabelecendo uma autocracia burguesa e 
um aparato de repressão proletária, que foi contestada pela Comuna de Paris e configurou-se como uma resposta 
do proletariado em oposição ao projeto burguês de sociabilidade, Dias (2010) aponta que “do período pós-
revolucionário francês aos nossos dias, o processo é o da revolução passiva que consiste no apasivamento das 
frações da burguesia e até mesmo de incorporação de frações da classe trabalhadora, chamado por Gramsci de 
transformismo com vistas a reprodução da dominação capitalista (DIAS, 1999). E é neste quadro analítico, 
segundo Lima (2007) que Florestan Fernandes irá desenvolver o conceito de contrarrevolução burguesa e que 
analisaremos no tópico 1.2 deste capítulo. 
18Em linhas gerais compreendemos o Bonapartismo como formas ditatoriais da burguesia. 
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Gramsci19 (1891-1937) no contexto do século XX, na etapa do capitalismo 

monopolista, atualiza o conceito marxiano de Estado e principalmente o conceito de 

sociedade civil, dando uma contribuição original, mas sem romper com a teoria marxista. A 

respeito dos conceitos de Estado e sociedade civil, para Gramsci, eles constituem a “unidade 

real”. Estrutura e superestrutura, economia, política e cultura são, para Gramsci, esferas 

unidas e, ao mesmo tempo, autônomas da realidade. A diferenciação entre sociedade civil e 

Estado, para Gramsci, possui somente um cunho metodológico (LIGUORI, 2006).   

 

A sociedade civil e Estado se identificam, deve-se considerar que também o 
liberalismo é uma regulamentação de caráter estatal, introduzida e mantida por 
caminhos legislativos coercitivos: é um fato de vontade consciente dos próprios fins, 
e não expressão econômica espontânea, automática, do fato econômico. Portanto, o 
liberalismo é um programa político, destinado a modificar, quando triunfa, os 
dirigentes de um Estado e o programa econômico do próprio Estado; isto é 
modificar a distribuição de renda nacional (Gramsci, 1980, p. 32) 

 

 Liguori (2006) explica que Gramsci amplia as visões reducionistas do papel do 

Estado, enquanto Marx pensa a relação Estado e sociedade civil a partir da sociedade, 

Gramsci pensa a relação Estado e sociedade a partir do Estado, ou seja, para Marx, a 

sociedade civil fica no campo da estrutura, como parte integrante do processo econômico. 

Para Gramsci, a sociedade civil fica no campo da superestrutura (espaços de construção de 

alternativas) e abarca os fundamentos da organização das vontades coletivas e sua 

transformação em dominação por meio do Estado.  

                                                           
19Gramsci (1980) dialoga com Maquiavel que, para Gramsci, consiste em um homem de seu tempo, e que 
objetiva a organização das monarquias nacionais absolutistas a fim de possibilitar o desenvolvimento das forças 
produtivas burguesas, dessa forma, Gramsci entende que a ferocidade de Maquiavel volta-se contra os resquícios 
feudais, fundando neste contexto a base do Estado Moderno. Nesse sentido, diante do atraso da unificação 
italiana, Maquiavel compreende a necessidade da unificação a fim de estabelecer normas, leis para o 
desenvolvimento do país, o que acarreta na necessidade da atuação do príncipe, que deve acabar com a anarquia 
feudal. Dessa forma, para Gramsci “O Príncipe de Maquiavel poderia ser estudado como uma exemplificação 
histórica do mito do soreliano, isto é, de uma ideologia política que se apresenta não como fria utopia, nem como 
raciocínio doutrinário, mas como uma criação da fantasia concreta que atua sobre o povo disperso e pulverizado 
para despertar e organizar a sua vontade coletiva. O caráter utópico do Príncipe consiste que o Príncipe não 
existia na realidade histórica, não se apresentava ao povo italiano com característica de imediatismo objetivo, 
mas era uma pura abstração doutrinária, o símbolo do chefe, do condottiero ideal; mas os elementos passionais, 
míticos, contidos em todo o livro, com a ação dramática de grande feito, juntam-se e tornam-se reais na 
conclusão, na invocação de um príncipe ‘realmente existente’’’ (GRAMSCI, 1980, p. 4). Entretanto, para 
Gramsci (1980) o moderno-príncipe não pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto, mas sim um 
organismo, “um elemento complexo da sociedade no qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade 
coletiva e reconhecida e fundamentada parcialmente na ação. Este organismo [...] seria o partido político, a 
primeira célula na qual se aglomeram germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais” 
(GRAMSCI, 1980, p. 6). Desse modo, o moderno príncipe deverá ser o promotor e organizador de uma reforma 
intelectual e moral, a fim de criar o terreno da vontade coletiva nacional-popular. A reforma moral e intelectual 
também deverá estar ligada a uma reforma econômica, a qual se constitui o plano concreto através do qual se 
apresenta a reforma intelectual e moral.  
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 Gramsci define sociedade civil como o campo em que é possível construir 

transformações, alternativas, é campo em que as classes disputam seus interesses, é também 

espaço de difusão de valores, culturas e ideologias, é o campo da formulação e da 

consolidação de projetos sociais e vontades coletivas. É o espaço que conecta a dominação 

direta, a produção, por meio de sua organização e de seus intelectuais, com a direção geral, 

por meio do Estado, que passa a atuar conforme os interesses dirigentes e dominantes 

(FONTES, 2006).  

A esse respeito Dias (1999) aponta que na fundação do Estado burguês ao necessitar 

trazer as demais classes para a esfera da classe dirigente e/ou dominante, foi preciso realizar a 

articulação entre as frações políticas e  equalizá-las juridicamente para não colocar em risco a 

nova ordem. Assim, segundo Dias (1999) o campo de ação das classes e dos seus Estados 

passa pela hegemonia:    

 

Ampliação da esfera de classe, absorção da sociedade, momentos concretos da 
identificação da classe dirigente/dominante com a sociedade. A hegemonia:projeto 
que permite expressar o programa, o horizonte ideológico no qual as demais classes 
devem se mover. Horizonte, que ao proceder a padronização, ao conformismo, 
desorganiza e inviabiliza, ou tenta, os projetos das demais classes. Desorganiza ativa 
ou passivamente: ativamente ao sobrepor seu projeto aos demais e assim, 
descaracterizá-los; passivamente, pela repressão pura e simples sobre os demais 
projetos. Horizonte que é estruturação do campo das lutas, das alianças, do 
permitido e do interdito. Racionalidade de classe que se faz história e que obriga as 
demais classes a pensar-se nessa história que não é a delas (DIAS, 1999 p. 46). 

 

Gramsci procura descobrir as formas encontradas pelas classes dominantes para a 

adesão das classes subalternas ao seu projeto de sociabilidade. O convencimento se torna um 

elemento fundamental, pois a dominação de classe se intensifica por meio da habilidade de 

direção e organização do consenso dos subalternos, a fim de que interiorizem as relações 

sociais existentes como necessárias e legítimas (FONTES, 2006). Dessa forma, há a 

construção de um aparato ideológico que atua na formulação e disseminação dos valores 

dominantes. Este universo ideológico possibilita a dominação capitalista de um modo que a 

violência não se torne visível, impedindo a rebeldia dos subalternos. Nesse sentido, atuam 

uma gama de grupos, entidades associativas, que operam na formação e consolidação do 

projeto hegemônico. 

Como aponta Gramsci (1980), o Estado é concebido como organismo próprio de um 

grupo, destinado a criar as condições favoráveis a expansão máxima desse grupo que 

apresenta o seu desenvolvimento como força motriz de uma expansão universal. Todavia,  

segundo  Dias (1999) o Estado não é monolítico, para sua efetividade ele tem que se mostrar 
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como Estado-Nacional Popular, como Estado de todos, acima das classes. Mas, o Estado, para 

Gramsci, também compõe as diferenças existentes no interior das relações dominantes como 

também os antagonismos no campo dos dominados, levando em consideração de alguma 

forma as reivindicações dos dominados mesmo que para as enquadrem ou as negarem.  

Assim, “o Estado expressa posições e programas diferenciados, que se unificam a partir da 

perspectiva mais geral das classes dominantes e de suas frações (DIAS, 1999, p. 47)”. 

Para Gramsci (1980), a vida estatal é concebida como uma contínua formação e 

superação de equilíbrios instáveis entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos 

grupos subordinados.  Concordamos, como aponta Dias (1999), que o Estado está destinado a 

dar maior potencialidade e coerência às classes dominantes na implementação de seu 

monopólio e como um grande articulador das práticas classistas, faz com que se construa a 

dominação capitalista articulando a coerção e obtenção de consenso, escamoteando que a 

racionalidade do mercado é a base de sua intervenção que avalia quem beneficiar ou 

controlar, ou seja,  se constituindo, como Gramsci (1980) aponta, em um complexo de 

atividades práticas e teóricas que a classe dirigente justifica e mantém seu domínio, com o  

consentimento ativo dos governados. Daí sua função educativa, cujo objetivo é adequar a 

civilização a moralidade e as necessidades do desenvolvimento continuado do aparelho 

econômico de produção, e, assim, elaborando  fisicamente tipos novos de humanidade. Nesse 

sentido, entendemos que: 

O Estado qualquer que seja, para ser fundado, construído, tem como pressuposto 
uma visão de mundo (...). Ela só pode ser pensada e articulada como projeto político 
capaz de construir a identidade de classe hegemônica, ou candidata à, de 
permanentemente redefini-la, de articular a partir dessa identidade o seu projeto de 
significação histórica, significado que terá que se construir no processo de luta com 
e contra aliados e adversários (Dias, 1999, p. 45) 

 

A partir da discussão apresentada sobre as categorias Estado e sociedade civil, 

poderemos compreender o papel do Estado no modo de produção capitalista, como também 

sua implicação na contrarrevolução neoliberal conduzida pelo Estado brasileiro, e as políticas 

públicas, em especial, a política de Educação Superior voltadas para as IFES. Nesse sentido, 

procuraremos analisar, a partir das considerações apresentadas sobre a categoria Estado, como 

apresentado por Grasmci, o processo de internacionalização do capital e as modificações do 

papel do Estado a fim de dar maior potencialidade e coerência ao projeto burguês de 

sociabilidade. 
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1.2 As transformações do capitalismo e seu processo de internacionalização. 
 

 O modo de produção capitalista, ao surgir como modo de produção dominante na 

Europa, teve que construir sua racionalidade, construindo não somente seus aparelhos materiais 

de produção, mas, também, suas premissas ideológico-políticas (DIAS, 1999). Todavia, o 

modo de produção capitalista é atravessado, ao longo de sua existência, por transformações, 

acarretadas pelo desenvolvimento de forças produtivas, pelas inovações tecnológicas e 

organizacionais, como também pelos processos sociopolíticos e culturais que envolvem a luta 

de classes. Segundo Dias (1999) entendemos que todo o processo conhecido como 

reestruturação produtiva consiste na necessidade permanente de resposta do Capital as suas 

crises, pois é vital para o capital redesenhar sua estruturação “econômica”, como também, 

reconstruir constantemente a relação entre as formas mercantis e o aparato estatal que lhe dá 

coerência e sustentação. 

Desse modo, consideramos a história do capitalismo como a história de sucessão de 

suas crises, pois é por meio delas que o capitalismo se recria, instituindo as condições para a 

sua continuidade e para o seu fortalecimento. Isto significa que compreendemos que o modo 

de produção capitalista avança por meio das suas próprias contradições e que as crises são 

constitutivas desse processo.  

Sobre o ciclo do capital, Harvey (2011) explica que o capital não é uma coisa, mas um 

processo em que o dinheiro sempre busca mais dinheiro. Nesse contexto, a continuidade do 

fluxo na circulação do capital é muito importante, e, qualquer interrupção no processo pode 

acarretar a perda ou desvalorização do capital investido. A circulação do capital implica 

movimento espacial, o que faz com que o capitalismo busque a redução das barreiras 

espaciais, revolucionando as configurações do espaço e do tempo da vida social. 

 

Na ausência de quaisquer limites ou barreiras, a necessidade de reinvestir a fim de 
continuar a ser um capitalista impulsiona o capitalismo a se expandir a uma taxa 
composta. Isso cria então uma necessidade permanente de encontrar novos campos 
de atividade para absorver o capital reinvestido: daí “o problema da absorção do 
excedente de capital”. (...) O crescimento, em seguida, para e parece haver um 
excesso ou superacumulação de capital em relação às possibilidades de uso desse 
capital de forma lucrativa. Se o crescimento não recomeça, então o capital 
superacumulado se desvaloriza ou é destruído (HARVEY, 2011, p. 44-45). 
 

O êxito do capitalismo está na sua fluidez e flexibilidade suficientes para superar todos 

os limites, até mesmo com violentas correções, como o demonstrado pela história das crises 

periódicas. Há, portanto, dentro da geografia histórica do capitalismo, uma luta perpétua para 
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converter limites aparentemente absolutos em barreiras que possam ser transcendidas ou 

contornadas (HARVEY, 2011) 

No modo de produção capitalista as crises são inevitáveis e também necessárias, as 

crises20 se constituem “na única maneira em que o equilíbrio pode ser restaurado e as 

contradições internas da acumulação do capital, pelo menos temporariamente, resolvidas. As 

crises são, por assim dizer, os racionalizadores irracionais de um capitalismo sempre instável” 

(HARVEY, 2011, p. 64). 

Neste contexto ressalta-se a importância do conceito de contrarrevolução burguesa. 

Lima (2007) demonstra que tanto revolução como contrarrevolução são conceitos 

fundamentais da teoria marxista, pois apontam o caráter revolucionário e 

contrarrevolucionário assumido historicamente pela burguesia21. Entendemos como revolução 

o processo histórico em que burguesia, por meio de sua ação revolucionária, rompeu com o 

modo de produção dominante, constituindo-se em classe dominante e dirigente. E como 

processo de contrarrevolução as ações para saída das crises e, portanto, da 

manutenção/reconstrução constante de suas margens de lucro e de reprodução projeto do 

burguês de sociabilidade. 

A respeito do conceito de contrarrevolução, Fernandes (1975) identifica duas formas 

de contrarrevolução, a quente e a frio. A primeira se dá por meio de uma ação violenta, ligada 

ao Estado autocrático burguês, enquanto a segunda está articulada com a existência de fases 

seguras e construtivas da contrarrevolução (LIMA, 2007). Segundo a autora, nas ações 

contrarrevolucionárias a frio, a burguesia aumenta a capacidade de participação política da 

                                                           
20 Em relação as causas das crises capitalistas Harvey (2011, p. 98-99) aponta que “a análise da circulação do 
capital aponta para vários limites e barreiras potenciais. A escassez de capital‑dinheiro, os problemas 
trabalhistas, as desproporcionalidades entre os setores, os limites naturais, as mudanças tecnológicas 
organizacionais desequilibradas (incluindo a concorrência versus o monopólio), a indisciplina no processo de 
trabalho e a falta de demanda efetiva encabeçam a lista. Qualquer uma dessas condições pode retardar ou 
interromper a continuidade do fluxo do capital e assim produzir uma crise que resulta na desvalorização ou perda 
do capital. Quando um limite é superado, a acumulação muitas vezes depara‑se com outro em algum lugar. (...) 
Acho que está mais de acordo com a frequente invocação de Marx sobre o caráter fluido e flexível de 
desenvolvimento capitalista identificar esse reposicionamento perpétuo de uma barreira à custa de outra e, assim, 
reconhecer as múltiplas formas em que as crises podem se formar em diferentes situações históricas e 
geográficas. (...). As crises são, em suma, tão necessárias para a evolução do capitalismo como o dinheiro, o 
poder do trabalho e o próprio capital. É preciso, no entanto, acompanhamento cuidadoso e análise materialista 
para localizar a fonte ou fontes exatas do bloqueio em qualquer lugar ou tempo”. 

21 Ressaltamos com base em Lima (2007) que Marx escreveu artigos e livros que apontam como a burguesia se 
convertia de classe revolucionária em classe contrarrevolucionária. Dessa forma temos as seguintes publicações: 
A burguesia e a contrarrevolução (MARX, 1987), A luta de classes na França (MARX, 1979) e O 18 de 
Brumário de Luís Bonaparte (1986). Segundo a autora outros autores marxistas também realizaram esta mesma 
análise, assim, destacam-se: Lenin (1987), Rosa Luxemburgo (1999) e Trostsky (1977; 1980). A esse respeito 
consultar página 11 deste capítulo. 
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classe trabalhadora, contudo, sem questionar o processo de exploração e dominação 

capitalista, adotando assim, estratégias22 de contrarrevolução preventiva que visam à 

reorganização de suas ofensivas a fim de enfrentar suas crises (FERNANDES, 1975).  

Entendemos como demonstrado pela autora, que o conceito de contrarrevolução 

burguesa é utilizado tanto para a identificação de ações autocráticas de conservação do 

capitalismo, como também em ações relacionadas às práticas formais da democracia restrita, 

institucionalizada. E isso só é possível porque, como aponta Lima (2007), os processos de 

contrarrevolução a frio promovem a cisão das esferas diferenciadas da totalidade da vida 

social, ou seja, o capitalismo estabelece a separação da esfera da produção do conjunto das 

formas sociais, políticas e jurídicas, esvaziando a economia de seu conteúdo político e social, 

ao mesmo tempo que reduz a esfera política a um campo de conciliação de classe.  

Lima (2007) aponta que a luta da classe trabalhadora pela ampliação democrática deve 

ser vista como uma tática e não como uma estratégia, pois o alargamento democrático dentro 

da ordem burguesa pode se constituir em uma estratégia de contrarrevolução burguesa, à 

medida que a classe trabalhadora corre o risco de se incorporar ao projeto burguês. 

 
Desta forma, é possível explorar o trabalhador, apropriar-se da mais-valia e manter a 
propriedade privada, e, simultaneamente, criar um ordenamento político e social e 
jurídico no qual os antagonismos de classe são esvaziados pela construção da 
aparência necessária de instâncias democráticas de representação [...] (LIMA, 2007, 
p. 85) 
 

A contrarrevolução realiza ações preventivas de reorganização do capitalismo para o 

enfrentamento das crises, ao mesmo tempo que procura atingir cada vez mais a consciência da 

classe trabalhadora a fim de se identificarem com a sociabilidade burguesa. Desse modo, 

consideramos essa ação política da burguesia como constitutiva do modo de produção 

capitalista e que atravessa o processo de desenvolvimento do capitalismo, à proporção que 

responde, ao mesmo tempo, tanto ao alargamento das desigualdades socioeconômicas do 

capitalismo, como também às pressões da classe trabalhadora. 

Dessa forma, não consideramos o desenvolvimento capitalista de uma forma linear, 

como uma simples sobreposição dos fatos e etapas em um contínuo evolutivo, mas como um 

                                                           
22“Dentre essas estratégias se destacam três aspectos: 1) se refere ao estabelecimento de um pacto de dominação 
entre as frações da burguesia, 2), a constituição de alianças com a classe trabalhadora e 3), o estímulo para a 
ampliação de um processo de social-democratização das lutas dos trabalhadores, limitando-se à ação 
constitucional e parlamentar e estimulando o “aburguesamento” de suas burocracias e partidárias” (LIMA, 2007, 
p. 86). 
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processo contraditório em que podemos distinguir a existência de três estágios do modo de 

acumulação: o capitalismo mercantil, concorrencial e monopolista. 

Por meio da análise dos estágios do modo de produção capitalista, observamos como a  

tendência à internacionalização do capital é um traço constitutivo do modo de produção 

capitalista, pois como já apontavam Marx e Engels (198423 apud LIMA, 2007), destaca-se 

como componente estrutural do capitalismo a formação de um mercado mundial e as crises de 

superprodução. Netto e Braz (2006) explicam que a primeira fase do capitalismo se inicia pelo 

processo de acumulação primitiva e vai até o estabelecimento da manufatura, cobrindo o 

século XVI a meados do século XVIII, denominada de capitalismo comercial ou mercantil, 

ela já apresentava a tendência à internacionalização, expressada no processo de expansão 

marítima que abriu as rotas para o Oriente. O capitalismo mercantil consistiu na fase inicial 

do capitalismo, em que a burguesia afirmava-se como classe. 

Na segunda metade do século XVIII, o capitalismo ingressa em um novo estágio, o 

capitalismo concorrencial. Segundo os referidos autores, a configuração desse novo estágio 

está ligada às transformações políticas (consolidação das revoluções burguesas) e técnicas 

(revolução industrial). Nesse estágio, o capital foi organizando a produção por meio da grande 

indústria, dando curso ao processo que culminará na subsunção real do trabalho pelo capital. 

No estágio concorrencial, o modo de produção capitalista vai se consolidar nos principais 

países da Europa Ocidental, provocando um processo de urbanização sem precedentes, e 

criará o mercado mundial, na medida em que os países mais avançados passarão a buscar 

matéria-prima e mercado consumidor para suas indústrias. 

Ao longo do capitalismo concorrencial, a classe capitalista foi se diferenciando em 

razão do volume de capital nas mãos de cada fração de classe. Até aquele período existiam os 

grandes, médios e pequenos capitalistas. Contudo, na segunda metade do século XIX, esse 

quadro se modificará: as tendências a concentração e centralização24 confluíram na criação 

dos modernos monopólios. Em um curto período de tempo surgiram grupos capitalistas 

nacionais controlando ramos industriais inteiros, empregando enormes contingentes de 

trabalhadores e influindo decisivamente nas economias nacionais. Esses gigantescos 

                                                           
23MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. 4 ed. São Paulo: Global, 1984. 
24A concentração de capital consiste no capital individual concentrado nas mãos de capitalistas individuais. É a 
concentração simples dos meios de produção. Centralização consiste na supressão da autonomia individual, da 
expropriação do capitalista pelo capitalista, é a transformação de muitos capitais pequenos em capitais grandes, 
ou seja, é a concentração de capitais já formados. O capital se acumula nas mãos de um só, porque escapou das 
mãos de muitos em outra parte (MARX, 1974, p. 728-729). 
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monopólios foram extravasando as fronteiras nacionais, estendendo sua dominação sobre 

enormes regiões do globo, constituindo, no final do século XIX e início do século XX, o 

capital monopolista (NETTO; BRAZ, 2006). 

É a configuração dessa nova etapa do capitalismo25 como também a formação do 

mercado mundial que Lênin (2011), em seu livro O imperialismo, fase superior do 

capitalismo, analisa por meio das estatísticas burguesas o conjunto da economia mundial 

capitalista nas suas relações internacionais, nos princípios do século XX, às vésperas da 

primeira guerra imperialista mundial.  

É importante ressaltar que Lênin (2011) compreende a etapa do capitalismo 

monopolista como etapa particular do desenvolvimento do modo de produção capitalista, uma 

fase de transição para uma etapa superior, o imperialismo. Para o autor, o estágio imperialista 

pode ser definido da seguinte forma: os monopólios, que derivam da livre concorrência, não a 

eliminam, mas coexistem lado a lado e consistindo também na transição do capitalismo para 

um regime superior, o imperialismo. Nesta fase do desenvolvimento capitalista, predominam 

a força dos monopólios e do capital financeiro, que se constitui no capital bancário de alguns 

grandes bancos fundido com o capital monopolista de industriais.  Por outro lado, este estágio 

imperialista também é marcado pela partilha imperialista do mundo, com a finalidade de se 

estender, sem obstáculos, a todas as regiões do mundo não apropriadas por nenhuma potência 

capitalista. O capital imperialista possui as seguintes características:  

 

A concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 
desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 
decisivo na vida econômica; a fusão do capital bancário com o capital industrial e a 
criação, baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia financeira;  a exportação  
de capitais, diferentemente da  exportação de mercadorias, adquire uma importância  
particularmente grande;  a formação de associações internacionais monopolistas de 
capitalistas, que partilham o mundo entre si, e  o termo da partilha territorial do 
mundo entre as potências capitalistas mais importantes (LENIN, 2011, p. 218). 
 

Outra contribuição referente a análise sobre o imperialismo foi a realizada por Trostky 

(1977) em sua obra A História da Revolução Russa, o autor objetivando compreender o 

desenvolvimento da economia russa no sistema capitalista, nos auxilia a entender como se 

efetiva a inserção de cada formação econômico social no sistema capitalista mundial, 

principalmente das formações econômicas periféricas. A partir da lei do desenvolvimento 

                                                           
25Outros autores também realizaram análises a respeito dessa nova etapa da formação do mercado mundial, a 
esse respeito consultar:  Kaustsky (2002); Rosa de Luxemburgo (1985); Hilferding (1985); Bukharin (1985). 
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desigual abordada por Lenin (1982), em O desenvolvimento do capitalismo na Rússia, 

Trostky (1977) desenvolveu o conceito de desenvolvimento combinado. 

A partir da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, compreende-se que a 

universalização das relações capitalistas impede a repetição das mesmas formas de 

desenvolvimento nas diversas nações. Frente à impossibilidade de desenvolvimento igual 

entre os países, os países periféricos passam a absorver os valores e projetos dos países 

centrais e a se desenvolver por meio de saltos, saltando etapas do seu processo de 

desenvolvimento, estabelecendo uma combinação de fases distintas de desenvolvimento no 

interior de cada formação econômico-social. Sobre a teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado Trostsky (1977) a concebe da seguinte forma: 

O capitalismo preparou e em certo sentido realizou a universalidade e a permanência  
do desenvolvimento da humanidade. Fica, assim, excluída a possibilidade de uma 
repetição das formas de desenvolvimento em diversas nações. Na contingência de 
ser rebocado pelos países adiantados, um país atrasado não se conforma com a 
ordem de sucessão: o privilégio de uma situação historicamente atrasada- e este 
privilégio existe- autoriza o povo, ou mais exatamente o força a assimilar todo o 
realizado, antes do prazo previsto passando por cima de uma série de etapas 
intermediárias. (...) A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo 
histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 
atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na 
contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos 
decorre outra lei, que por falta de denominação apropriada, chamaremos de lei do 
desenvolvimento combinado, que significa a apropriação das diversas etapas, 
combinação das fases diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais 
modernas. Sem esta lei, tomada, bem entendido, em todo seu conjunto material, é 
impossível compreender a história da Rússia, como em geral de todos os países 
chamados à civilização em segunda, terceira ou décima linha (TROSTKY, 1977, p. 
24-25).  

 

Observa-se o caráter abrangente e inclusivo das atividades capitalistas em busca da 

valorização do capital, sendo um traço constitutivo do capitalismo a sua internacionalização, 

por meio do estabelecimento de uma relação hierarquizada26 entre os países centrais e 

periféricos.  

No que se refere mais especificamente ao Imperialismo, podemos observar que Netto 

e Braz (2006) apontam que esta etapa do desenvolvimento do modo de produção capitalista 

sofreu significativas transformações, podendo distinguir algumas fases: a clássica de 1840-

1940, os anos dourados27 que compreende o período que se estende do fim da Segunda Guerra 

                                                           
26 A relação centro periferia será aborda na seção 1.4. 
27 Esse período foi assim denominado devido ao fato de seus primeiros 30 anos serem marcados pela “forte 
expansão, com altas taxas de lucro e ganhos de produtividade para as empresas, e políticas sociais para os 
trabalhadores” (BEHRING; BOSCHETI, 2011, p. 82). 
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até os anos de 1970 e o capitalismo contemporâneo que se estabelece a partir de meados dos 

anos de 1970 até os dias atuais. 

A fase clássica28 do imperialismo, no que se refere ao papel do Estado, cabia a ele 

defender o direito à propriedade privada, a vida e a liberdade individual, como também 

oferecer as bases de sustentação para que o mercado possa maximizar seus lucros. Quanto à 

regulações econômicas, elas seriam efetuadas pela “mão invisível” do mercado. Esta fase é 

regulamentada pelo liberalismo clássico. Para o liberalismo clássico, é na sociedade civil que 

se origina a coesão social, a partir da mão invisível do mercado e dos sentimentos morais dos 

indivíduos, pois a sociedade é fundada no mérito de cada um em potenciar suas capacidades 

naturais. Aqui o Estado não se preocupava com a regulação das relações de trabalho nem 

tampouco com as necessidades sociais, como também não se consideravam como 

contraditórias a acumulação de riqueza e a coesão social (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

 Esta fase começa a enfraquecer, devido à própria formação dos monopólios, há 

também, o crescimento do movimento operário que passa a ocupar espaços políticos e a lutar 

pelo reconhecimento de seus direitos. Aliado a este quadro, há um divisor de águas em que se 

começam a reconhecer os limites do mercado, a crise de 192929. A partir dela, evidenciam-se 

a necessidade de formas de intervenção direta do Estado na economia.  

O ápice do período depressivo, a crise de 1929-1932, como é amplamente conhecido 
promoveu uma influência na atitude da burguesia quanto a sua confiança cega nos 
automatismos do mercado. Por outro lado seria insustentável, para o capital, 
vivenciar uma nova crise como a de 1929 (...). A alternativa que se apresentava 
também no período era o fascismo (...). Essa tensão entre a saída fascista, liberal 
burguesa e socialista se resolveu temporariamente na Segunda Guerra Mundial com 
a vitória dos aliados- o que incluiu um acordo com a União Soviética que foi 
decisivo para derrotar o nazi-fascismo. Naquela época estavam em disputa 
econômica e territorial três grandes projetos, dois do campo a burguesia (o fascismo 
e o liberal-reformista) e o projeto socialista (...). Desses processos complexos 
decorre, então, uma espécie de contestação burguesa do liberalismo ortodoxo, 
expressa na chamada “revolução Keynesiana” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 
70). 

 

Entre o fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 1970 o capitalismo 

imperialista passa a vivenciar uma nova fase, denominada de Estado de Bem-Estar social, esta 

fase foi marcada pela entrada das ideias de Keynes nos países de capitalismo central, e, por 

                                                           
28Esta fase é sustentada pelas ideias liberais, possuindo como principais expoentes David Ricardo e Adam Smith. 
Possui como principal premissas o funcionamento do livre mercado, o predomínio do individualismo, da 
liberdade como também a manutenção de um Estado mínimo. 
29A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise econômica mundial do 
capitalismo até aquele momento, iniciou-se nos EUA e alastrou-se para o restante mundo. 
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um reordenamento do papel do Estado. Para Keynes, cabe ao Estado o papel de restabelecer o 

equilíbrio econômico, por meio de alguns mecanismos que seriam impossíveis até aquele 

momento pelo liberalismo clássico. 

Dentre as ações do Keynesianismo destacamos: a planificação indicativa da economia, 

na perspectiva de evitar os riscos das amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação 

capital/trabalho por meio da política salarial e do controle dos preços; a distribuição de 

subsídios; a política fiscal; a oferta de créditos combinada a uma política de juros; e as 

políticas sociais. A intervenção estatal tinha como perspectiva um programa fundamentado 

em dois pilares: o pleno emprego (via produção de serviços públicos) e maior igualdade social 

(por meio da instituição de serviços públicos, dentre eles as políticas sociais) (BEHRING; 

BOSCHETI, 2011). 

Aliado ao keynesianismo agrega-se o pacto fordista, da produção e consumo em 

massa, consistindo muito mais do que a introdução da linha de montagem, e sim em uma 

forma de regulação das relações sociais como uma tentativa de criação de uma nova 

sociedade capitalista. O keynesianismo e o fordismo se constituíram nos pilares da 

acumulação capitalismo no pós-1945. Este período foi marcado por altas taxas de lucros, pela 

elevação do padrão de vida das massas dos países capitalistas centrais e por um alto grau de 

internacionalização do capital sob o comando dos EUA que saíram pós Segunda Guerra 

Mundial sem grandes perdas físicas e com alta capacidade de investimento (BEHRING; 

BOSCHETI, 2011). Este quadro começa a entrar em crise a partir da década de 197030, o 

imperialismo novamente irá modificar-se, abrindo espaço para uma nova fase, marcada pelos 

processos de financeirização da economia, pelo discurso neoliberal31 e pelos processos de 

reestruturação produtiva32. 

Sobre essa nova fase do imperialismo, Cardoso (2000) explica que a interpretação 

dominante a entende a partir da noção de “globalização”, considerando que, desde a década 

de 1980, estamos vivenciando uma situação completamente “nova”, a “globalização da 

economia”, estabelecida pelas forças de mercado e que finalmente podem agir sem as 

restrições do Estado. “Tal globalização se apresenta como equivalente a modernidade. Por 

que é inevitável, não resta senão se adaptar” (CARSOSO, 2000, p. 97). Por essa análise, a 
                                                           
30A década de 1970 é marcada por duas crises do petróleo (1973 e 1979), pelas crises fiscais dos Estados centrais 
e pelo retorno da inflação. 
31Entendemos o neoliberalismo, como uma resposta da crise do capital da década de 1970, ou seja, como um 

processo contrarrevolucionário. 
32

 O processo de reestruturação produtiva será discutido no tópico 1.3. 
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autora demonstra que esse pensamento se fundamenta na ideologia do pensamento único, a 

qual estabelece que somente uma política econômica é possível, somente o neoliberalismo é 

possível. A autora considera essa acepção dominante da globalização como ideologia, como 

expressão de forças econômicas que estão em busca de se constituírem enquanto ideário 

dominante. “O eixo dessa formulação é o livre jogo das forças de mercado aumentando o 

intercâmbio de bens e serviços no plano internacional” (CARSOSO, 2000, p. 97). 

Lima (2007, p. 45) aponta que o fetiche da globalização está no aspecto de ser 

apresentado como um “fenômeno natural, que abrange todos os indivíduos igualmente, que 

atravessa todas as regiões e países igualmente, fazendo com que todos tenham acesso a todas 

mercadorias ao mesmo tempo”. Segundo a autora, isso constitui em uma aparência (não a 

considerando uma falsificação do real) que deve ser descortinada a fim de apreender a sua 

essência. Nesse sentido, a autora entende que a ideologia da globalização consiste no 

ocultamento da dominação da classe burguesa. Ela oculta a hierarquização entre as regiões, 

fazendo com que a exploração e dominação se configurem como fatores naturais, 

estabelecendo a concentração de riqueza e globalização das desigualdades.  

Assim, com base em Lima (2007), identificamos neste trabalho que: 

O processo de internacionalização é inerente ao capitalismo, um fundamento básico 
desse sistema. Em segundo lugar, o que Lênin definiu como imperialismo é uma 
fase peculiar dessa internacionalização, com características específicas, já 
apresentadas anteriormente. Em terceiro lugar, considerando o termo globalização é 
vago e ambíguo e vem sendo difundido nas escolas americanas de administração de 
empresas e pelos organismos internacionais do capital objetivando criar a aparência 
que se estaria se consolidando uma “homogeneização planetária”, identifico, com 
base em Chesnais (1996), a mundialização financeira ou mundialização do capital, 
como uma nova fase do processo de internacionalização da economia a partir de um 
movimento de continuidades e novidades do conceito de imperialismo exposto por 
Lênin (LIMA, 2007, p. 26). 

 

Entendemos como aponta Lima (2007) que esta “nova” etapa do processo de 

acumulação capitalista, expressada pelo conceito de mundialização financeira, como um 

processo típico do ciclo de acumulação capitalista, como uma resposta a crise do capital, em 

um processo de “continuidades e novidades” (LIMA, 2007) do conceito de imperialismo 

exposto por Lênin. Segundo a referida autora, o movimento de continuidade se apresenta, em 

relação ao conceito leninista de imperialismo, no movimento histórico do capital em busca de 

novos campos de valorização por meio da ação “predominante do capital financeiro e da 

subjugação econômica, políticas, ideocultural e militar dos países periféricos pelos países 

centrais” (LIMA, 2007, p. 26) e, simultaneamente, apresentam novas                               
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configurações e mecanismos que comandam o desempenho e a regulação do capitalismo 

mundial, em que destacamos, como aponta Chesnais (1995) mudanças qualitativas nas 

relações de força política entre o capital e o trabalho assim como entre o capital e o Estado. 

Nesse contexto, Chesnais (1995), considera que a configuração atual do sistema 

capitalista, denominado pelo referido autor como mundialização33 do capital, possui como 

novidade a égide do capital financeiro34. Nas palavras do autor: 

 
Traços característicos decorreriam de um novo regime mundial de acumulação, cujo 
funcionamento dependeria das prioridades do capital privado altamente concentrado 
– do capital aplicado na produção de bens e serviços, mas também, de forma 
crescente, do capital financeiro centralizado, mantendo-se sob a  forma de dinheiro e 
obtendo rendimento como tal. Este regime de acumulação, ao  qual corresponderiam 
as formas conjunturais específicas descritas acima, seria fruto de uma nova fase no 
processo da internacionalização, que, chamo de “mundialização do capital” 
(Chesnais, 1994). A economia mundial parece ter ingressado numa fase depressiva 
de longa duração, da qual somente poderia sair mediante choques “externos” à 
economia, no sentido estrito da palavra (CHESNAIS, 1995, p. 01). 
 

Nesse sentido, no campo econômico, frente as dificuldades de crescimento econômico, 

como o estabelecido no pós Segunda Guerra Mundial, os capitais passam a buscar uma forma 

de valorização predominantemente financeira, o que acarretou novamente na necessidade de 

uma mudança no papel do Estado, a partir dos processos de desregulamentação da economia. 

Sobre o processo de financeirização da economia, Chesnais (1998) explica que ela possui 

como característica central um regime de acumulação predominantemente financeiro35, 

concentrado e centralizado.  

A configuração do capital financeiro modificou em favorecimento das instituições 

financeiras não bancárias que trabalham a fim de expandir seus fundos, mantendo-os nas 

formas monetárias e exercendo forte preferência pela liquidez e segurança de investimento. O 

capital privilegia as operações de aplicação a curto prazo e se caracteriza pela ausência de 

instâncias ou mecanismos endógenos de regulação (CHESNAIS, 1998). Assim, o capital 

                                                           
33

 Para Chesnais (1995, p. 06) “a mundialização do capital apresenta-se portanto como uma fase específica de 
um processo muito mais longo de constituição do mercado mundial em primeiro lugar e, depois, de 
internacionalização do capital, primeiro sob sua forma financeira e, em seguida, sob sua forma de produção no 
exterior”. 
34

 Segundo Chesnais (1995, p. 02) “a economia mundial, efetivamente, carrega a marca cada vez mais nítida de 
um capitalismo predominantemente rentista e parasitário, cujo funcionamento parece estar subordinado, de modo 
crescente, às necessidades próprias das novas formas de centralização do capital-dinheiro, em particular os 
fundos mútuos de investimento (mutual investments funds) e os fundos de pensão”.  
35Chesnais (1998) explica que a dinâmica específica da esfera financeira, com seu crescimento superior aos 
investimentos produtivos constitui-se no fator que mais abalou a situação econômica dos últimos anos. Contudo, 
o referido autor enfatiza que apesar da magnitude do capital financeiro, é somente do investimento que pode 
nascer o emprego, é o investimento que determina, a longo prazo, a criação de riqueza. 
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financeiro, ao necessitar de uma desregulamentação das normas e regras que limitem seus 

movimentos, encontra nas orientações neoliberais sua base de fundamentação. 

O ideário neoliberal36 passa a ser base que mais se adapta a essa nova etapa, surgindo 

como uma reação conservadora ao Estado de bem-estar social nos países de capitalismo 

central. Para as concepções neoliberais37, o keynesianismo acarretava em gastos públicos 

substantivos (com bens públicos e mecanismos de proteção social), gerando a “crise fiscal” 

que atingia o Estado. Neste quadro, sob a égide do ideário neoliberal o papel do Estado será 

modificado a fim de atender as novas exigências de acumulação capitalista. 

Frente à crise do Estado de Bem Estar Social nos países centrais, para os neoliberais 

era fundamental reafirmar a crença no mercado, de reforçar as suas “inigualáveis virtudes”, 

exigindo o controle dos gastos do Estado a fim de controlar a inflação, como também, a 

privatização das empresas estatais, a desregulamentação das regras e normas do mercado. O 

Estado deve ser restringido as funções de segurança, justiça e fiscalização das regras que 

permitem o jogo capitalista, para tanto era necessário reduzir os gastos com as áreas sociais, 

com pessoal e flexibilizar a força de trabalho, por meio da redução das garantias sociais 

conquistadas pelas classes trabalhadoras, como também administrar o Estado como um 

negócio, a partir da noção de business administration do Estado, a fim de  evitar regulações 

desnecessárias, segurar os gastos do Estado,  impedir problemas inflacionários e privatizar 

todas as empresas estatais (PAULANI, 2006). 

Nesse contexto, Duriguetto (2008) aponta que a ofensiva neoliberal considera que as 

demandas de serviços e gastos públicos inflacionam e sobrecarregam o sistema político, 

levando à "ingovernabilidade", ou seja, na paralisia da capacidade decisória do Estado, no 

                                                           
36

 “A história intelectual do neoliberalismo está diretamente ligada à história do economista e pensador austríaco 
Friedrich Hayek” (PAULANI, 2006).  
37 Quanto ao programa neoliberal, Anderson (1995) explica que a hegemonia do neoliberalismo não se efetuou 
do dia para noite, levou mais de uma década para se consolidar nos países da OCDE. O primeiro regime foi 
estabelecido em 1979, na Inglaterra, no governo Thatcher; depois em 1990 nos Estados Unidos no governo 
Reagan. Em 1982, se estabeleceu no governo Khol na Alemanha e em 1983, na Dinamarca, no governo de 
Schulter. A partir desse momento, quase todos os países do norte da Europa passaram a adotar o neoliberalismo. 
O autor também analisa a existência de diferentes modelos de aplicação do programa neoliberal, uma variante 
inglesa, que classifica como a mais pura, uma variante americana, e uma variante europeia, que praticou um 
neoliberalismo mais cauteloso. Desse modo, o que podemos apreender, por meio dessa análise apontada por 
Anderson (1995), consiste na hegemonia alcançada pelo neoliberalismo como ideologia. Quanto a América 
Latina, Anderson (1995) pontua que aqui foi o terceiro local de experimentações neoliberais, depois dos países 
da OCDE e da União Soviética, a América Latina passou a ser palco das experiências neoliberais, 
principalmente a partir do Consenso de Washington. O Brasil adota as políticas neoliberais já no final da década 
de 1980 e início da década de 1990 no Governo Sarney pela adesão ao Consenso de Washington.  
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crescimento das burocracias e no congestionamento do espaço da iniciativa privada. Para a 

autora, o ponto central da ofensiva neoliberal consiste na manutenção do “mercado como 

instância mediadora central na regulação das esferas da vida social e a redução da intervenção 

do Estado na dinâmica da vida social” (DURIGUETTO, 2008, p. 90), principalmente, quanto 

aos direitos sociais, e uma máxima atuação a favor dos processos de valorização do capital.  

Observamos como o discurso neoliberal culpabiliza o Estado (por meio de sua 

intervenção na economia e pelos excessivos gastos públicos) como sendo o causador da crise 

até o momento vivenciada, omitindo que o neoliberalismo expressa uma resposta da burguesia 

à crise de superacumulação, típica do ciclo capitalista. Daí a necessidade de redução dos 

gastos do Estado (gastos sociais), dos cortes nos direitos trabalhistas e de “modernização” do 

aparelho de Estado. Contudo, considerando o papel do Estado no processo de acumulação 

capitalista, isto não significa que, nesta nova etapa da acumulação capitalista, o Estado seja 

fraco, ao contrário, as análises das ações conduzidas pelo Estado brasileiro, por exemplo, 

demonstram a preservação dos interesses burgueses conciliando as demandas das várias 

frações da burguesia local e internacional, por isso, entendemos que o Estado tem cumprido 

seu papel fundamental, a garantia do processo de acumulação capitalista, como já apontado 

pelas análises de Gramsci. 

A categoria do fundo público surge como um importante elemento na compreensão do 

processo de contrarreforma do Estado e do tema proposto neste estudo. Como aponta Behring 

(2009), o fundo público reflete, historicamente, as disputas existentes em uma sociedade de 

classes, em que, de um lado, estão os trabalhadores tencionando pela busca de garantias para 

o financiamento de suas necessidades, expressas em políticas públicas e de outro, os 

capitalistas, com sua força hegemônica, conseguindo assegurar a participação estatal por meio 

de políticas de subsídios econômico.  A esse respeito, Salvador (2010) também compreende 

que há, na sociedade, uma disputa por recursos do fundo público no âmbito do orçamento 

estatal, uma vez que, o considera como espaço de luta política, uma arena em que giram 

interesses antagônicos. 

Nesse sentido, no capitalismo contemporâneo, no contexto da “crise fiscal do Estado” 

a qual também foi associada aos custos com a reprodução do trabalho e menos com a 

presença dos fundos públicos na estruturação da reprodução do capital, há o acirramento da 

“disputa pelo fundo público, sob as acusações neoliberais de estatização, de desperdício e 

estímulo a dependência” (BEHRING, 2009, p. 53). Contudo, a autora ressalta que, a crítica 
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neoliberal encobre a utilização das receitas dos Estados Nacionais que são direcionadas para a 

reprodução do capital. 

Para Salvador (2010), sob a égide do capitalismo financeiro e do neoliberalismo, há o 

uso crescente do fundo público para o financiamento de pesquisas e dos custos do 

desenvolvimento e das despesas estatais a financiar ou subsidiar grandes projetos de interesse 

do capital. Nesse sentido, o fundo público, vem atuando na reprodução do capital nas 

seguintes formas: no financiamento da reprodução da força de trabalho, por meio dos gastos 

sociais38, salários indiretos, reduzindo o custo do capitalista na sua aquisição; na reprodução 

do capital, por meio da manutenção e valorização dos capitais pela via da dívida pública, sob 

a forma de juros e amortizações da dívida; como uma fonte importante para a realização do 

investimento capitalista, por meio de subsídios, de desonerações tributárias, por incentivos 

fiscais, etc; e por meio das funções indiretas do Estado, o fundo vem injetando grande 

quantidade de recursos na construção de meios de transporte, infra-estrutura e pesquisas que 

contribuem para a valorização do capital. Portanto, Salvador (2010, p. 622) considera que: 

O fundo público participa indiretamente da reprodução geral do capital, seja por 
meio de subsídios, negociações de títulos e garantias de condições de financiamento 
dos investimentos capitalistas, seja como elemento presente e importante na 
reprodução da força de trabalho, única fonte de criação de valor na sociedade 
capitalista. 
 

Na atualidade, segundo Behring (2010), o fundo público vem sendo redirecionado 

direta ou indiretamente para a reprodução do capital, diminuindo a sua alocação para as 

demandas do trabalho. Para a autora, o que neoliberalismo objetiva é acabar com o espaço de 

disputa do fundo público e criar espaço para sua utilização como pressuposto do capital. 

Assim, se torna fundamental, segundo a concepção neoliberal, para a recuperação do capital, a 

diminuição do custo do trabalho, como também que a política social seja seletiva e focalizada, 

para os mais “pobres”, combinada a um processo de transformação em mercadoria de 

determinados serviços, pela via da privatização.  

É neste contexto, como aponta Lima (2007) na segunda metade da década de 1990, 

começam a elaborar novas estratégias de legitimação da sociabilidade burguesa, pois segundo 

Lima (2007, p. 58): 

Uma análise mais aprofundada das condições de vida da imensa maioria da 
população em âmbito mundial evidencia que o neoliberalismo, como resposta da 

                                                           
38A esse respeito Bering (2009) pontua que as políticas sociais são seletivas, focalizadas aos mais pobres, 
combinadas a um processo de assistencialização e privatização dos serviços. 
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burguesia internacional a crise do capital não consegue garantir alterações no 
cenário de empobrecimento e de estagnação econômica que marca a atualidade (...). 
Em resposta a esse quadro de estagnação econômica e ampliação das desigualdades 
e legitimar o poder de classe burguês, intelectuais orgânicos constroem um processo 
de ideologização maciça sobre a possibilidade de um capitalismo humanizado ou 
reformado, um projeto político identificado como Terceira Via. 
 

Neste contexto, passa ser difundida a possibilidade de um capitalismo reformado e 

humanizado. Esta reformulação, apresentada pelo sociólogo britânico Anthony Giddens,vem 

sendo denominada de Terceira Via39. Esta teoria, como aponta Lima (2007) pode ser 

considerada como social-liberalismo, uma vez que mantém os elementos do liberalismo e, de 

outro lado, recupera elementos centrais do reformismo social-democrata, apresentando-se 

inclusive como uma nova social-democracia ou uma social-democracia modernizadora. Ela 

passa a fazer parte da agenda dos governos dos países centrais, como a Inglaterra, França, 

Alemanha, EUA e Itália.  

No que se refere mais especificamente às críticas40 direcionadas ao neoliberalismo 

temos: quanto ao papel do mercado, ele consiste no local de criação da riqueza e de 

investimento social, que deve ser realizado pela atuação conjunta do setor privado e público. 

Quanto ao papel do Estado, ele funciona como um guardião dos contratos e da ordem, não 

deve ser mínimo como o defendido pelo neoliberalismo, nem grande como defendido pelo 

socialismo, mas sim um Estado forte capaz de fomentar o empreendedorismo e a 

responsabilidade social dos indivíduos, grupos e empresários. Também deve ser reformado 

para ampliação das parcerias entre o Estado e o setor privado. Quanto a sociedade civil, ela é 

concebida como um espaço de ajuda mútua, da solidariedade entre as classes, enquanto que os 

sujeitos políticos coletivos críticos a ordem burguesa são desqualificados41. Desse modo, 

observamos como a proposta do “neoliberalismo de Terceira Via” atua na formação de uma 

nova sociabilidade burguesa, demonstrando como o capitalismo possui a capacidade de 

apresentar o velho a partir de uma nova roupagem e sempre objetivando a conciliação do 

inconciliável, do antagonismo entre o capital e o trabalho (LIMA, 2007). 

                                                           
39

 Para maiores aprofundamentos consultar NEVES, L. (org). A Nova pedagogia da hegemonia. Estratégias do 
capital para educar o consenso. SP: Xamã., 2005 
40

 “A Terceira Via também direciona críticas ao neoliberalismo argumentando que a lógica neoliberal defende o 
sistema de mercado como instância da eficiência econômica e da liberdade individual, enfatiza o individualismo 
econômico como chave para a democracia e aborda as transformações atuais geradas pela globalização de 
maneira muito limitada às necessidades de desregulamentação dos mercados e maximização dos lucros, sem 
perceber a importância do capital social, ou seja, da ação voluntária dos indivíduos e grupos e da solidariedade e 
responsabilidade social dos empresários. A Terceira Via defende a necessidade do reordenamento da vida 
coletiva e individual, articulando solidariedade social com o individualismo e a responsabilidade individual com 
responsabilidade social” (LIMA, 2007, p. 61). 
41

 Diferente da concepção Gramsciana, como discutido na seção 1.1. 
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A partir do final da década de 1990, as concepções do “neoliberalismo da Terceira 

Via” passam a estar presentes principalmente nas ações dos Organismos Internacionais42, em 

que se destaca o Banco Mundial (BM), influenciando o conjunto de políticas a serem 

implementadas nos países periféricos como o Brasil. 

A respeito das mudanças de orientações da política do BM, Ugá (2004) aponta que 

desde 1990 as orientações em relação ao papel do Estado, preconizam uma atuação de modo 

que o Estado se constitua em facilitador e parceiro do mercado43, não sendo mais o promotor 

direto do desenvolvimento e sim complementar e garantidor do bom funcionamento do 

mercado. No que tange as garantias sociais, o Estado deve atuar garantido o mínimo, aos 

comprovadamente mais “pobres”44, por meio de políticas sociais focalizadas e residuais. 

 A política do BM para os países de capitalismo dependente45, na década de 1990, 

volta-se para o alívio e combate à pobreza, a fim de enfrentar os elevados custos sociais 

decorrentes dos ajustes neoliberais e como estratégias de coesão social, de apassivamento das 

lutas da classe trabalhadora. Estes países instituíram então políticas que estimulassem a 

criação de “novas oportunidades econômicas” para que os “pobres” possam alcançar algum 

rendimento. Outra estratégia apresentada pelo BM consiste na prestação de serviços sociais 

aos “pobres”, como a saúde e a educação. Como o exposto no relatório do BM de 1990, 

vemos o predomínio da concepção de investimento em capital humano46, considerado um 

meio de redução da pobreza. Já no relatório de 2000-2001, vemos a influência de Amartya 

Sen, com sua teoria das capacidades humanas influenciando as políticas do BM para os países 

periféricos. Pela teoria das capacidades humanas, a pobreza passa a ser vista como 

                                                           
42A respeito dos Organismos Internacionais, esclarecemos que esta discussão será abordada neste capítulo no 
tópico 1.5. 
43 A respeito dessa atuação do Estado, Leher e Sader (2004) apontam que “complementarmente, para se 
legitimar na sociedade, o setor público deveria se aproximar do setor produtivo, fornecendo os insumos que este 
necessita. A saída para isso, conforme o Banco Mundial, é o estabelecimento de parcerias público privadas: o 
Estado abre os serviços públicos à exploração privada, fornece investimentos e toda sorte de garantias e o setor 
privado faz investimentos pari passu à lucratividade esperada. (...) Com essa proposição temos a centralização 
do campo teórico na polarização estatal/privado, suprimindo o público. A oposição público/privado foi deslocada 
para Estatal/privado. Assim, a crítica ao “estatismo” teve como contraponto o “mercado”, lugar da eficiência, do 
mérito, da criatividade, da iniciativa e da criação. A  nova oposição favoreceu os neoliberais, pois permitiu a 
desqualificação do Estado e o desaparecimento do “público” (LEHER; SADER, 2004, p. 12-25). 
44

 Vale apontar que Hayek, organizador da doutrina neoliberal, também já considerava necessário auxiliar os 
mais pobres. Em seu livro O caminho da servidão: “Mas não há dúvida de que, no tocante a alimentação, roupas 
e habitação, é possível garantir a todos um mínimo suficiente para conservar a saúde e a capacidade de trabalho. 
(...) Auxiliaremos, pois, tanto quanto pudermos os mais pobres em seus esforços para organizarem-se e elevarem 
o próprio padrão de vida. (...) desde que se limite a manter a ordem e a estabelecer condições em que os 
indivíduos possam desenvolver-se por si mesmos (HAYEK, 2010, p. 128-211). 
45

 Análise sobre capitalismo dependente será realizada no item 1.4 deste capítulo. 
46A discussão a respeito da teoria do capital humano será mais aprofundada no tópico 1.5 frente a sua influência 
na constituição do papel da educação. 
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multidimensional e passa a ser concebida como privação das capacidades e o Estado deve 

atuar no sentido do aumento das capacidades humanas dos “pobres” (UGÁ, 2004). 

O que podemos concluir dessas concepções de políticas do BM é o fato de que estas 

políticas de combate à pobreza objetivam um reordenamento das diretrizes do Consenso de 

Washington47 para os países de capitalismo dependente em que as políticas de combate à 

pobreza se resumiriam na transformação do indivíduo capaz, no indivíduo competitivo, 

integrado ao mercado48 por meio aumento do capital humano como também pela teoria das 

capacidades humanas (UGÁ, 2004).  

Observamos como o Estado vai se reformulando, por meio dos processos 

contrarrevolucionários, a fim de garantir o projeto de sociabilidade burguesa, pois o Estado, 

como aponta Dias (1999), está destinado a dar maior potencialidade e coerência às classes 

dominantes e assim, impõe um conjunto de medidas que influenciam as diversas esferas da 

vida social, como a educação e o trabalho, a fim de garantir a hegemonia de classe e assim, a 

sua reprodução. Todavia, entendemos que o Estado não é monolítico, ele compõe tanto as 

diferenças existentes no interior das relações dominantes como das classes dominadas. 

Este processo está articulado às alterações no mundo do trabalho, pois a 

contrarrevolução neoliberal abarca os processos de contrarreforma49 do Estado, como 

também, promove uma reconfiguração da esfera produtiva. Faz parte dessa nova etapa da 

acumulação capitalista a condução do processo de reestruturação da esfera produtiva, como 

também, a construção de uma nova sociabilidade burguesa. 

Esclarecemos que consideramos a reestruturação produtiva efetuada a partir da década 

de 1970 como um movimento permanente da acumulação capitalista em resposta as suas 

crises, não constituindo em uma característica específica dessa etapa.  Diante dessa análise, 

                                                           
47

 Reunião ocorrida em Washington DC em 1989, realizada por um conjunto de economistas que discutiram 
como se daria a saída da crise econômica dos anos de 1970 e 1980 na América Latina. Assim, elaborou-se um 
conjunto de “reformas” neoliberais para a salvação do continente (UGÁ, 2004). 
48

 Esclarecemos que essa análise será desenvolvida no tópico 1.5, por meio da explicação da teoria do capital 
humano. 
49Utilizaremos o conceito de contrarreforma, uma vez que compreendemos como demonstrado por Coutinho 
(2000) que os processos de contrarreforma consistem em uma restauração, ou seja, numa reação conservadora a 
possibilidade de uma transformação radical proveniente da classe trabalhadora. O que caracteriza as restaurações 
são os fatos delas não constituírem um bloco homogêneo, mas sim em uma combinação do velho e do novo com 
o predomínio da conservação. Nesse sentido, consideramos como fundamental a definição desse conceito, uma 
vez que como apontado por Leher e Sader (2004, p. 10), o ideário neoliberal  imprime “o selo de ‘reformas’ no 
que são contrarreformas, sempre com o tom de formas de terminar travas à livre circulação do capital. Tudo o 
que impedia essa circulação passava a ser taxado de conservador e as reformas passaram a equivaler às medidas 
de desregulação: seja a privatização, a abertura dos mercados, a flexibilização laboral e etc”. 
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com base em Lima (2007), destacamos que as alterações na esfera produtiva, o reordenamento 

do papel do Estado e a difusão de uma nova sociabilidade burguesa são estratégias 

entrecruzadas do processo de contrarrevolução burguesa em sua fase neoliberal, que 

objetivam, ao final, conferir ao capital a flexibilidade necessária para que aproveite novas 

oportunidades de acumulação. 

 

1.3 As alterações no mundo do trabalho 
 

Compreende-se que é pelo trabalho que o ser humano se distingue de todas as formas 

pré-humanas, o trabalho, assim, configura-se em um ato consciente que pressupõe o 

conhecimento de determinadas finalidades e meios. Nesse sentido, o trabalho se torna 

fundamental na vida humana, pois consiste em uma condição para sua existência social, pois, 

é por meio dele, que os indivíduos, ao mesmo tempo, transformam a natureza externa como 

também modificam sua própria natureza50, convertendo o trabalho social num elemento 

fundante da sociabilidade humana (ANTUNES, 2004a).  

Concomitantemente ao trabalho consistir no fator inicial do processo de humanização, 

a sociedade capitalista o transforma em trabalho assalariado, alienado, fetichizado. O que 

consistia em uma finalidade central do ser social transfigura-se em um meio de subsistência. 

O trabalho transforma-se em uma mercadoria que cria outras mercadorias para a valorização 

do capital, converte-se em meio e não em finalidade de realização humana. Portanto, o 

trabalho se transmuta em uma mercadoria, o que deveria ser fonte de humanidade se 

metamorfoseia em desrealização do ser social, alienação51 e estranhamento. O trabalhador não 

se reconhece e não se satisfaz no trabalho, pelo contrário, se degrada (ANTUNES, 2004a). 

                                                           
50

  Antunes, C. (2013, p. 357) com base me Marx explica que “o ser humano concebe mentalmente, idealmente 
aquilo que vai transformar em realidade, depois pelo processo de trabalho (...). Portanto, aquilo que eu objetivo, 
materializo, externalizo, por meio do trabalho- que estava antes na minha cabeça, no meu plano ideal- é a minha 
subjetividade objetivada. E esse processo de objetivação da minha subjetividade faz com que eu me depare 
comigo mesmo na forma de um objeto”. 
51

 Com base em Marx, Antunes, C. (2013) explica a existência de quatros momentos da alienação, que possuem 
seu ponto de partida na compreensão de que o produto do trabalho não pertence ao ser humano que o objetivou. 
O primeiro momento é a alienação ou separação em relação ao objetivo do trabalho, ou seja, o ser humano que 
produz não usufrui, nesse sentido, o ser humano é apartado do produto do seu trabalho, levando a compreensão 
do segundo momento do processo de alienação, em que ele é separado do próprio processo de trabalho. Ao ser 
apartado do processo de trabalho, ou seja, daquilo que faz com que o ser humano se desenvolva, ele é apartado 
daquilo que o humaniza. Este fato faz decorrer os outros dois processos de alienação: a alienação em relação ao 
ser genérico, a característica humana, do que lhe confere humanidade; e do quarto processo, que consiste na 
alienação, a separação, a hostilidade em relação aos outros seres humanos, o que significa que quando se 
defronta com o outro ser humano se defronta com outra figura hostil, inclusive no ponto de vista da 
concorrência. 
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Observamos como o trabalho é uma atividade central na história humana em seu 

processo de sociabilidade e emancipação. Contudo, a partir do advento do capitalismo,  o 

capital estabeleceu uma tendência destrutiva em relação ao trabalho como Marx evidenciou 

no volume III d’ O Capital.  

 

O capital tem tendência a reduzir ao necessário o trabalho vivo diretamente 
empregado, a encurtar sempre o trabalho requerido para fabricar um produto- 
explorando as forças produtivas sociais do trabalho- e, portanto, a economizar o 
máximo possível o trabalho vivo diretamente aplicado. Se observarmos de perto a 
produção capitalista (...), verificamos que procede de maneira extremamente 
parcimoniosa com o trabalho efetuado, corporificado em mercadorias. Entretanto, 
mais do que qualquer outro modo de produção, esbanja seres humanos, desperdiça 
carne e sangue, dilapida nervos e cérebro. (...) Todas as parcimônias de que estamos 
tratando decorrem do caráter social do trabalho, e é de fato esse caráter diretamente 
social do trabalho a causa geradora desse desperdício de vida e da saúde dos 
trabalhadores (MARX52, 1974 apud ANTUNES, R., 2013, p. 22) 
 

 
Na atualidade, as mudanças ocorridas na relação capital-trabalho a partir da década de 

1970 podem ser descritas a partir do processo de reestruturação produtiva53 originada como 

uma resposta à crise de superprodução capitalista com o intuito de recuperar o ciclo de 

expansão do capital. A base de produção taylorista-fordista54 que prevaleceu no século XX 

entrou em crise e passa a conviver e ser substituída por um novo padrão de regulação do 

trabalho, mais flexível, atento à demanda, às exigências de qualidade e à diminuição de custos 

(FILHO; NAVARRO, 2013).  

Segundo Alves (2011), a partir do processo de reestruturação produtiva, decorre o 

conceito de acumulação flexível, definido por Harvey como uma estratégia coorporativa que 

busca enfrentar as condições críticas do desenvolvimento capitalista, na etapa da crise 

estrutural do capital que tende a debilitar o mundo do trabalho, promovendo alterações tanto 

na objetividade, como também na subjetividade da classe trabalhadora. 

O que marca o processo de acumulação flexível é a flexibilização do processo de 

produção, que requer uma reorganização do trabalho, por meio de polioperadores capazes de 

assumir multitarefas. O trabalhador deve ser capaz de ocupar diferentes postos de trabalho, de 

intervir em diferentes tipos de materiais, de inserir-se em diferentes segmentos do processo de 

trabalho etc. Fluidez e flexibilidade conjugam-se para existir uma força de trabalho 

                                                           
52 MARX, K. O capital. Civilização. Brasileira, Rio de Janeiro, 1974, v. 3/6. 
53

 Cabe ressaltar que o capital sempre estabelece alterações na esfera produtiva em busca de saída de suas crises, 
desse modo, a reestruturação produtiva não constitui em uma característica exclusiva da crise dos anos de 1970 e 
1980 (LIMA, 2007). Contudo, a reestruturação ocorrida na década de 1970 surge recriando novos mundos do 
trabalho, instaurando novas provocações sócio-históricas para a classe trabalhadora e assalariados (Alves, 2011). 
54 A respeito do fordismo, consultar tópico 1.2 deste capítulo. 
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polivalente, qualificada, operando em equipes, que ligam diretamente operários, técnicos, 

administradores (ALVES, 2011).  

A flexibilização não se restringe à versatilidade do trabalhador, ela se configurou em 

um atributo da própria organização social da produção imposta pelo capital nos diversos 

níveis da produção, nesse sentido, entendemos que a flexibilidade possui múltiplas 

dimensões, a esse respeito Alves (2011, p. 17) pontua que : “Salermo salienta, por exemplo, 

oito dimensões da flexibilidade: flexibilidade estratégica, flexibilidade de gama, de volume, 

de adaptações sazonal, de falhas, de adaptação a erros de previsão, flexibilidade social 

intraempresa e flexibilidade social extraempresa”.  

Entretanto, Alves (2011) destaca que apesar das múltiplas dimensões da categoria 

flexibilidade, o que é estratégico para a acumulação do capital é a flexibilidade da força de 

trabalho, ou seja, a flexibilidade relativa à legislação e a regulamentação social e sindical que 

englobam ações que vão desde a possibilidade de variar emprego, salário e o local de 

realização do trabalho até mesmo a ações relativas aos regulamentos internos, como 

representação sindical, sistema de remuneração e recompensas. O autor destaca como foco 

principal da acumulação flexível o movimento reativo às conquistas55 da classe trabalhadora e 

uma nova forma de subsunção real do trabalho ao capital.  

Desse modo, Harvey56 (1992, apud ALVES, 2011) aponta que a acumulação flexível 

caracteriza-se pelo confronto com a rigidez do fordismo, se apoiando na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. É 

importante destacar que o autor não considera a acumulação flexível como uma ruptura com o 

padrão de desenvolvimento capitalista, mas sim, como uma estratégia do capital para manter o 

padrão de desenvolvimento capitalista, a partir de uma nova materialidade do capital na 

produção para a exploração da força de trabalho.  

Esta nova materialidade é marcada por novas ideologias de matriz flexível, como o 

toyotismo57. Para Alves (2011, p. 43) o toyotismo consiste em uma ideologia do processo de 
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  “Há também a flexibilidade da contratação salarial, isto é, o afrouxamento das condições jurídicas que regem 
os contratos de trabalho. Nesse caso, o toyotismo incentiva a instabilidade salarial, (...) com a contratação de 
trabalho parcial e temporário e (...)  a flexibilização do salário direto com a adoção de mecanismos de natureza 
mais concorrencial e vinculados ao desempenho individual. (...) O espírito do toyotismo aparece como um 
elemento de heterogeneização de cisão de classe e da consciência de classe do proletariado (ALVES, 2011, p. 
51) 
56

 HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: 
Loyola, 1992. 
57 Segundo Alves (2011) é importante esclarecer que o toyotismo surge em um contexto que seus pressupostos 
são adequados as novas necessidades da acumulação capitalista, pois articula a lógica dos “mercados restritos” 
no contexto da crise de superprodução, como também busca desenvolver as plenas potencialidades de produção 
capitalista por meio da flexibilidade e da manipulação da subjetividade do trabalhador.  Para o autor, foi a partir 
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“reestruturação produtiva do capital que encontra novas tecnologias da informação e 

comunicação a materialidade e sociotécnica e psicossocial adequada à nova produção de 

mercadoria”. Para o autor, o toyotismo por meio de seus protocolos de gestão, valores e regras 

de gestão, atingem os mais variados empreendimentos capitalistas e inclusive o serviço 

público, “mesmo não participando da criação de valor, organizações de serviços e de 

administração pública tendem a incorporar valores do neoprodutivismo toyotista (ALVES, 

2011, p. 43)”.   

Vale ressaltar que, segundo Alves (2011), uma das características essenciais do 

toyotismo consiste no fato de que ele, enquanto modelo de gestão, buscar “capturar a 

subjetividade” do trabalho vivo, à medida que possui a necessidade de envolvimento do 

engajamento moral-intelectual dos trabalhadores. A esse respeito, a empresa toyotista procura 

“mobilizar conhecimento, capacidades, atitudes e valores necessários para que os 

trabalhadores possam intervir na produção, não apenas produzindo, mas agregando valor. Eis 

o significado da subjetividade do trabalho” (ALVES, 2011, p. 113-114).  

Na nova forma de se estabelecer o trabalho, Alves (2011) aponta que surge o 

denominado modelo de gestão por competência, que consiste em uma forma de organização e 

gestão do trabalho que exige dos trabalhadores um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, talentos e capacidade de inovar no trabalho. Contudo, o autor aponta que o modelo 

de competências consiste no lócus em que se disseminam as noções de flexibilidade, 

polivalência, empregabilidade que, ao final configurarão a nova forma de controle, uso, 

formação e avaliação da força de trabalho.  

 
Segundo esta ideologia, a nova produção de mercadorias deve buscar dispor de 
“trabalhadores flexíveis” para lidar com as mudanças no processo produtivo, 
enfrentar imprevistos (incidentes/eventos) e trabalhadores passíveis de serem 
transferidos de uma função para a outra dentro da empresa, requerendo-se, para 
tanto, a polivalência e a constate atualização de suas competências (ALVES, 2011, 
p. 76). 

 

A gestão por competências consiste na nova forma de subsunção formal-intelectual do 

trabalho na nova fase de acumulação capitalista, sob a ideologia do toyotismo. Por isso, no 

toyotismo, o controle do trabalho se dá por meio da subjetivação da subjetividade do 

trabalhador e o discurso da gestão por competência é a ideologia “da racionalidade 

tecnológica que perpassa o novo complexo de reestruturação produtiva do capital” (ALVES, 

                                                                                                                                                                                     
do desenvolvimento da crise capitalista que se constitui os novos padrões de gestão da produção de mercadorias. 
Contudo, o toyotismo não se constitui como um modelo puro, ele tende a se articular com modelos anteriores 
como o fordismo-taylorismo, num processo de continuidades e descontinuidades.  
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2011, p. 77). O autor sinaliza que há no toyotismo a necessidade do engajamento moral-

intelectual dos trabalhadores na produção do capital, o que solicita a “captura da  

subjetividade”58 do trabalho vivo. 

No contexto da captura da subjetividade, o toyotismo irá impulsionar o discurso do 

managering, da administração participativa e do gerenciamento pós-moderno.  Por 

managering, Chanlat (2002) compreende que: 

 

Por managerialismo entendemos o sistema de descrição, explicação e interpretação 
do mundo a partir das categorias da gestão privada. As manifestações desse  
managerialismo ao nosso redor são múltiplas. Em primeiro lugar, a nível lingüístico, 
pode-se facilmente constatar quanto as palavras gestão, management, gerir, 
manager, gestionário pertencem hoje em dia ao vocabulário naturalmente utilizado 
nas trocas do dia-a-dia (por exemplo, em muitos casos, nossas emoções não se 
expressam, gerem-se). Depois, a nível organizacional, pode-se notar quanto as 
noções e os princípios administrativos oriundos da empresa privada (eficiência, 
produtividade, desempenho, competência, liderança empresarial, qualidade total, 
cliente, produto, marketing, excelência, reengenharia etc.) tem invadido amplamente 
as escolas, as universidades, os hospitais, as administrações, os serviços sociais, os 
museus, os teatros, as entidades sem finalidade lucrativa, até as igrejas (CHANLAT, 
2002, p. 02).  

 

Nesse contexto, o homem é chamado a pensar, contudo, conforme a racionalidade 

instrumental do capital, passam a ser incentivadas habilidades cognitivo-comportamentais 

pró-ativas e propositivas no sentido adaptativo, ao mesmo tempo que, combatem, tanto nos 

locais de trabalho, como nas instâncias de reprodução social, o pensamento crítico (ALVES, 

2011).  

A solicitação da inteligência do trabalhador consiste na nova forma de rotinização do 

trabalho, segundo Alves (2001), o toyotismo promove  a continuidade do processo de 

acumulação capitalista pelo aumento da produtividade do trabalho, associando-se à lógica 

produtivista da grande indústria, por meio da captura da subjetividade do trabalhador. O 

trabalhador vira colaborador que executa um trabalho em equipe e o local de trabalho um 

lugar de contínua aprendizagem que solicita da equipe ou time uma inteligência instrumental 

e postura pró-ativa na solução dos problemas (ALVES, 2011). 

 

Que o toyotismo realiza é apenas a expressão organizacional da coletivização do 
trabalho sob a forma do trabalho abstrato que permite a ampliação das tarefas. O 
trabalho ampliado dos operários pluri-especialistas resulta tão vazio, e tão reduzido a 
pura duração, como o trabalho fragmentado (ALVES, 2011, p. 64). 

                                                           
58 “É claro que a operação de captura da subjetividade operária pela lógica do capital é algo posto – e reposto – 
pelo modo de produção capitalista. Ela é intrínseca à própria subsunção do trabalho ao capital. Só que é sob o 
toyotismo que a captura da subjetividade operária adquire o seu pleno desenvolvimento, um desenvolvimento 
real e não apenas formal” (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 346). 
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 O que está encoberto pelo espírito do toyotismo, ou melhor, o que está por trás da sua 

operação ideológica é o fato de escamotear que o aprimoramento amplo das habilidades dos 

trabalhadores (por meio da desespecialização e sua transformação em trabalhadores 

multifuncionais) consiste em mais uma forma de valorização do capital e de racionalização do 

trabalho. O que está pressuposto é a busca de redução de custos e o aumento da eficiência e de 

novos ganhos de produtividade por meio da ampliação da intensidade do trabalho, sem 

acrescentar quantidade de trabalho vivo (ALVES, 2011). Como aponta o referido autor, a 

pergunta é: como aumentar a produção/produtividade com menos trabalhadores? Por isso, a 

“captura da subjetividade” do trabalhador se torna fundamental nesse processo, a fim de 

controlar a resistência e/ou adquirir a anuência do trabalhador, que passa a fazer com que o 

trabalhador olhe seus interesses pelo avesso, pois é levado a “pensar pelo avesso”. Neste 

contexto a educação se torna um instrumento estratégico.  

O toyotismo busca “capturar a subjetividade” do trabalhador e, à medida que, é por 

meio de práticas sociometabólicas que constituem a subjetividade humana (ALVES, 2011), a 

nova reestruturação produtiva coloca como um de seus pressupostos inovações 

sociometabólicas que contribuem para a elaboração de um novo nexo psicofísico da produção 

do capital. A ofensiva do capital não se restringe à instância da produção e avança para as 

instâncias da reprodução social “é pela tempestade ideológica de valores, expectativas e 

utopias de mercado que se busca formar o novo homem produtivo do capital” (ALVES, 2011, 

p. 89). 

Assim, as instâncias sociometabólicas são espalhadas por meio de treinamentos 

empresariais que são adaptados para o serviço público como veremos nos próximos capítulos, 

currículos escolares, políticas governamentais, mídias etc., que Alves (2011, p. 90) denomina 

de valores-fetiche, ou seja, “são valores expectativas e utopias de mercado que permeiam o 

sociometabolismo do capitalismo tardio”. Os valores-fetiche promulgados pelo toyotismo não 

se restringirem à empresa59, rebatem também na educação, que incorpora os valores-fetiche, 

se constituindo em um campo ideológico-discursivo de políticas governamentais de educação 

profissional. 

 

Os novos conteúdos de cursos de treinamento destilam noções e conceitos desta 
filosofia integrista, que busca emular comportamentos colaborativos e atitudes pró-
ativas com os valores do capital. Qualidade, competitividade e modernidade 

                                                           
59

 Sugere-se desse modo, a utilização dos princípios toyotista no serviço público, a partir da implementação da 
política de gestão por competência, que será discutida no capítulo 3. 
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solicitam o trabalhador a mudar sua atitude diante do processo produtivo, a adotar 
uma “nova” cultura e uma “nova” visão de mundo baseada na inevitabilidade das 
mudanças em cursos (o que é uma das características dos valores-fetiche: ocultar a 
dimensão histórica das coisas) (ALVES, 2011, p. 91). 

 

Desse modo, considerando o cenário atual, em que predominam as concepções 

neoliberais e os pressupostos da reestruturação produtiva (flexível), entendemos como 

fundamental para a compreensão do tema proposto, discutir como se dá a inserção dos países 

de capitalismo dependente, como o Brasil, no sistema capitalista mundial, para assim, 

compreendermos as especificidades de nossa realidade sócio-histórica e apreendermos como 

essas alterações no papel do Estado e na esfera produtiva rebatem nas diferentes esferas da 

vida social, incluindo a política de Educação Superior, como também, a própria gestão do 

trabalho dentro do serviço público, mais especificamente dentro das IFES. 

  

1.4 A inserção dos países capitalistas dependentes no sistema econômico mundial: Brasil 
 

A partir da compreensão da teoria do desenvolvimento desigual e combinado 

(TROSTKY, 1977) e do conceito de imperialismo (LENIN, 2011), compreendemos que o 

desenvolvimento capitalista submete todos os países a sua lógica de reprodução, impedindo a 

repetição da mesma forma de desenvolvimento entre as nações, o que acarreta na 

configuração de uma relação centro-periferia. Nesse contexto, entendemos que o conceito de 

capitalismo dependente, definido por Fernandes (1968) nos auxilia na compreensão da relação 

centro-periferia. O autor define o conceito de capitalismo dependente como: 

 

Economia de mercado capitalista constituída para operar, estrutural e 
dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da integração do 
mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível 
das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; 
e como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista 
internacional, no qual ela aparece como uma fonte de incrementação ou de 
multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas. 
(FERNANDES, 1968, p. 36-37) 

 

Por meio desse conceito, Fernandes (1968) aponta que as nações de capitalismo 

dependente ficam em uma posição de desvantagem no processo de inserção no sistema 

capitalista mundial, os destinos da civilização ficam subordinados aos interesses econômicos 

e políticos dos países imperialistas, como também a uma atuação como entidade subsidiária 

garantindo a remessa de parte do excedente econômico produzido para os países centrais. 
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Nesse sentido, a explicação para o subdesenvolvimento está nas condições de dependência ou 

de heteronomia econômica, como também política, social, cultural, ideológica e moral. Neste 

quadro, o autor destaca o papel das elites das sociedades de capitalismo dependente que não 

atuam no sentido de romper com essa dominação e sim como “consumidoras retardatárias”, à 

medida que se associam em função de seus interesses, impossibilitando tanto o 

estabelecimento da “revolução contra a ordem60” ou da “revolução dentro da ordem” que 

assegurem os interesses da classe trabalhadora (FERNANDES, 1968).  

Os países de capitalismo dependente são duplamente prejudicados, primeiro, porque 

não possuem condições estruturais para se desenvolverem, são integradas a essa ordem a 

partir das necessidades de desenvolvimento e expansão econômica dos países de capitalismo 

central, e segundo, por sofrerem com o controle externo desses países, à medida que se 

associam a eles, ficam subordinados aos seus interesses que, muitas vezes, são contraditórios 

aos interesses nacionais. Esta subordinação consentida acaba impedindo que os países de 

capitalismo dependente atuem de forma autônoma e estabelecendo um projeto nacional de 

desenvolvimento (LIMA, 2007).  

No que se refere à inserção brasileira no sistema econômico mundial, o processo de 

modernização aqui efetuado foi relacionado às transformações estruturais da ordem burguesa 

e articulada  aos interesses da burguesia brasileira em reproduzir os processos de dominação e 

subordinação,  acarretou na constituição de uma nação periférica e dependente. Sobre esse 

processo, Fernandes (1968) analisa o papel assumido pela burguesia brasileira na realização 

da revolução burguesa. Segundo o autor, a classe burguesa se omitiu quanto à realização da 

revolução capitalista que levaria à constituição de uma sociedade autônoma, optando pela 

condição de uma transição “não clássica” para o capitalismo. 

Compreendemos que se realizou no Brasil o que Gramsci denominou de uma 

Revolução Passiva. Segundo Coutinho (2006), as revoluções passivas são processos de 

transformações em que ocorrem a conciliação entre frações modernas e atrasadas das classes 

dominantes, com o objetivo de excluir as camadas populares de uma participação mais ampla 

em tais processos, ocorrendo, até mesmo, sua incorporação, o transformismo, que consiste na 

cooptação das frações de oposição ao bloco de poder. Nesse sentido: 

                                                           
60 Revolução contra a ordem consiste na revolução socialista e a revolução dentro da ordem consiste na 
realização de reformas a fim de garantir o projeto burguês de sociabilidade. Ela poderia contribuir para o 
estabelecimento de uma maior participação política da classe trabalhadora e assim, conduzir para uma revolução 
socialista. Contudo, o que se estabelece pelas elites brasileiras é uma total neutralização do movimento político 
da classe trabalhadora (LIMA, 2007).  



63 
 

a “revolução burguesa” e o capitalismo só conduzem a uma verdadeira  
independência econômica, social e cultural quando atrás da industrialização e do 
crescimento econômico, exista uma vontade nacional que se afirme coletivamente 
por meios políticos, e tome por seu objetivo supremo a construção de uma sociedade 
nacional (FERNANDES, 1968, p. 177).  

A inclusão da economia brasileira no mercado mundial consistiu em um episódio do 

ciclo de rompimento dos laços coloniais, acarretando consequências para a estruturação e 

evolução do capitalismo no Brasil, ou seja, não teve um caráter revolucionário. As estruturas 

sociais e econômicas do mundo colonial ficaram intactas, seja pelas necessidades das elites 

nativas ou do mercado mundial (FERNANDES, 1968). 

A industrialização não modificou este quadro. A partir do momento em que a 

industrialização no Brasil alcançou o patamar do capitalismo industrial acabou se 

enquadrando no padrão de crescimento articulado de uma economia capitalista dependente. 

Tanto o setor arcaico mantem sua dependência do capital externo quanto o setor moderno 

surge associado com esse capital, estabelecendo uma combinação das formas econômicas 

mais arcaicas com as mais modernas (FERNANDES, 1968). 

Sob o processo de combinação do processo de desenvolvimento em diferentes estágios 

de desenvolvimento, segundo Sampaio Jr. (1999) esta conciliação ocorre sem deixar de 

promover disputas e divergências entre os setores arcaicos e modernos. Para o autor, a 

combinação de modernidade e do atraso consiste no meio que as burguesias dependentes 

dispõem para articular um padrão mínimo de estabilidade para suportar os ritmos desiguais de 

desenvolvimento capitalista.  

Seguindo a linha metodológica que compreende a inserção subordinada e dependente 

dos países no sistema capitalista mundial, vale esclarecer que no Brasil não se desenvolveu 

um Estado de bem-estar social como nos países de capitalismo central, o que se estabeleceu 

aqui foi o desenvolvimentismo. 

A respeito do desenvolvimentismo cabe demonstrar que consiste em uma teoria que 

nasce nos países de capitalismo central, passa a ser disseminada entre os países periféricos a 

eles associados, como também entre os Organismos Internacionais, os Centros de Pesquisas e 

as Universidades. Ela objetivava dar conta das desigualdades que assolavam os países de 

capitalismo dependente, a partir da concepção do processo de desenvolvimento econômico 

como um continuum evolutivo. O subdesenvolvimento, portanto, seria uma fase anterior ao 

desenvolvimento. Considerava que o desenvolvimento econômico levaria à modernização das 
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condições sociais, políticas, econômicas e ideológicas dos países periféricos de acordo com os 

padrões dos países centrais, como também quantificava o processo de desenvolvimento à 

medida que ele seria captado por meio de indicadores quantitativos, sem o questionamento 

dos fatores estruturantes que balizavam as desigualdades (MARINI, 2010). 

Na realidade da América Latina essa teoria foi disseminada e desenvolvida pelos 

trabalhos da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL). Contudo, para 

entendermos o papel da CEPAL temos que compreender o contexto de criação das comissões 

econômicas regionais. Elas nasceram subordinadas ao Conselho Econômico das Nações 

Unidas, com o objetivo de estudar os problemas regionais e propor políticas. No entanto, a 

intenção final era difundir a teoria do desenvolvimentismo, com o intuito de reforçar a 

dominação dos países de capitalismo central. Nesse sentido se insere a criação da Cepal. 

Porém, a Cepal não se limitou à difusão da teoria do desenvolvimentismo, ela introduziu 

algumas mudanças que deram um caráter peculiar, não se instituindo como uma simples cópia 

do desenvolvimentismo (MARINI, 2010). 

Segundo a concepção cepalina, os problemas vividos nos países periféricos são 

causados pelo intercâmbio internacional, ela critica o princípio das vantagens comparativas, 

na qual concebe que cada país deve se especializar na produção de bens que lhe gere maior 

produtividade. A CEPAL considera que a deterioração do intercâmbio mundial leva ao 

confronto dos países industrializados com os países primário-exportadores devido à 

transferência de renda dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Entendia 

que, por meio da aplicação de políticas econômicas adequadas, e de aplicação de medidas 

coercitivas no comércio internacional, levaria ao fim do processo de dependência dos países 

nessa situação. Além disso, objetiva o estabelecimento da industrialização, via substituição de 

importação, pois na sua concepção “ela seria capaz de promover melhor alocação da força de 

trabalho entre os setores produtivos, elevaria os salários, viabilizando o mercado interno, e 

induziria ao progresso técnico e ao amento da produtividade do trabalho” (MARINI, 2010, p. 

200). 

No entanto, apesar do progresso frente a teoria ortodoxa da teoria do 

desenvolvimentismo, a CEPAL desconsiderava o desenvolvimento e subdesenvolvimento 

como processos antagônicos e complementares,  considerava-o como expressão 

quantitativamente diferenciados do mesmo processo histórico. Esta teoria se constituiu nos 

anos de 1950 como ideologia dominante e passou a influenciar as políticas públicas dos países 
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periféricos. Vale ressaltar que o desenvolvimentismo, para sua efetivação, requisita a forte 

intervenção do Estado na economia, frente a política de substituição de importação, a fim de 

garantir a correção dos desequilíbrios e desigualdade econômica (MARINI, 2010). 

 Entretanto, conforme aponta Ugá (2004), a partir da crise da década de 1980, marcada 

pelos choques do petróleo, a teoria do desenvolvimentismo entra em crise. A explicação da 

crise do desenvolvimentismo está no fato dele ter se constituído por meio de uma política 

econômica ancorada no endividamento externo61. 

Neste contexto é que o ideário neoliberal entra em cena no Brasil, como também no 

restante dos países da América Latina, a partir das diretrizes estabelecidas no Consenso de 

Washington62. No final dos anos 1980 há a entrada no Brasil do processo de financeirização 

da economia e o reordenamento das frações da burguesia brasileira em torno da adesão ao 

ideário neoliberal a fim de garantir a manutenção de seu poder de classe.  

Por meio dessa análise, podemos compreender como o processo de desenvolvimento 

econômico e social no Brasil é estabelecido a partir de uma integração dependente e periférica 

ao sistema capitalista mundial e articulada aos interesses da burguesia brasileira em manter e 

cultivar essa relação de dominação. Desse modo, mais uma vez, vemos como o capitalismo se 

expande e vai englobando todas as regiões a sua lógica e, com isso, reafirmando a 

subordinação e dependência dos países periféricos. 

A partir do processo de financeirização esta relação vem sendo aprofundada.  O 

desenrolar dessa história se estabelece a partir da imposição de regras distintas das 

estabelecidas até o momento63 e que se fundamentam principalmente na abertura de mercado, 

na contrarreforma do Estado, na reestruturação produtiva e no estabelecimento de uma nova 

sociabilidade burguesa. É neste contexto que entendemos a reformulação da política de 

Educação, como parte da contrarrevolução neoliberal, difundida pelos Organismos 

Internacionais, com o claro objetivo de manter a condição de inserção dependente do país e 

com a aberta adesão de nossas elites e dirigentes a esse processo econômico e ideológico.  

 

                                                           
61Quando a economia mundial entra em crise e estabelece um aumento da taxa de juros, a economia brasileira 
também entra em crise sofrendo com o aumento exponencial da dívida externa aliada à redução de entrada 
recursos no país devido à perda de confiança na economia brasileira, principalmente após a moratória mexicana 
(UGÁ, 2004). 
62

 Cf. nota 47 deste capítulo. 
63O processo de contrarreforma do Estado brasileiro será analisado no capítulo 2. 
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1.5 O papel da Educação nos países de capitalismo dependente no contexto da 
mundialização do projeto neoliberal de sociabilidade: o desafio educacional brasileiro. 
 

Ao iniciarmos a análise da educação nos países de capitalismo dependente no contexto 

da mundialização (CHESNAIS, 1995) do projeto neoliberal de sociabilidade, surge o seguinte 

questionamento: qual o papel da educação nas sociedades periféricas e dependentes? Para 

compreender o papel da educação nos países de capitalismo dependente é necessário 

considerar o processo de constituição do imperialismo, como apontado por Lênin (2011) e da 

relação centro-periferia, expresso pela análise da teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado (Trotsky, 1977). Pela análise desses conceitos, observamos que consiste como 

uma tendência do capital a sua internacionalização, o capital necessita englobar todas as 

regiões a sua lógica de acumulação, o que acarreta na necessidade de que tudo passe a 

funcionar segundo a sua lógica. 

Todavia, ao buscarmos compreender o papel da Educação no contexto da 

mundialização (CHESNAIS, 1995) do capital, é importante ressaltarmos as considerações de 

Severino (2006) acerca do que é a Educação.  

Severino (2006) aponta que a Educação é um processo inerente à própria condição 

humana, pois a reprodução da espécie humana não envolve somente a memória genética, é 

necessário também a transmissão da memória cultural. Entretanto, o autor aponta que a 

educação possui outras dimensões, a saber: a histórico-social, a ético-política e a educação 

institucional. Em linhas gerais, para o autor a educação é prática histórico-social e ético-

política, à medida que o conhecimento consiste na ferramenta que o homem dispõe para dar 

condução a sua existência histórica, ou seja, para a sua prática produtiva, política e mesmo 

para a prática cultural. Nesse sentido, o homem tem sua existência definida como um 

contínuo devir histórico, pois vai construindo seu modo de ser mediante sua prática. “Essa 

prática coloca-o em relação com a natureza, mediante as atividades do trabalho; em relação 

com seus semelhantes, mediante os processos de sociabilidade; em relação com sua própria 

subjetividade, mediante sua vivência da cultura simbólica” (SEVERINO, 2006, p. 292).  

Mas, segundo o autor, a prática dos homens não é uma prática mecânica e sim  

intencionalizada, ou seja,  possui um sentido, objetivos e fins, historicamente apresentados. 

Essa intencionalidade também possui uma referência valorativa, assim se situa a vinculação 

das referências éticas do agir e do relacionamento entre ética e educação, desse modo, o 

conhecimento requer uma referência ética (valorativa). Vale esclarecer que a ética refere-se a 
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um conjunto de valores “precedido de um investimento elucidativo dos fundamentos, das 

justificativas desses valores, independentemente de sua aprovação ou não por qualquer grupo” 

(SEVERINO, 2006, p. 294). 

Em relação à dimensão da institucionalização da educação, o autor aponta como a 

educação escolar acabou servindo para a reprodução da ideologia dominante e de suas 

condições econômico-sociais. Inicialmente foi marcada pela ideologia conservadora do 

catolicismo, mas frente a expansão do capitalismo e de nossa inserção dependente no sistema 

capitalista mundial, embora conservando elementos de sua fase escravista, congregou as 

forças produtivas do modo de produção capitalista e suas configurações político e cultural. 

Inicialmente, frente as orientações liberal e republicanas a educação passou a possuir um 

papel de formação cultural, como também de profissionalização para atuação nas indústrias e 

serviços, constituindo-se como uma forma de ascensão  social. Contudo, durante o Regime 

Militar passou a ter um viés técnico especializado de educação, sem conotação política de 

cunho crítico. A partir da entrada das diretrizes neoliberais, os valores de eficiência e 

produtividade passam a ser os únicos como válidos e, portanto passaram a orientar as 

diretrizes de educação (SEVERINO, 2006). 

Todavia, o referido autor ressalta que não podemos deixar de analisar que a Educação 

também pode se constituir em espaço de disputa (contradição) e, portanto, de formação de 

outra sociabilidade. A esse respeito, Severino (2006) aponta que a educação tende a atuar 

como força de conformação social, mas precisa atuar também como força de transformação 

social. A conformação está na necessidade de conservação da memória cultural da espécie, 

enquanto que a transformação busca o avanço, a criação do novo, gerando elementos que 

representam a criação de nova cultura. “Cabe-lhe questionar os estágios vigentes de uma 

perspectiva crítica, desconstruindo para reconstruir, pois o que não se transforma se petrifica” 

(SEVERINO, 2006, p. 307).  O autor demonstra que a educação vem contribuindo para a 

reprodução das relações sociais vigentes, mas considera que isso não apaga seu outro papel de  

“elaboração de uma contra-ideologia que possa identificar-se com os interesses e objetivos da 

maioria da população, fazendo com que os benefícios do conhecimento possam atingir o 

universo da comunidade humana” (SEVERINO, 2006, p. 310). 

Para Severino (2006) caberia a escola, frente a sua ambivalência, investir na 

explicitação e na crítica desses compromissos ideológicos a fim de contribuir para a 

instauração de uma nova consciência social e até mesmo de novas relações sociais. A 



68 
 

educação pode se tornar também uma força transformadora do social. Entretanto, o autor 

destaca que frente ao projeto neoliberal de sociabilidade, a Educação, como as demais 

políticas sociais, passa a ser medida e marcada pelo compasso das transações comerciais, se 

constituindo em mais um dos empreendimentos econômico-financeiros a serem conduzidos 

pelas leis do mercado. 

Neste sentido a Educação, em seu sentido escolar se constitui como fundamental ao 

funcionamento da reprodução da acumulação capitalista. No sentido de que se torna 

necessário intervir no processo de formação humana para a formação da força de trabalho, 

para a formação do consentimento dos governados em torno do projeto burguês de 

sociabilidade e de se constituir em espaço de acumulação capitalista (LIMA, 2007).  

Neste contexto, destacamos como na atualidade, nos países de capitalismo dependente 

como o Brasil, a educação vem desempenhando um papel essencial no conjunto de estratégias 

de controle social por meio da promoção de políticas de redução da pobreza da massa de 

trabalhadores, da criação de parcerias público-privadas, entre outras ações articuladas com 

empresas a fim de estabelecerem políticas de enfrentamento da “questão social”.  A essas 

características, soma-se também o papel da educação como a solução individual para a 

precarização das condições de vida e para o processo de destituição de direitos, para a captura 

dos movimentos sociais a fim de estabelecerem sua cooptação, tornando-os parte do processo 

de expropriação e ainda, para o incentivo ao consumo (RUMMERT; ALGEBAILE; 

VENTURA, 2013) e também como lócus de valorização do capital internacional.  

Para Frigotto (2006), a educação serve para a manutenção estrutural do projeto de uma 

sociedade capitalista dependente. Para o autor, há, de um lado, a instituição do processo de 

mercantilização da educação como também uma atuação para a formação técnico- 

profissional, a fim de “produzir competências adequadas a formação de um cidadão 

produtivo, ajustado técnica e socialmente às demandas do capital” (FRIGOTTO, 2006, p. 

266). 

No que diz respeito as bases de sustentação teórica da política educacional, Frigotto 

(2006) destaca a ideologia do capital humano, que se estabeleceu principalmente durante as 

décadas de 1960 a 1980, e mais recentemente, na década de 1990, prevaleceu os aparatos 

ideológicos da “sociedade do conhecimento”, da “pedagogia das competências” e da 

“empregabilidade”.  
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A teoria do capital humano foi difundida durante a década de 1960 e “defende a ideia 

de investir em pessoas, em uma força de trabalho mais competitiva, oportuniza a melhoria das 

condições de trabalho e ao aumento da produtividade, de forma a capacitar as pessoas a 

produzirem bem-estar para si e próprias e para suas famílias” (MOTTA, 2012, p. 270). 

Contudo, segundo Motta (2012) essa teoria passa a sofrer algumas modificações com o 

decorrer do tempo. Na década de 1980, há uma primeira transformação no conceito de capital 

humano, um rejuvenescimento da teoria em que são agregados os conceitos de competência e 

empregabilidade. Já no final década de 1990 destaca a emersão de um segundo 

rejuvenescimento da teoria do capital humano. A ela, acrescentou a teoria do capital social, 

que visa: 

Superar a pobreza através da colaboração e da cooperação dos cidadãos no processo 
de alargamento do acesso dos mais pobres aos benefícios econômicos e bens 
sociemocionais já disponíveis no mercado, buscando um novo equilíbrio entre o 
mercado e o interesse público, supostamente disseminando valores de solidariedade, 
de sentimento de prosperidade, de maneira a possibilitar a construção de uma 
sociedade solidária (MOTTA, 2012, p. 284). 

 

Para se compreender o papel da educação e as alterações na base de sustentação 

teórica da política educacional, como apontado, é necessário abarcarmos a influência dos 

Organismos Internacionais na difusão desses valores e na condução da política de 

educacional. Estes surgem no final da Segunda Guerra Mundial, sob a hegemonia dos EUA, a 

partir da proposta política de construir um sistema de segurança mundial. Estes organismos 

passaram a dar prioridade ao processo de reconstrução da Europa, pós Segunda Guerra 

Mundial no contexto da Guerra Fria. No entanto, frente aos processos de descolonização da 

Ásia, África e América Latina, houve uma reorientação das políticas desses organismos 

(MOTTA, 2012). 

Os Organismos Internacionais, em que se destaca o BM, passam a estabelecer 

políticas, já nos anos de 1960, que visavam ao desenvolvimento econômico dos países 

periféricos, tendo como horizonte a preservação de sua inserção capitalista dependente na 

economia mundial. No contexto do desenvolvimentismo, tomando como base a teoria do 

capital humano, entendia-se que a passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento 

era uma questão de tempo sendo necessário investir na qualificação da força de trabalho. O 

BM passou a investir em projetos voltados a educação para a qualificação/adaptação da força 

de trabalho, por meio do investindo no capital humano, via escolarização, treinamento, 

supondo uma maior qualificação e produtividade do trabalho e o aumento dos níveis de renda. 

As orientações do BM também consideravam que a qualificação da força de trabalho 
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consistiria em uma modernização dos fatores de produção, o que poderia contribuir para a 

diminuição das desigualdades entre os países, como também para a mobilidade e justiça social 

(MOTTA, 2012). 

Por essa concepção, vemos como se desconsidera o desenvolvimento desigual e 

combinado, ou seja, a relação centro-periferia e de dependência como apontado por Fernandes 

(1968), em que os países de capitalismo dependente são integrados a essa ordem a partir das 

necessidades de desenvolvimento e expansão econômica dos países centrais. E, como aponta 

Motta (2012), esta concepção também desconsidera a relação antagônica entre o capital e o 

trabalho, impondo uma lógica meritrocrática, ou seja, é pelo esforço individual, via educação, 

que o indivíduo obteria a mobilidade social. 

Nos anos de 1980-1990, diante das consequências da crise do Estado de Bem-Estar 

social e frente adoção do ideário neoliberal, há uma reorientação das ações do BM, e a 

política educacional passa a ter novos objetivos em consonância com os processos de 

reestruturação produtiva, financeirização da economia e da ideologia da globalização. Nesse 

sentido, “a escola continua sendo vista como um importante investimento para o 

desenvolvimento do capital humano individual, mas agora com potencial de inserção num 

mercado que cada vez mais se apresenta como competitivo e restritivo” (MOTTA, 2012, p. 

274).   

 Segundo Motta (2012) é necessário agora ao indivíduo que se torne cada vez mais 

competitivo, o que gera a necessidade de desenvolvimento de saberes, competências e 

habilidades que o irão inserir no mercado de trabalho.  Nesta etapa em que se valorizam as 

competências e a empregabilidade, consiste na fase de rejuvenescimento da teoria do capital 

humano e que fortalece a teoria da “sociedade do conhecimento”. A escola torna-se um local 

de aquisição de competências e habilidades para a inserção em um mundo competitivo e 

globalizado, quanto mais qualificado, mais produção e mais o indivíduo poderá ascender 

socialmente rompendo com a pobreza. Para Frigotto (1998)  a pedagogia das competências e a 

empregabilidade podem ser sintetizadas pelo conceito de empregabilidade64, que consiste no 

conjunto de competências que você comprovadamente possui ou pode desenvolver, como um 

meio de se sentir vivo, capaz, produtivo. 

                                                           
64

 A empregabilidade diz respeito a você como indivíduo e não a situação boa ou ruim da empresa ou do país. 
Hoje a única relação vitalícia deve ser com o conteúdo do que você sabe e pode fazer (FRIGOTTO, 1998). 
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No final dos anos de 1990, a promessa do capital humano não foi cumprida, ocorre  

um outro remanejo da ideologia do capital humano, por parte dos Organismos Internacionais, 

agregando-se a ele a ideologia do capital social. Esta segunda alteração da teoria do capital 

humano faz parte do conjunto estratégias de combate a pobreza por parte dos Organismos 

Internacionais para os países periféricos, frente ao fracasso do ideário neoliberal em meados 

da década de 1990. Sob a mesma base ideológica da teoria do capital humano, atribui-se outro 

objetivo a educação, aumentar a produtividade do trabalho por meio dos bens sociais, ou seja, 

pelo capital social. “Como alternativa a crise do Estado, o capital social, essa aplicação 

ideológica vai superar a pobreza através da colaboração e da cooperação dos cidadãos” 

(MOTTA, 2012, p. 284). Ela vai se basear no princípio da solidariedade, ou seja, na 

construção de uma sociedade solidária. 

O cidadão deverá investir na sua qualificação (capital humano), o que o permitirá 

conquistar emprego e uma boa qualidade de vida, além disso, como cidadão educado, também 

participará das redes de solidariedade, controle e gestão pública. A educação então é atribuída 

outra função: gerar capital social para a formação de uma sociedade solidária e sustentável 

(MOTTA, 2012).  

No que se refere às especificidades da Educação Superior,  Lima (2007) com base em 

Florestan Fernandes (1975a) aponta que a Educação Superior no Brasil segue o mesmo 

padrão dependente da inserção brasileira no sistema capitalista mundial, caracterizando o 

“padrão dependente” de Educação Superior nos marcos da heteronomia cultural associado ao 

capitalismo dependente. Ocorreu a transplantação do modelo europeu de universidade, além 

de nascer com a marca de um privilégio da classe burguesa. Contudo, considerando o 

processo de mundialização do capital (CHESNAIS, 1995), surge a necessidade de ampliação 

do acesso à Educação Superior a fim de garantir a qualificação da força de trabalho como 

também a difusão da concepção burguesa de sociabilidade. 

Tomando como marco o estabelecimento do processo de contrarrevolução neoliberal 

no Brasil, instaura-se um quadro de reformulação da Educação Superior, que vem sendo 

efetuada em consonância com o processo de privatização dos serviços públicos efetuados pelo 

neoliberalismo. A Educação Superior passa por um processo de privatização, sendo 

implementado a partir de dois eixos principais: diversificação das fontes de financiamento e 

das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos cursos.  
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Estes objetivos estão em consonância com as diretrizes dos Organismos 

Internacionais, em que se destaca a atuação do BM que, ao se constituírem como órgãos que 

estabelecem a difusão do projeto burguês de sociabilidade, fazem da Educação um espaço 

privilegiado para a propagação desse projeto. O BM passa a apresentar um conjunto de 

estratégias para a reformulação da Educação Superior, que objetivam a privatização e 

desnacionalização da educação. 

A esse respeito em 1994 temos a publicação  pelo BM do Documento La enseñanza 

superior – las lecciones derivadas de laexperiencia, no qual foram apresentadas algumas 

estratégias para a reforma da Educação Superior na América Latina, Ásia e Caribe em que se 

destacam: a diversificação dos cursos e das instituições,  a diversificação das fontes de 

financiamento das universidades públicas, a redefinição do papel do Estado a fim de criar as 

bases jurídicas e políticas para a privatização da educação e por fim, a implantação de uma 

política de “qualificação” do ensino superior era concebida a partir do mesmos requisitos dos 

setores privados (LIMA, 2011).   

Em 1997 o BM, influenciado pelas concepções da Terceira Via, estabelece uma 

reformulação da sua concepção do papel do Estado, este deve estar mais próximo da 

população, contudo não como um executor direto dos serviços, mas sim como um sócio, 

nesse sentido em 1999, o BM lança outro documento Estratégia para o setor educacional – 

documento estratégico do Banco Mundial: a educação na América Latina e Caribe. Neste 

documento aparecem como diretrizes: a reafirmação do papel da Educação como estratégia de 

“alívio à pobreza”, a utilização da Educação para a atualização da força de trabalho para 

responder às novas demandas da divisão internacional e o aprofundamento da privatização de 

diversos setores estratégicos dos países periféricos, dentre eles, a Educação (LIMA, 2011). 

Contudo, como aponta Lima (2011), mais recentemente há uma articulação do BM e 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), assim, ao mesmo tempo que mantém a 

utilização da Educação como formação da classe trabalhadora e de formação de 

consentimento em torno da sociabilidade burguesa, há o empresariamento da 

Educação.Temos a formação de parcerias entre empresas educacionais estrangeiras, expansão 

das universidades corporativas e consolidação de um novo mercado educativo e global por 

meio do Ensino a Distância (EAD). Por fim, temos, em 2002, a publicação do documento do 

BM intitulado: Construir sociedades de conocimiento: nuevosdesafíos para laeducación 
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terciaria, que efetua a mudança de concepção da educação de “Educação Superior” para 

“Educação Terciária65” (LIMA, 2011).  

Seguindo essas diretrizes, podemos compreender qual é a função da Educação 

Superior nos países periféricos, como espaço de investimento para o capital (daí o estímulo a 

diversificação das fontes de financiamento), de alívio a pobreza, de constituição de 

consentimento em torno da sociabilidade burguesa e de formação de mão-de-obra. Pelas ações 

dos Organismos Internacionais, podemos também observar como permanece no Brasil, o 

padrão dependente de Educação Superior, vale ressaltar que consideramos que esse padrão 

não é exclusivo do projeto neoliberal, faz parte da inserção dependente e periférica do Brasil 

sistema capitalista mundial.  

Nesse contexto, considerando as análises de Fernandes (1968) acerca do papel das 

elites quando a adesão ao projeto burguês de sociabilidade e, assim, contribuindo para a 

reprodução dos processos de dominação e subordinação, vale destacar o que Rodrigues (2007) 

aponta sobre as finalidades da Educação Superior e dos interesses das frações da burguesia na 

implantação da contrarreforma da Educação Superior. 

Conforme o autor, de um lado, há o interesse da burguesia industrial, representada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI)66
, em submeter a Educação Superior, em especial 

as universidades públicas às necessidades de produção. Sua intenção é “subordinar a pesquisa 

e o ensino, ou seja, a universidade às necessidades econômicas, isto é, às necessidades do 

grande capital industrial” (RODRIGUES, 2007, p. 123). Para tanto, a burguesia industrial 

propõe um conjunto de medidas e propostas para a “reforma da Educação Superior” as quais 

foram fundamentadas na teoria do capital humano e em conformidade com o processo de 

contrarreforma do Estado. Estabelece uma lógica privatizante (interna) da Educação Superior 

pública por meio da venda dos resultados científicos às empresas interessadas, como também 

uma gestão67 eficiente e eficaz dos recursos públicos e o aumento de recursos próprios pela 

                                                           
65Para Lima (2011) houve um deslocamento do processo diversificação e estabeleceu-se uma nova racionalidade 
em que qualquer curso pós-médio é considerado de nível terciário. 
66Segundo Rodrigues (2007) a CNI foi criada em 1938, no contexto da Era Vargas, e consiste em uma entidade 
representativa do empresariado industrial. 
67A respeito do processo de gestão das universidades públicas, e considerando o objeto de estudo desse trabalho, 
vale destacar que, segundo Rodrigues (2007), sob o discurso neoliberal de má gestão dos serviços públicos, a 
constituição da universidade pública competitiva estaria travada por essa característica. Para superar tal 
obstáculo, a burguesia industrial (CNI) e o MEC (Ministério da Educação) propõem o estabelecimento da 
“autonomia substantiva” para a universidade pública, sob a tutela do Estado e da burguesia. Isto acarretaria na 
subordinação da universidade pública a lógica do mercado, igualando-a às instituições privadas, o que 
concorreria para o favorecimento dos empresários da educação, pois a universidade pública perderia sua 
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prestação de serviços à sociedade (RODRIGUES, 2007). De outro lado, conforme apresenta o 

autor, temos a nova burguesia de serviços educacionais, representada pelo Fórum Nacional de 

Livre-Iniciativa na Educação68que defende, dentre outras considerações, a livre iniciativa na 

educação, o ingresso do capital estrangeiro e a pluralidade de instituições. 

Como aponta Rodrigues (2007), observamos que para os empresários industriais a 

educação é concebida como mercadoria-educação, enquanto que para os empresários de 

ensino ela seria definida como educação-mercadoria, ou seja, para os primeiros a educação é 

concebida como um “insumo” necessário à reprodução ampliada do capital, e para os 

segundos, os empresários de ensino, a educação seria um produto, por isso buscam preservar a 

liberdade de sua venda. 

Rodrigues (2007) demonstra que, apesar da disputa e da contradição existente entre as 

frações de classe (empresários do ensino e empresários industriais) acerca da condução da 

contrarreforma da Educação Superior, há uma convergência geral entre a elite brasileira que 

se concretiza na transformação da Educação em mercadoria. Nesse mesmo contexto, o autor 

aponta que há também uma convergência do governo com o capital industrial, quando 

submete a educação, em especial, universidade pública a lógica de produção de valor e do 

governo com os empresários de ensino quando submete a universidade pública a lógica 

mercantil, que acaba favorecendo a concorrência com as instituições privadas.  

Assim, observamos como a Educação Superior brasileira está inserida na arena de 

disputa de poder, imprimindo contradições da ordem burguesa e da inserção periférica e 

dependente. Desse modo, não sem disputas e consentimentos entre as frações de classe da 

burguesia brasileira acerca da condução do processo de reformulação da Educação Superior, e 

sob as orientações dos Organismos Internacionais, se instaura um processo de reformulação 

da Educação Superior, denominado por Lima (2007) como contrarreforma na Educação 

Superior69 que vem sendo implementada a contas gotas, por meio de um conjunto de decretos, 

                                                                                                                                                                                     
liberdade acadêmica e deixaria de ser gratuita, financiada pelas verbas públicas. Nesse sentido, o autor aponta 
que a universidade pública venderia seus serviços no mercado a fim de suprir seus recursos e se articularia com o 
governo por meio do contrato de gestão, atingindo, assim, o status de organização social. Nesse contexto, não 
teria mais motivos a manutenção de contratos de trabalho rígidos sob o regime jurídico único (RODRIGUES, 
2007). Como também seria necessário o estabelecimento de uma nova forma de gestão do trabalho dentro do 
serviço público, via gestão por competência.  
68Como aponta Rodrigues (2007) o Fórum Nacional da Livre-Iniciativa da Educação, instituído nos anos 2000, 
sob a denominação de Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, foi liderado pela 
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) que consiste em uma das inúmeras 
entidades representativas dos interesses das instituições privadas de Ensino Superior. 
69As alterações na política de Educação Superior será tratada no capítulo 2. 
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leis e medidas provisórias, desde o governo Collor, passando pelos governos de Fernando 

Henrique Cardoso e chegando aos governos do PT. 

 

A reformulação da educação superior brasileira efetiva a desconstrução da educação 
pública brasileira como um direito social. O direito à educação é reconfigurado por 
meio da privatização em larga escala; do repasse (direto e indireto) dos recursos 
públicos ao setor privado, além de adoção da lógica empresarial como modelo de 
gestão nas instituições educacionais públicas, privilegiando a relação custo-
benefício, a eficácia e a qualidade medidas pela relação com o mercado; de que são 
importantes referências, a certificação e a fragmentação do ensino e dos 
conhecimentos; o aligeiramento da formação profissional e a intensificação do 
trabalho docente. Um processo de reformulação que configurou a educação como 
um campo de exploração lucrativa para o capital em crise e aprofundou sua função 
política, econômica e ideo-cultural de reprodução da concepção burguesa de mundo 
(LIMA, 2011, p. 87) 

 

*** 

Por meio das análises apresentadas neste capítulo, apresentamos as determinações 

mais amplas em que insere o objeto de estudo desse trabalho. Pela análise da configuração do 

papel do Estado na constituição da sociabilidade burguesa, da caracterização do capitalismo 

como um sistema econômico mundial e da problematização da relação centro-periferia e do 

processo de reestruturação produtiva, observamos como se estabelece a inserção brasileira no 

sistema capitalista mundial e qual é o papel da Educação Superior neste contexto, articulando, 

com base em Fernandes (1968) o padrão dependente de desenvolvimento e o padrão 

dependente de Educação. 

A fim de continuar a análise, surge a necessidade de compreender como se estabelece 

o processo de contrarreforma do Estado brasileiro no contexto do neoliberalismo, a partir de 

sua inserção periférica e dependente no sistema capitalista mundial e de contrarreforma da 

Educação Superior, assim, se buscará no próximo capítulo desvelar este processo.  
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2.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTRARREFORMA DO ESTADO E DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÓS 1990 
 

2.1 A contrarreforma do Estado brasileiro pós 199070 

 

Entendermos o processo de contrarreforma do Estado brasileiro como ação 

constitutiva da contrarrevolução neoliberal em curso no Brasil, como resposta da burguesia à 

crise do desenvolvimentismo e da acumulação capitalista no final do século XX, conforme 

demonstrado no capítulo anterior. O Brasil, a partir de sua inserção periférica e dependente no 

sistema capitalista, adere às teses neoliberais e adota um conjunto de medidas que 

reconfiguraram as próprias funções do Estado, como também as políticas públicas, o serviço 

público e consequentemente o trabalho no serviço público.  

É importante esclarecer, como discutido no capítulo 1, que entendemos o 

neoliberalismo como uma resposta da crise do capital da década de 1970, ou seja, como um 

processo contrarrevolucionário (FERNANDES, 1975), que, como apontado por Lima (2007), 

requisita um conjunto de medidas que articulam a reestruturação da esfera produtiva71, o 

reordenamento do papel Estado, por meio do estabelecimento de um processo de 

contrarreforma72 e de formação de uma nova sociabilidade burguesa. 

Dias (2004) aponta que as crises capitalistas necessitam e exigem para o seu 

enfrentamento o redesenho de toda a institucionalidade, ou seja, o redesenho do conjunto de 

leis sobre o trabalho, sobre a educação e sobre a gestão da política, e isto é possível, pois, 

como discutimos no capítulo anterior sobre o papel do Estado na constituição da ordem 

capitalista: 

 Estado vem historicamente se constituindo no arcabouço-legal-institucional 
necessário a implementação do monopólio da racionalidade capitalista. Ele foi e é, a 
matriz política do conjunto de práticas sociais capitalistas (mercado) que aparece, 
assim, como matriz de toda a sociabilidade. (...) O Estado sempre escamoteou que a 
racionalidade do mercado estava rigorosamente calcada na sua intervenção, que 
decidia e decide a quem beneficiar e/ ou controlar (DIAS, 2004, p. 43).  
 

Nesse sentido, procuraremos demonstrar e desvelar como vem se estabelecendo o 

processo da contrarrevolução neoliberal (que tem como premissa primordial reafirmar a 

crença no mercado e de reforçar as suas inigualáveis virtudes) que atinge o Estado brasileiro, 

                                                           
70 Ao iniciarmos este capítulo, esclarecemos que optamos em realizar um recorte da análise da contrarreforma do 
Estado brasileiro a partir do processo de contrarrevolução neoliberal ocorrida a partir do final da década de 1980, 
pois entendemos que as atuais alterações no trabalho dos servidores públicos federais, em particular dos TAE’s, 
estão diretamente correlacionadas a esse processo.  
71

 As alterações na esfera produtivas e do trabalho foram analisadas no tópico 1.3 do capítulo 1. 
72

  Sobre o conceito de contrarreforma consultar nota 49 do capítulo 1. 
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e suas implicações na análise das políticas públicas, em especial, a política de Educação 

Superior voltadas para as IFES. 

O ideário neoliberal entra no Brasil e também no restante dos países da América 

Latina, a partir da adoção do receituário da cartilha estabelecida no Consenso de 

Washington73. Dentre as propostas do programa destacam-se:  

 

1- disciplina fiscal, ou seja, redução dos gastos públicos, na tentativa de manter um 
superávit primário; 2- prioridades de gasto, reduzir o papel do Estado na economia, 
redirecionando o gasto para as áreas desinteressantes para o investimento privado, 
geralmente, bens públicos; 3- reforma tributária, tornando a tributação menos 
progressiva; 4- liberalização financeira, cujo objetivo máximo é deixar que  a taxa 
de juros seja determinada pelo mercado; 5- manutenção da estabilidade da taxa de 
câmbio; 6-liberalização comercial; 7- abolição das barreiras à entrada de 
investimento externos diretos no país; 8- privatização das empresas estatais; 9- 
abolição das regras que impedem a entrada de novas firmas no setor e 10- o sistema 
legal deve assegurar direitos de propriedade (WILLIAMSON, 199374, p. 1332 apud 
UGÁ, 2004, p. 56).  
 
 

Neste contexto, Lima (2007) analisa a existência de três fases do processo de 

contrarrevolução neoliberal no Brasil. A primeira, se inicia no governo Collor de Mello 

(1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), possui como característica central a adesão as 

diretrizes do Consenso de Washington. Adotou-se uma política de liberalização do comércio, 

como também de privatização75, além de um conjunto de medidas de contenção da 

hiperinflação. Também marcou esse período a redução da capacidade de resistência da classe 

trabalhadora às políticas do governo federal. Essa primeira fase foi fundamental para a 

garantia da hegemonia neoliberal, destacando-se o lançamento do Plano Real76  

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002) se inicia o 

segundo momento da contrarrevolução neoliberal no Brasil. Nesse período, o processo de 

                                                           
73 Cf. nota 47 do capítulo 1. 
74 WILLIAMSON. 1993. Democracy and the “Washington Consensus”. World Development. Washington, D. 
C., v. 21, n.8, p. 1329-1336. 
75 Programa Nacional de Desestatização foi instituído pela Lei nº 8.031/1990, sendo revogada pela Lei nº 
9.491/1997. Nesse sentido, destacamos alguns de seus objetivos formais: reordenar a posição estratégica do 
Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 
contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-
estrutura e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial 
nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito; permitir que a Administração 
Pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução 
das prioridades nacionais; contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da 
oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o 
Programa. Assim, segundo Lima (2007) no Governo Collor de Mello (1990-1992) se privatizou todo o setor 
siderúrgico como a Usiminas, Siderúrgica de Tubarão, Aços Piratini, Mafersa e preparando a futura privatização 
da Companhia siderúrgica. 
76

  O plano Real lançado em 1994 foi conduzido pelo então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e 
objetivava, segundo o discurso do governo,  a estabilidade econômica e o combate a inflação (LIMA, 2007). 
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contrarreforma77 do Estado se consolida com a implantação do PDARE, do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) conduzido pelo Ministro Bresser-

Pereira78. A partir da compreensão da inserção periférica e dependente do Brasil no sistema 

capitalista mundial, como abordado no capítulo anterior, observamos a partir do PDARE, o 

alinhamento do governo de Fernando Henrique Cardoso79 ao pensamento do BM que 

disseminava ideias que objetivavam o desmantelamento do Estado de Bem-Estar que ainda 

vigorava nos países de capitalismo central e a reconfigurar todo o aparato estatal construído 

pelos países de capitalismo dependente, como o Brasil (GREGÓRIO, 2011). 

A contrarreforma do Estado é justificada por Bresser-Pereira (1995) pela necessidade 

do enxugamento do tamanho do Estado, pois compreende que a crise vivenciada naquele 

momento como uma crise fiscal do Estado, não a entendendo como uma crise constitutiva do 

ciclo de acumulação capitalista, conforme abordamos no capítulo anterior. A respeito da crise, 

Bresser Pereira (1995, p.1-2) entende que: 

 
Se perguntarmos quais foram as causas dessa crise econômica - causas que ainda 
não estão totalmente superadas - eu diria que houve uma causa fundamental: a crise 
do Estado. Venho dizendo que a causa fundamental da crise brasileira e da crise 
latino-americana é a crise do Estado, desde 1987, quando a percebi com clareza. 
Crise que se desencadeou no início dos anos de 1980, ou, mais precisamente, em 
1979, com o segundo choque do petróleo. Crise que se define, fundamentalmente, 
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  Entendemos o processo de reconfiguração do Estado como um processo de contrarreforma (no contexto da 
contrarrevolução neoliberal) e não como reforma. A esse respeito, ressaltamos o que Coutinho (2000, p. 121-
122) aponta sobre o processo de contrarreforma: “o fato de que a contrarreforma não se define como tal, como 
um movimento restaurador, mas – tal como o faz o neoliberalismo de nossos dias – busca apresentar-se também 
ela como uma ‘reforma’. (...) A palavra ‘reforma’ foi sempre organicamente ligada às lutas dos subalternos para 
transformar a sociedade e, por conseguinte, assumiu na linguagem política uma conotação claramente 
progressista e até mesmo de esquerda. O neoliberalismo busca assim utilizar a seu favor a aura de simpatia que 
envolve a idéia de “reforma”. É por isso que as medidas por ele propostas e implementadas são 
mistificatoriamente apresentadas como “reformas”, isto é, como algo progressista em face do ‘estatismo’, que, 
tanto em sua versão comunista como naquela socialdemocrata, seria agora inevitavelmente condenado à lixeira 
da história. Estamos assim diante da tentativa de modificar o significado da palavra “reforma”: o que antes da 
onda neoliberal queria dizer ampliação dos direitos, proteção social, controle e limitação do mercado etc., 
significa agora cortes, restrições, supressão desses direitos e desse controle. Estamos diante de uma operação de 
mistificação ideológica que, infelizmente, tem sido em grande medida bem sucedida”. 
78 Luiz Carlos Bresser-Pereira é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas onde ensina economia, teoria 
política e teoria social. É presidente do Centro de Economia Política e editor da Revista de Economia Política 
desde 1981. Escreve coluna quinzenal da Folha de S. Paulo. No governo de Fernando Henrique Cardoso foi 
Ministro da Administração e Reforma do Estado (1995-1998), quando iniciou a Reforma da Gestão Pública de 
1995, e, em 1999, Ministro da Ciência e Tecnologia. Desde julho de 1999 ele se dedica inteiramente à vida 
acadêmica. É membro do conselho de administração de diversas organizações sem fins. A maior parte de seus 
trabalhos está disponível no website que mantém desde 1996 (BRESSER-PEREIRA, 2010). 
79 Desde a década de 1960 e 1970, Fernando Henrique Cardoso, já apontava em sua elaboração teórica, por meio 
de seu conceito de capitalismo dependente associado, o limite de seu horizonte político, o não rompimento com 
o capitalismo dependente. Assim, diferentemente do conceito de capitalismo dependente elaborado por Florestan 
Fernandes (abordado no capitulo anterior) que buscava uma revolução dentro da ordem objetivando a revolução 
contra a ordem, ou seja, a superação do capitalismo dependente, Fernando Henrique Cardoso, afirma a 
elaboração de um projeto nacional de desenvolvimento associado ao capital internacional (LIMA, 2007). 
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pela crise fiscal do Estado, pela crise do modo de intervenção da economia e do 
social, e pela crise do aparelho do Estado. 

 
O fundamental, no momento, segundo discurso formal apontado por Bresser-Pereira 

(1995), era a reconstrução do Estado, ou seja, superar definitivamente a crise fiscal e rever as 

estratégias de intervenção do Estado no plano econômico e social, abandonando as 

intervenções diretas e adotando formas regulatórias. A contrarreforma do Estado seria 

efetivada a partir de 3 eixos: 1) em primeiro lugar,  reformar a Constituição de 1988, pois 

segundo o então Ministro do MARE, ela tornou rígida e burocratizada a administração 

pública, o essencial é  tornar a administração pública mais flexível; 2) em segundo lugar, no 

plano social, o Estado deverá distinguir a formulação de políticas públicas e o caráter 

regulatório da execução dos serviços sociais. Esta, deverá ser radicalmente descentralizada, 

por meio do projeto das “organizações sociais”80e; 3) em terceiro lugar,  ao núcleo burocrático 

do Estado, será necessário avançar na profissionalização, por meio da definição de um sistema 

de carreiras (BRESSER-PEREIRA, 1995). 

Em conformidade com os eixos da contrarreforma do Estado, destacamos, segundo 

Sousa (2013), alguns dos seus objetivos como se apresentam no PDARE  (BRASIL, 1995): 

• Limitar a ação do Estado aos serviços exclusivos, repassando os serviços não 

exclusivos para o setor público não-estatal81; 

• “Modernizar” a administração pública burocrática por meio de uma política de 

“profissionalização do serviço público” que envolve a adoção de programas de 

educação continuada, de difusão de uma “cultura gerencial” e processos de 

avaliação de desempenho; 

• Atribuir ao núcleo estratégico do Estado capacidade de gerenciamento e 

supervisão dos contratos de gestão com os setores responsáveis pelas 

atividades não exclusivas do Estado; 

• Transformar autarquias e fundações em agências autônomas administradas 

segundo contratos de gestão82; 

                                                           
80

  A respeito da relação público/privado consultar nota 43 do capítulo 1. Todavia, ressaltamos que ocorre a 
transferência da responsabilidade para o setor privado tanto pela via da privatização (venda) como também pela 
via do setor público não-estatal, o qual é representado pelas Organizações Sociais, fundações de direito privado 
que podem celebrar contratos de gestão com o Estado. 
81

 Cf. nota 43 do capítulo 1. 
82

 “Esta última ‘reforma’ se dará através da dramática concessão de autonomia financeira e administrativa às 
entidades de serviço do Estado, particularmente de serviço social, como as universidades, as escolas técnicas, os 
hospitais, os museus, os centros de pesquisa, e o próprio sistema da previdência.  Para isto, a idéia é de criar a 
possibilidade dessas entidades serem transformadas em ‘organizações sociais’” (BRESSER-PEREIRA, 1995, p. 
12-13). 



80 
 

• Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, que continuará a 

financiar a instituição, a própria organização social, e a sociedade a que serve e 

que deverá também participar minoritariamente de seu financiamento via 

compra de serviços e doações. 

Em relação ao processo de reconfiguração do Estado, se estabelece no PDARE a 

divisão do Estado em quatro núcleos estratégicos: o primeiro, núcleo estratégico do Estado, 

formado pelos poderes públicos Ministério Público, Poderes legislativo, Judiciário e 

Executivo; o segundo, as atividades exclusivas de Estado, que envolve a cobrança e a 

fiscalização de impostos, polícia, trânsito, serviço de desemprego, fiscalização de normas 

sanitárias, previdência social básica, compra de serviços de saúde pelo Estado, subsídio à 

educação básica e controle do meio ambiente; o terceiro, os serviços não exclusivos do 

Estado, que abarca os serviços em que o Estado atua simultaneamente com outras instituições 

públicas não estatais e privados, como a saúde, a educação e a cultura; e por fim, o núcleo de 

produção de bens e serviços para o mercado, que compreende as empresas voltadas para o 

lucro que ainda permanecem no Estado, principalmente vinculadas ao setor de infraestrutura 

(BRASIL, 1995).  

Por meio dos eixos e objetivos do PDARE apresentados, entendemos que o processo 

de contrarreforma do Estado, parte do processo da contrarrevolução neoliberal, tem como 

eixo condutor a política gerencial.  Segundo o PDARE (BRASIL, 1995) a “reforma” do 

aparelho do Estado passa a ser orientada pelos valores da eficiência na prestação de serviços 

públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Neste contexto, 

podemos apreender que a contrarreforma do Estado possui como parâmetro a administração 

de empresa.  

O campo das atividades exclusivas de Estado, dos serviços não-exclusivos (aqui se 

encontram as políticas sociais, dentre elas a Política de Educação Superior) e da produção de 

bens e serviços para o mercado, o critério eficiência, portanto, da lógica empresarial, torna-se 

fundamental e passará a influenciar a gestão e a organização do trabalho no serviço público 

federal, por conseguinte, a gestão do trabalho nas IFES.  

Assim, compreendemos que a contrarreforma do Estado ao possuir como diretriz a 

adoção dos princípios gerencialistas, a partir do paradigma da gestão privada, torna-se 

estratégico a difusão, pelo discurso oficial, de uma concepção do papel do Estado 

caracterizado por práticas de gestão e de organização do trabalho “modernas” em oposição à 

ações tidas como arcaicas, burocráticas, ineficientes que necessitam ser modernizadas 

(FILHO; NAVARRO, 2013).  
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Desse modo, é necessário evidenciar, como a contrarreforma do Estado, nos marcos da 

contrarrevolução neoliberal, reafirma o mercado83 e suas virtudes a fim de garantir a 

manutenção da acumulação capitalista, pois como aponta Anderson (1995), o neoliberalismo 

foi uma clara reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-

estar84 social e contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, 

considerada uma ameaça à liberdade econômica e política. Todavia, ressaltamos que na 

contrarrevolução neoliberal, o Estado mantém seu papel de intervir e criar todo o arcabouço 

jurídico e político necessário para a reprodução do capital, porque se trata do Estado burguês. 

Na segunda fase da contrarrevolução neoliberal, iniciou-se um movimento, a partir do 

PDARE, de busca da “reorganização” do trabalho dentro do serviço público federal. Do 

mesmo modo, destacamos nesta segunda fase da contrarrevolução neoliberal, além da 

reconfiguração do trabalho e de carreira dos servidores públicos federais, as seguintes ações: 

 

 o sucateamento da máquina pública e o desmantelamento do aparato estatal através 
de nebulosas privatizações, a política fiscal rígida baseada, sobretudo no superávit 
primário, a abertura dos mercados às grandes empresas multinacionais, a 
desregulamentação do mercado de trabalho e do mercado financeiro e a ausência 
quase que total de políticas sociais para além da focalização. Houve a dilapidação do 
patrimônio público, a desvalorização dos servidores com achatamento salarial e 
perda de direitos, o abandono de áreas como a saúde e a educação e a ênfase em 
áreas gerenciais como fiscalização, diplomacia e agências reguladoras 
(GREGÓRIO, 2011, p.74). 

 

 Em relação a “reorganização do trabalho”, segundo o PDARE (BRASIL, 1995, p. 
27):  

 A legislação que regula as relações de trabalho no setor público é inadequada, 
notadamente pelo seu caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor. São 
exemplos imediatos deste quadro a aplicação indiscriminada do instituto da 
estabilidade para o conjunto dos servidores públicos civis submetidos a regime de 
cargo público e de critérios rígido de seleção e contratação de pessoal que impedem 
o recrutamento direto no mercado, em detrimento do estímulo à competência. 
 
 

Para que se efetive a contrarreforma do Estado, é fundamental a realização de 

“reformas” estruturais, e a reconfiguração do trabalho do servidor público se torna estratégico. 

A reconfiguração do trabalho dentro do serviço público pode se constituir em uma forma de 
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 Segundos Dias (1999, p. 47) “o mercado, na ideologia capitalista, passa a ser o regulador de todos os 
mecanismos da sociedade. É a ideia de contrato como intercâmbio de vontades iguais, livres e soberanas, que 
permite ocultar a exploração e a opressão: desigualdade contraditória e condensada.” Segundo o autor, é 
necessário fazer a crítica da ideologia do mercado, é preciso negá-lo como ente em si mesmo, é preciso pensá-lo 
como mercado determinado, ou seja, como uma “invenção do capital”.  
84

 Conforme apontado  no tópico 1.2 do capítulo 1 a respeito do Estado de Bem-Estar Social. 
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redução dos custos do Estado, tanto por meio da contratação de trabalhadores sobre o outro85 

regime de trabalho, como também pela redução de encargos trabalhistas no contexto do ajuste 

fiscal do Estado, pois como demonstramos anteriormente, para Bresser-Pereira (1995) a crise 

se constitui em uma crise do aparelho do Estado e não uma crise de acumulação capitalista. 

Destacamos nesse período, a Lei de Extinção de Cargos, lei nº 9.632 de 1998, que dispõe 

sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, e dá outras providências. Essa lei passou a extinguir uma gama de cargos 

públicos86, fazendo com que as atividades pertinentes a esses cargos passassem a ser de 

execução direta. Assim, Bresser-Pereira (1995) entende que todo arcabouço jurídico, como o 

RJU87 deve ser reformado e flexibilizado, pois como aponta o PDARE, o que importa é a 

redução dos custos do Estado (BRASIL, 1995). 

Considerando a reconfiguração do trabalho dos servidores públicos federais o PDARE 

apresenta as seguintes propostas (BRASIL, 1995): 

•  o fim da obrigatoriedade do regime jurídico único, permitindo-se a volta de 

contratação de servidores celetistas, justificadas pelo aumento dos gastos com 

os servidores públicos frente a rigidez e a estabilidade a eles assegurada na 

carreira; 

• a criação de uma política de recursos humanos que condicione a remuneração 

do servidor ao seu desempenho profissional;  

• A contrarreforma da previdência. 

Desse modo, podemos compreender que a “crise fiscal do Estado” também foi 

associada aos custos com a reprodução do trabalho (BRESSER-PEREIRA, 1995).  Conforme 

as palavras do autor, destacadas abaixo, podemos evidenciar o processo, como também, os 

eixos condutores da reconfiguração do trabalho dos servidores públicos federais, que se inicia 

no governo de Fernando Henrique Cardoso e percorre os governos de Luis Inácio Lula da 

                                                           
85

 Cabe esclarecer que entendemos, neste trabalho, como servidor público aqueles ocupantes de cargos público e 
regidos pelo Regime Jurídico único (RJU) instituído  pela lei 8.112 de 1990. Assim, consideramos importante 
destacar que após o processo de  contrarreforma do Estado, temos três grupos de trabalhadores: os servidores 
estatutários, titulares de cargos públicos regidos pelo RJU; o segundo,  os empregados públicos subordinados às 
normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ocupantes de emprego público; os terceiros, os  
servidores temporários contratados por prazo determinado. Assim, esses três grupos de trabalhadores são regidos 
por regimes previdenciários, remuneração, carreira diferentes. 
86

 Em relação ao corpo TAE das IFES, os cargos extintos referem-se aos níveis de classificação A e B que para 
ingresso no cargo é necessário o ensino fundamental incompleto.  
87O RJU consiste em um regime que garante um conjunto de direitos, deveres, vantagens, proibições e 
penalidades e que regulamenta a relação de trabalho dos servidores públicos da União, inclusive Autarquias e 
Fundações Públicas Federais. 
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Silva e Dilma Rousseff: a flexibilização da administração e da previdência do funcionalismo 

público federal, a saber: 

 

Na reforma constitucional, dois temas relativos ao aparelho do Estado são 
fundamentais: o da flexibilização da administração, visando maior eficiência e 
qualidade, e o da previdência do funcionalismo, visando menor custo para o quadro 
dos inativos e maior isonomia com o setor privado. A flexibilização da 
administração pública se fará:  permitindo a existência de mais um regime jurídico 
dentro do Estado, de forma a permitir que a administração indireta volte a adquirir 
autonomia e flexibilidade administrativa e financeira; mantendo o regime jurídico 
estatutário apenas para os funcionários que exercem funções no núcleo burocrático 
do Estado (...). A reforma do sistema de previdência do servidor público, por sua 
vez, é absolutamente fundamental, na medida em que é a condição sine qua non para 
a definitiva superação da crise fiscal do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1995, p. 8-
9).  
 

Reafirmando a concepção de que a crise se constitui como uma crise fiscal do Estado, 

a fim de justificar o processo de contrarreforma do Estado, o PDARE entende que do ponto de 

vista fiscal, a situação se tornará insustentável, a União terá de incorrer em déficits crescentes, 

com o pagamento de servidores ativos e inativos. Portanto, a “reforma” do sistema 

previdenciário do servidor público é um passo imprescindível para o equacionamento da crise 

fiscal e a própria “reforma” do Estado (BRASIL, 1995).  

Neste contexto, é importante acrescentar e correlacionar o processo de contrarreforma 

do Estado brasileiro (e assim, a reconfiguração do trabalho dentro do serviço público), como 

apontado no capítulo anterior, a disputa política sobre o fundo público, o qual historicamente 

vem refletindo as disputas de uma sociedade de classe, que, neste período, por meio da 

política de privatização e de concessões envolvendo o capital brasileiro e internacional, como 

também, por meio de uma política de contingenciamento dos recursos públicos (redução dos 

custos), como proposto pelo PDARE, foi direcionamento para a reprodução do capital 

internacional. Como exemplo do uso do fundo público, “no ano 2000 foi realizado um corte 

no orçamento geral da união no valor de R$ 8,6 bilhões para o cumprimento das metas do 

superávit fiscal estabelecido com o FMI (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL)” 

(LIMA, 2007, p. 99). 

Para conduzir a contrarreforma do Estado, principalmente a relacionada ao trabalho 

dos servidores públicos federais, foi estratégico para sua concretização, a realização das 

Emendas Constitucionais. Destacamos: a realização da Emenda Constitucional n°. 19 de 04 

de junho de 1998 e a Emenda n°. 20 de 15 de dezembro de 1998. A primeira, discorreu sobre 

os dispositivos da Constituição de 1988 relacionados à Administração Pública e ao servidor 

público, trazendo alterações, referentes: ao fim da obrigatoriedade do RJU, permitindo a volta 
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de contratação de servidores celetistas; a flexibilização da estabilidade dos servidores, 

permitindo a demissão para os casos de falta grave, como também por insuficiência de 

desempenho e por excesso de quadros (SOUSA, 2013). 

A Emenda Constitucional nº 20, por sua vez, trouxe modificações para o sistema de 

Previdência88 Social, dispondo sobre o regime de aposentadorias dos servidores públicos que 

passou então a ocorrer por idade, sendo os proventos proporcionais à contribuição ou ao 

tempo de trabalho. Nesse sentido, esta Emenda Constitucional instituiu o regime de 

previdência de caráter contributivo, ou seja,  o direito à aposentadoria passou a não depender 

exclusivamente de tempo de serviço, mas também do tempo de contribuição (SOUSA, 2013). 

 Como aponta Bresser-Pereira (1995, p. 10-11) : 

 

Para se sanar, a médio prazo (a curto é impossível) esse desequilíbrio e essa 
injustiça, as duas regras gerais que estão sendo previstas para a previdência privada 
deverão também ser rigorosamente aplicadas à previdência pública: (1) a 
aposentadoria deverá ser por idade, ligeiramente corrigida por tempo de serviço, de 
forma que os funcionários se aposentem em torno dos 60 anos, dez anos mais tarde 
do que hoje acontece; (2) o valor da aposentadoria,  baseado nas últimas 
remunerações recebidas, deverá ser proporcional à contribuição e não integral mais 
20 por cento, como prevê a Constituição de 1988. Só assim será possível garantir um 
custo razoável para o sistema previdenciário público.  
 

De um modo geral, a partir do PDARE, observamos como o reordenamento do papel 

do Estado89, busca ao final, no contexto da contrarrevolução neoliberal, criar as condições 

favoráveis à expansão da acumulação capitalista. No entanto, não podemos deixar de 

reafirmar, que o reordenamento do papel do Estado está articulado ao processo de 

reestruturação produtiva e de formação de uma nova sociabilidade, se constituindo em 

elementos entrecruzados, em estratégias da contrarrevolução burguesa em sua fase neoliberal. 

Assim, entendemos que o eixo articulador não se reduz a contrarreforma do Estado, o eixo é 

portanto, a reconfiguração da relação capital-trabalho a fim de manter a acumulação 

capitalista (LIMA, 2007). 

Ao final do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) há uma 

reorientação das ações do governo. A partir de 1998, houve uma aproximação com as 
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 Para maiores informações sobre o sistema previdenciário consultar: Granemann, S. Para uma interpretação 
marxista da previdência privada. Tese de doutorado, UFRJ, 2006. Disponível em 
file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/sara-granemann.pdf, acessado em 17 de jan. 2016 
89

 Não podemos deixar de ressaltar que: “a análise crítica da contrarrevolução neoliberal em curso deve 
considerar a concepção ampliada de Estado, que articula as relações entre a aparelhagem estatal e a luta de 
classes (...). A luta de classes atravessa a aparelhagem estatal e a sociedade civil. Nesta perspectiva a sociedade 
civil é concebida como um conjunto de aparelhos privados de hegemonia, espaços de luta de classes, de disputa 
entre projetos antagônicos, e a aparelhagem estatal é instância de coerção (leis, política, exército), mas também 
de disputa” (LIMA, 2007, p. 95-96). 
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perspectivas preconizadas pelo pós-Consenso de Washington90, fazendo com que questões 

relacionadas ao alívio da pobreza se tornassem ponto central de suas políticas (LIMA, 2007).  

Em seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) manteve a 

política de estabilidade econômica aliada a uma ampliação de ações nas áreas sociais. Esta 

ampliação se efetuou por meio da cobertura de serviços sociais básicos, com ações 

focalizadas nos segmentos mais pauperizados da população, foi um marco a criação de uma 

política de geração e transferências de renda. Este segundo governo de Fernando Henrique 

Cardoso contou também com o estímulo à participação e responsabilização dos indivíduos e 

grupos sociais91. Quanto ao setor público, ficou mantida sua reorganização, por meio das 

reformas estruturais e do programa de privatização. Desse modo, o Estado manteve seu papel 

regulador, estimulou os processos de privatização e a concessão de serviços não-exclusivos 

para a iniciativa privada, como já pregava o PDARE (LIMA, 2007).  

Ao final dessa segunda etapa do processo de contrarrevolução neoliberal no Brasil, 

apresentou-se um cenário marcado pela ampliação das desigualdades e estagnação econômica. 

Diante do quadro, como também, frente às reivindicações da classe trabalhadora, que começa 

a clamar por mudanças, surge a necessidade, por parte da burguesia brasileira de construir um 

novo pacto político que mantivesse o Brasil no modelo neoliberal com coesão social. A 

burguesia brasileira vai buscar no PT92 a construção de uma estratégia que viabilize a 

constituição dessa coesão social e a manutenção da contrarrevolução neoliberal no Brasil 

(LIMA, 2007). Em relação ao governo de Luis Inácio Lula da Silva, Dias (2004) aponta que: 
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 Lima (2007) explica que diferentemente das concepções presentes nos documentos do inicio da década de 
1990, e como discutido no capitulo anterior, o BM passa a elaborar um conjunto de reflexões críticas  referentes 
ao distanciamento do Estado e o povo ocasionado pela concepção de Estado mínimo/regulador. Assim, o BM 
elabora um documento em 1997, intitulado “Estado em um mundo em transformação” que demonstram críticas 
voltadas para o que Antunes (2004b) chamou de neoliberalismo clássico, ou seja, eram críticas direcionadas as 
suas posições históricas de defesa do Estado mínimo e de uma economia de mercado. Assim, a autora identifica 
por meio dessas orientações do BM, uma descontinuidade, como também identifica traços de novidade frente a 
capacidade do projeto burguês de sociabilidade apresentar uma proposta de um capitalismo reformado ou 
humanizado. Do mesmo modo, compreende que estes traços de novidades/descontinuidades não rompem com o 
projeto societário burguês. 
91

 Esta ação se constitui, por meio de uma estratégia de radicalização da democracia, uma forma de 
reconfiguração das demandas dos sujeitos políticos e sua subsunção ao ordenamento neoliberal por meio de três 
ações: estímulo à criação de novas formas de organização e participação- conselhos, trabalho voluntário, 
responsabilidade empresarial, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip); a 
refuncionalização, tanto dos sindicatos, para redução de suas demandas ao nível econômico-corporativo;  
reordenamento jurídico que normatizasse os contratos, as parcerias e o financiamento com verba pública das 
atividades realizadas por todos esses sujeitos políticos (LIMA, 2007). 
92

 A respeito do Partido dos Trabalhadores (PT) Lima (2007, p. 109) indica que “ se até a metade da década de 
1990 era possível identificar este deslocamento do PT para uma posição social-democrata a partir desse período 
evidenciou-se uma nova guinada, ainda mais a direita. Esta guinada a direta do PT retirou definitivamente da 
pauta de ações do partido a luta pelo socialismo, substituída pela conciliação de classes, centralizando sua 
atuação na construção de um novo contrato social que estabeleceria um ‘pacto entre as classes sociais’”. 
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O atual governo de conciliação de classes subordina-se inteiramente ao 
imperialismo, tem na Presidência da República, um ex-operário que desempenha um 
papel na articulação, nos marcos do espaço territorial brasileiro, do bloco de poder 
comandado pela burguesia financeira internacional, o que não exclui eventuais 
contradições com esta. Esse governo que abandonou qualquer pretensão de projeto 
nacional autônomo deve realizar todas as redefinições da ordem capitalista ainda 
com "apoio" popular (DIAS, 2004, p. 23-24). 

 
Portanto, entendemos que o governo do PT incorporou as teses do ajuste fiscal e da 

estabilidade econômica com justiça social, conforme preconizado pelas diretrizes do BM, na 

segunda metade da década de 1990, as quais estão em consonância com as diretrizes do 

social-liberalismo93. 

É nesse contexto que é apresentado o neo-desenvolvimentismo a partir do governo de 

Luis Inácio Lula da Silva. O novo-desenvolvimentismo é uma corrente contemporânea do 

pensamento brasileiro que nasce vinculado a uma tradição consolidada nas décadas de 1940 a 

1970, representados pelos trabalhos da Cepal e do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) que objetivavam a elaboração de uma tese explicativa das condições do 

subdesenvolvimento dos países periféricos, especialmente a América Latina, o nacional-

desenvolvimentismo. O pensamento ganhou força nesta região, pois se vinculava ao projeto 

político das burguesias regionais e objetivava um modelo de desenvolvimento baseado na 

industrialização. Este modelo baseado no nacional-desenvolvimentismo desapareceu com a 

entrada das políticas neoliberais e com o regime de acumulação financeirizado. O que o 

novo–desenvolvimentismo propõe em seu discurso formal é uma retomada a esses temas, 

propondo explicar as condições estruturais do subdesenvolvimento da periferia do sistema 

mundial. Defende a autonomia e a soberania nacionais; a industrialização como meio para 

superar os entraves do desenvolvimento da periferia; o Estado entendido como um agente 

estratégico promotor de política de planejamento e bem-estar social e a participação ativa de 

uma intelligentsia culta e bem formada na gerência de postos-chaves do Estado (CASTELO, 

2010). 

Seu objetivo formal é se configurar como uma terceira via na disputa pela hegemonia 

ideopolítica, para a consolidação de uma estratégia de desenvolvimento alternativa aos 

modelos em vigência na América do Sul e delinear um “projeto nacional de crescimento 

econômico combinado com uma melhora substancial nos padrões distributivos do país”, isto 

necessita de uma intervenção do Estado na economia e na questão social (CASTELO, 2010).  

                                                           
93

 Conforme apontado na seção 1.2  do capítulo anterior a respeito da concepção de  “Terceira Via”. 
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Para Boitto Jr. (2012) é um programa94 de política econômica e social que busca o 

crescimento econômico do capitalismo brasileiro com alguma transferência de renda, contudo 

sem romper com os limites contornados pelo neoliberalismo ainda vigente no país. O 

neodesenvolvimentismo é o desenvolvimentismo95 da época do capitalismo neoliberal. 

Assim, inaugura-se a terceira etapa do processo de contrarrevolução neoliberal no 

Brasil, que se inicia nos Governos de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006/2007-2010), 

como também se estende no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). Como centros 

do processo de contrarreforma do Estado destacam-se três medidas: a criação dos Conselhos 

de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), das Parcerias Público Privada (PPP) e da 

Reforma Sindical (LIMA, 2007).  

A criação do CDES funcionou com o objetivo de se constituir em um órgão 

articulador entre o governo e a sociedade a fim de promover uma função de conciliação 

nacional. Em relação as PPP, que fazem parte da concepção de público não estatal, a 

justificativa de sua criação está na falta de recursos do governo em financiar todos os serviços 

públicos, assim, o governo federal destinará verbas para políticas focalizadas no alívio à 

pobreza enquanto as demais políticas serão reconfiguradas via as PPP, ampliando a 

participação do setor privado (principalmente nas atividades referentes ao núcleo não-

exclusivo do Estado- setor de infra-estrutura e de serviços, como saúde e educação). Desse 

modo, destitui-se a concepção de direitos sociais96 (passam a ser serviços que se ofertam no 

                                                           
94

 Boitto Jr. (2012, p. 7-12) enumera os personagens responsáveis pela cristalização e implementação do 
neodesenvolvimentismo, a saber: “a grande burguesia interna, força dirigente da frente neodesenvolvimentista, 
encontra-se distribuída por diversos setores da economia – mineração, construção pesada, a cúspide do 
agronegócio, a indústria de transformação e, em certa medida, os grandes bancos privados e estatais de capital 
predominantemente nacional. O que unifica essas grandes empresas é a reivindicação de favorecimento e de 
proteção do Estado na concorrência que elas empreendem com o capital estrangeiro. (...)No campo das classes 
dominadas, o operariado urbano e a baixa classe média, por intermédio do sindicalismo e do Partido dos 
Trabalhadores (PT). (...)O campesinato também está presente na frente neodesenvolvimentista. Organizações de 
luta pela terra (...) o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e organizações baseadas em 
camponeses e em trabalhadores rurais assalariados, como a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), representam a diversidade de situações do trabalhador do campo. (...)Os trabalhadores desempregados, 
subempregados, vivendo do trabalho precário ou “por conta própria” representam o ponto extremo da frente 
neodesenvolvimentista. (...)Outra parte da chamada “massa marginal” é social e politicamente desorganizada. 
Ela foi incluída na frente neodesenvolvimentista graças às políticas de transferência de Renda. Nesse sentido, 
vale ressaltar que o a autor pontua  que embora seja ampla essa frente também é  contraditória na sua 
composição de classe. Há contradições no seio da grande burguesia interna e, mais ainda,  há contradições entre 
as classes trabalhadoras e as diferentes frações da burguesia.”  
95A respeito da definição de desenvolvimentismo consultar a seção 1.4 do capítulo 1. 
96 “A saída apresentada pelo governo Luís Inácio Lula da Silva foi as Parcerias Público-Privadas (PPP) sob o 
discurso de que necessitaria do setor privado para realização de investimentos no país. Portanto, este poderia ser 
um grande parceiro do governo para executar os serviços que este não teria recursos, todavia, esta parceria 
contraditoriamente foi garantida ao setor privado sem riscos, visto que o governo na Lei n. 11.079/2004 (PPP), 
artigo 8º, incisos I e II, para o cumprimento das obrigações  contraídas com o parceiro privado assegurava  a 
vinculação de receitas e a instituição de fundos especiais. Ou seja, aqueles recursos inexistentes para oferta de 
serviços como educação e saúde e investimentos em infra-estrutura aparecem para assegurar a remuneração 
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mercado) e coloca, mais uma vez o mercado como centro da eficiência e o Estado como 

parceiro/regulador que dividi com o mercado as responsabilidades. Entendemos que se trata 

de mais uma expressão/estratégia do processo de privatização dos serviços públicos e de 

ampliação da ação dos setores privados (LIMA, 2007). 

Quanto a Reforma Sindical97, esta objetiva a harmonização da relação capital/trabalho, 

pautado no diálogo e na construção do consenso de forma a conter a organização e as lutas da 

classe trabalhadora. Segundo Dias (2004), o governo Lula, no campo dos movimentos 

sindical e popular, a forma de intervenção governamental foi da cooptação à repressão pura e 

simples. Como exemplo, o autor analisa a atuação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

que passou de instrumento de luta a consenso, transformando-se, na prática, em uma agência 

do capitalismo e do Estado. 

Na mesma perspectiva, Dias (2004), aponta que o governo Lula: 1) destruiu a 

seguridade pública e estatal e a transformou em instrumento privilegiado do Sistema 

Financeiro; 2) alterou profundamente todo o sistema educacional98; e, 3) limitou a liberdade 

de organização sindical. 

No campo da Seguridade Social, dando continuidade à contrarreforma da Previdência 

Social iniciada no governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo Luis Inácio Lula da 

Silva aprovou a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a Emenda Constitucional nº. 47/ 2005. A 

Emenda nº 41/2003 modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, 

revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda 

Constitucional nº  20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências. A Contrarreforma 

da Previdência de 2003 impôs um 'pacote de maldades' (INFORMANDES, 2015) aos servidores 

                                                                                                                                                                                     
pecuniária do setor privado. Isso significa que na existência de dívidas pelo setor privado na execução dos 
contratos das PPP, o governo se responsabilizava pelo resgate das mesmas, o que coloca em xeque a falta de 
recursos alegada pelo governo para cumprir as obrigações Constitucionais” (GREGÓRIO; RODRIGUEZ, 2014, 
p. 116). 
97

  “Reforma Sindical foi elaborada no Fórum Nacional do Trabalho (FNT), uma reedição do Conselhão do Pacto 
(CDES), criado como parte da estrutura do Estado. A idéia básica do processo é a da inexistência de 
antagonismos entre as classes embora possam haver conflitos reguláveis. É a famosa conciliação e colaboração 
de classes, ou seja, o ‘diálogo social’. Alteram-se as formas estatais de intervenção na vida sindical com a 
aparente ‘democratização’ via participação, em um Conselho Nacional de Relações de Trabalho, dos 
representantes dos trabalhadores, dos patrões e do Governo em câmaras onde poderão propor critérios que 
definirão os setores ramos das organizações dos trabalhadores e patrões, propor a substituição do famigerado 
Estatuto Único da era varguista por um aggiornato conjunto de disposições estatutárias a serem observadas pelos 
sindicatos com exclusividade de representação, revisar os critérios de representatividade, opinar nas contestações 
e nos pedidos de deferimento de registro sindical, mediar e conciliar conflitos de representatividade sindical, 
opinar sobre projetos do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego) em tramitação no Congresso, acompanhar as 
greves em serviços essenciais, propor alteração no rol de serviços ou atividades essenciais. Em caso de empate 
de votação prevalecerá o voto do governo” (DIAS, 2004, p. 29). Além disso, segundo Dias (2004) a negociação 
coletiva, forma jurídica substitutiva dos acordos entre trabalhadores e seus patrões, passa a ser obrigatória, como 
também  o direito de greve passa a ser letra morta. 
98

 As alterações na política de Educação Superior serão abordadas no próximo tópico. 
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ativos e aposentados do setor público, o governo de Luis Inácio Lula da Silva, conseguiu aprovar 

as medidas que o governo de Fernando Henrique Cardoso não realizou. Quanto a Emenda 

Constitucional nº 47 de 2005, ela altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal,  

dispõe sobre a previdência social, e dá outras providências. Ela tentou corrigir alguns dos 

problemas criados pela Emenda Constitucional 41/2003, sendo entendida como uma reforma 

paralela a essa. 

Destacamos como principais alterações da Emenda Constitucional de 2003 (BRASIL, 

2003):  

• Fim da paridade de remuneração entre servidores ativos e inativos, a 

atualização dos benefícios fica condicionada a atualização pelos mesmos 

índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social; 

• Fim da aposentadoria com proventos integrais, os proventos são calculados a 

partir da média de contribuições recolhidas aos regimes de previdência (do 

servidor e geral) e limitados, desde que instituído o regime complementar, ao 

valor máximo pago pelo regime geral de previdência social;  

• Contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões da parcela que 

supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social, incidente na mesma alíquota estabelecida para os servidores 

ativos; 

• Previsão para a criação do regime de previdência complementar para os 

servidores; 

• Criação do abono de permanência.   

Em relação ao governo de Dilma Rousseff (2011-2014), seu primeiro mandato foi 

considerado uma continuidade das políticas adotadas no governo Lula, promovendo o 

aprofundamento das PPP. Consideramos que seu governo resgata elementos da concepção do 

neoliberalismo de Terceira Via (NEVES, 2005), todavia, adere mais fortemente à lógica 

neoliberal, como exemplo dessa ação, destacamos os poucos esforços do governo Dilma 

Rousseff na cooptação e ampliação política da classe trabalhadora. Destacamos, neste 

período, a criação do Fundo Complementar de Aposentadoria e da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Sobre o Fundo Complementar de Aposentadoria, é importante esclarecer, como aponta 

ANDES (2013), que a Emenda nº 20/98 ao autorizar a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios a limitarem a cobertura do Regime Próprio de Previdência Social dos 



90 
 

servidores públicos ao teto do Regime Geral da Previdência Social, desde que sejam 

instituídos fundos de pensão, e a Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação da 

Emenda Constitucional nº 20/1998, substituindo a exigência de Lei Complementar (maioria 

absoluta) para definir as normas gerais dos fundos de pensão por Lei Ordinária (maioria 

simples), determinando que os planos de benefícios dos fundos de pensão sejam somente na 

modalidade de Contribuição Definida, criam o terreno para a criação do Fundo Complementar 

de Aposentadoria. Nesse sentido, não sem a forte resistência dos servidores públicos federais, 

o Governo Federal conseguiu aprovar o PL nº 1992/2007, enviado ao Congresso ainda no 

governo Lula, que foi transformado na Lei nº 12.618 de 30 de abril de 2012, no governo de 

Dilma Rousseff.  

Foram criadas entidades fechadas de previdência complementar nos poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo. Para os servidores do Executivo, a vigência do regime 

complementar só entrou em vigor a partir de 1º de março de 2013, com a criação do Fundo de 

Previdência Complementar do Servidor Publico Federal do Executivo (Funpresp-Exe), criada 

pelo Decreto nº 7.808 de setembro de 2012. Na prática, significa que as pessoas que 

ingressarem no serviço público após a criação do Funpresp-Exe, se quiserem ganhar acima do 

teto do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), terão que contribuir para o Fundo 

Complementar, a fim de “complementar” seus proventos (SOUSA, 2013).   

Em relação à EBSERH, sua aprovação inicia-se a partir da Medida Provisória n. 520 

de 31 de dezembro de 2010, no governo de Luis Inácio Lula da Silva, que autoriza o Poder 

Executivo a criar a empresa pública, EBSERH. Contudo, só se constitui lei no Governo Dilma 

Rousseff através da Lei nº 12.550 de 15 /2011. Esta lei aprova a implementação de um 

modelo de gestão privatista, transformando os Hospitais Universitários em uma unidade 

hospitalar de uma empresa pública de direito privado. E, assim, a gestão hospitalar que antes 

era da Universidade passará a ser de uma entidade externa paga pelo Estado (SOUSA, 2013).  

Nesse período, houve também, a promulgação da  Emenda Constitucional nº 70/2012 

que acrescentou o art. 6º à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, com o objetivo de 

estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez 

dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela 

Emenda Constitucional. 

  O segundo mandato de Dilma Rousseff (2015-2016) inicia-se em uma conjuntura 

política bem diferente, sendo marcado por um profundo corte fiscal que passa a atingir 

principalmente as áreas sociais, como a saúde e educação, justificado pela necessidade de 

“economizar para alcançar a meta de superávit primário e equilibrar as contas do país”. O 
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governo anunciou, no ano de 2015, dois cortes no orçamento99, além de efetuar alterações na 

previdência social no que tange as regras para auxilio desemprego, pensão por morte. As 

alterações foram efetuadas pela Medida Provisória nº664/2015 que modifica uma gama de 

benefícios previdenciários, como  auxílio-doença e pensão por morte. Já a Medida Provisória 

665/2015100 altera os requisitos para a obtenção de benefícios trabalhistas, como seguro-

desemprego e abono salarial (PIS- Programa de Integração Social) (INFORMANDES, 2015). 

No ano de 2016 é apresentado um novo projeto de lei,  Projeto de Lei nº 257 de 2016, 

que passa a atingir principalmente os servidores públicos federais. Esta ação demonstra um 

movimento de continuidade com o processo da contrarreforma do Estado iniciada no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, pois como apontamos anteriormente, um dos eixos da 

contrarreforma do Estado, presente no PDARE, consiste na reconfiguração do trabalho dos 

servidores públicos federais. Nesse sentido, destacamos as seguintes ações do Projeto de Lei 

nº 257 de 2016: suspensão de concursos públicos, congelamento salarial e programa de 

demissão voluntária de servidores públicos (PORTAL DO SERVIDOR FEDERAL, 2016). 

Assim, entendemos essa ação como parte do processo de ajuste fiscal, que ao objetivar 

oficialmente “conter os gastos do Estado”, encobrem o direcionamento do fundo público para 

a reprodução do capital. 

Por estas ações, observamos que os dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva e os 

governos de Dilma Rousseff configuraram e configuram  um governo voltado para o interesse 

do capital, instituindo um projeto que visa à destituição dos direitos trabalhistas e estimula o 

desenvolvimento do capital nacional/internacional, portanto,  aprofunda nossa inserção 

periférica e dependente no sistema capitalista mundial, uma vez que, no contexto da crise do 

capital, a saída consiste na intensificação da superexploração dos países de capitalismo 

dependente.  

É importante salientar mais uma vez que, na essência da “modernização” do aparelho 

de Estado (contrarreforma) e do trabalho dentro do serviço público, por meio da busca de sua 

“profissionalização”, encontra-se a política de direcionamento do fundo público para o 

pagamento dos juros e da amortização da dívida em detrimento aos gastos alocados para as 

áreas sociais. A ação, iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso e mantida nos 

                                                           
99 Os cortes na política de Educação Superior serão mais detalhados no próximo tópico. 
100

 Convertida na lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015 que altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que regula o Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), no 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, 
e no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social; revoga 
dispositivos da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e as Leis no 7.859, de 25 de outubro de 1989, e no 8.900, 
de 30 de junho de 1994; e dá outras providências. 



92 
 

governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ocasionam a redução dos gastos 

sociais e, portanto, a estagnação do investimento no setor público, em um claro processo de 

redirecionamento do fundo público para a reprodução do capital.  Podemos demonstrar esses 

dados graficamente, como evidenciado abaixo, a partir dos dados da Auditoria Cidadã da 

Dívida (2016)101. 

 

 

Gráfico 1: Orçamento Geral da União (Executado em 2014) – Total 
= R$ 2,168 trilhão 
Fonte: http://www8d.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=92718  Notas: 1) 
inclui o “refinanciamento” da dívida, pois o governo contabiliza neste item grande 
parte dos juros pagos. 2) os gastos com juros e amortizações da dívida se referem 
aos GNDs 2 e 6, e foram desmembrados da Função “Encargos Especiais”: 3) as 
transferências a estados e municípios se referem ao programa 0903 – “Operações 
Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica”, 
e também foram desmembradas da Função “Encargos Especiais”. 4) os demais 
gastos da função “Encargos Especiais” foram referidos no gráfico como sendo 
“Outros Encargos Especiais”, e representam principalmente despesas com o 
ressarcimento ao INSS de desonerações tributárias, subsídios à tarifa de energia 
elétrica, pagamento de precatórios, dentre outras. 5) O gráfico não inclui os “restos a 
pagar” de 2014, executados em 2015. 

 

                                                           
101Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação, sem fins lucrativos, tem como objetivo, dentre outros: 
“realizar, de forma cidadã, auditoria da dívida pública brasileira, interna e externa, federal, estaduais e 
municipais; exigir a devida transparência no processo de endividamento brasileiro, de forma que os cidadãos 
conheçam a natureza da dívida, os montantes recebidos e pagos, a destinação dos recursos e os beneficiários 
dos pagamentos de juros, amortizações, comissões e demais gastos; exigir a devida transparência do orçamento 
fiscal, de forma que os cidadãos conheçam detalhadamente todas as fontes de recursos públicos e sua respectiva 
destinação” (AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA, 2016). Para maiores informações sobre o trabalho realizado, 
consultar: http://www.auditoriacidada.org.br 
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Pela análise, podemos observar o quanto de recursos públicos são desviados para o 

pagamento dos juros e amortizações da dívida. Em 2014, o governo federal gastou R$ 978 

bilhões com juros e amortizações da dívida pública, 45,11% de todo o orçamento executado 

naquele ano. A quantia equivale a 12 vezes o destinado à educação, 11 vezes a saúde, e mais 

do dobro do destinado a Previdência Social (AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA, 2016). 

 Assim, vemos mais uma vez a concessão, por parte do Estado brasileiro, de benefícios 

a burguesia brasileira e internacional, pois, como já apontado por Fernandes (1968) o 

processo de desenvolvimento econômico e social no Brasil é estabelecido a partir de uma 

integração dependente e periférica ao sistema capitalista mundial, articulada aos interesses da 

burguesia brasileira em manter e cultivar a relação de dominação. 

Desse modo, entendemos que este processo incide direta e intensamente na 

reconfiguração da política de Educação Superior, como também, particularmente no trabalho 

dos servidores públicos federais, como analisaremos a seguir. 

 

2.2 A contrarreforma da Educação Superior pós 1990 
 

Para entendermos o processo de contrarreforma da Educação Superior, é importante 

destacarmos que o processo de desresponsabilização102 do Estado com a Educação Pública, 

mais especificamente com a Educação Superior Pública, não é um marca exclusiva do projeto 

neoliberal, mas sim traço histórico da inserção periférica e dependente do Brasil na economia 

mundial. Contudo, é no contexto da contrarrevolução neoliberal que esse processo ganha 

novos contornos. É importante destacar mais uma vez, que a reformulação da Educação 

Superior aponta para os seguintes objetivos: a configuração da educação como espaço de 

investimento para o capital, como também, espaço de alívio a pobreza, de formação de mão-

de-obra e consentimento em torno da sociabilidade burguesa (LIMA, 2007).  

No entanto, antes de iniciarmos esse percurso, entendemos ser importante apontar dois 

movimentos interligados que indicam o processo de mercantilização da Educação Superior. 

Primeiramente, estão os processos de oferta privada desse nível de ensino, o qual está 

sofrendo um grande processo de expansão103 e, o segundo sentido da privatização pode ser 

                                                           
102

 A desresponsabilização do Estado ocorre por meio da redução de verbas públicas para seu financiamento, ao 
mesmo tempo se promove o incentivo a sua privatização (LIMA, 2007), aliado a uma intensa intervenção  por 
parte do Estado por  meio de suas medidas de regulamentação, leis, decretos e medidas provisórias. 
103

 Sobre o processo de expansão das instituições Privadas de Ensino Superior consultar: MANCEBO,  D.; 
VALE,  A. A. do; MARTINS, T. B. Políticas de Expansão da Educação Superior no Brasil 1995-2010.  Revista 
Brasileira de Educação v. 20   n. 60   jan.-mar. 2015. 
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encontrado na própria rede pública de Ensino Superior que passa a ser financiada por 

empresas privadas, o que acarreta a captação de recursos para a pesquisa e para a própria 

instituição por meio da realização de contratos com empresas privadas que financiam 

instalações e investigações orientadas para o mercado (MANCEBO, VALE, MARTINS, 

2015).  

Com base nessa caracterização, compreendemos como empresariamento da Educação 

Superior a oferta privada (e sua expansão) desse nível de ensino, como também, o processo 

privatização interna da rede pública de Ensino Superior que se estabelece tanto pelo 

financiamento da iniciativa privada como por meio da adoção de uma forma de gestão das 

IFES baseada nas diretrizes de mercado, e que iremos discutir neste trabalho a partir da 

adoção da gestão por competências como forma de gestão do trabalho nas IFES. 

Dessa forma, o discurso do governo compreende as alterações na política de Educação 

Superior no Brasil a partir da concepção de educação enquanto bem público104. Esta 

concepção entende que, se as instituições (privadas e públicas) estão prestando um serviço 

público, justifica-se a alocação de recursos públicos nas instituições privadas e de recursos 

privados nas instituições públicas, o que acarreta na diluição da fronteira entre o público e o 

privado, operacionalizando assim, o processo de contrarreforma do Estado, por meio da 

concepção de Educação enquanto um serviço público não-estatal (LIMA, 2007). O que se 

efetiva na prática, é o financiamento das instituições públicas por instituições privadas e das 

instituições privadas pelo fundo público.  

E esse processo vem perpassando os governos de Collor de Mello e Itamar Franco 

(1990-1994), Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) e se estende nos 

governos do PT, Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) e Dilma Rousseff (2011-

2014 e 2015-2016). No decorrer da década de 1990, mais especificamente no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, destaca-se a utilização da educação como um campo 

privilegiado de lucratividade do capital105. A educação, a partir da instituição do PDARE 

passa a fazer parte do núcleo de atividades não exclusivas do Estado, sendo, dessa forma, 

estabelecidas estratégias que visam à diversificação106 das Instituições de Ensino Superior 

                                                           
104

 A respeito da relação público/privado ver nota 43 do capítulo 1. 
105

 É importante esclarecer que a privatização atravessa a história da Educação Superior e é aprofundada no 
regime burguês militar, a respeito consultar Lima (2007). Nesse sentido, informamos também que optamos em 
realizar um recorte e iniciar nossa análise a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, por considerarmos 
mais relevante para o tema proposto. 
106 O Decreto nº 2.207 de 15/04/1997, que regulamenta o Sistema Federal de Ensino, foi revogado pelo 
Decretos:  2.306 de 18/08/1997,  3.860 de 9/7/2001 e 5.773 de 9/05/2006, que vigora até o momento. Este 
decreto dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de Educação 
Superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Promulga em seu Art. 2o  



95 
 

(IES) e de suas fontes de financiamento107, acarretando em uma crescente 

desresponsabilização108 da Educação Superior Pública por parte do Estado. Vale ressaltar que, 

o processo de contrarreforma da Educação Superior no governo de Fernando Henrique 

Cardoso foi implementado por meio de um conjunto de leis109, decretos e medidas 

provisórias, que justificadas pelo discurso da “democratização do acesso”, possibilitou o 

processo de privatização da Educação Superior em suas duas dimensões como discutido 

acima (LIMA, 2007). 

Destacamos, nesse período, a aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (LDB)110, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e do Plano Nacional de 

Educação (PNE 2001-2010), Lei Nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 que já apresentava, por 

meio dos vetos presidenciais, o víeis privatizante da política de Educação Superior.  

A respeito da LDB (BRASIL, 1996a), apontamos as seguintes diretrizes que 

fortalecem o viés privatizante da política de Educação Superior, a saber: 1) a garantia da 

coexistência de instituições públicas e privadas; 2) o dever do Estado em ofertar educação 

escolar pública é garantida somente ao ensino fundamental;  3) mais especificamente 

relacionado a Educação Superior, esta será ministrada em Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas ou privadas. 

Em relação ao PNE (2001-2010), o víeis privatizante da política de Educação também 

é mantido e valorizado, principalmente com a política de Educação Superior, segundo o PNE 

(BRASIL, 2001) “de 1994 para cá, o número de alunos subiu 36,1% nas instituições privadas, 

bem acima das públicas. Nestas, o crescimento foi de 12,4% nas federais, 18,5% nas 

estaduais, e 27,6% nas municipais”. Dessa forma, o papel do setor privado é considerado 

relevante, pois, como aponta o  PNE (2001-2010), o setor privado “ já oferece a maior parte 

das vagas na Educação Superior e tem um relevante papel a cumprir” (BRASIL, 2001a). 

                                                                                                                                                                                     
que o sistema federal de ensino superior compreende as instituições federais de educação superior, as instituições 
de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior. A 
respeito da diversificação das instituições o decreto regulamenta as modalidades de instituições que compõem o 
Sistema Federal de Ensino, a saber: faculdades; centros universitários e universidades.  
107 A diversificação das fontes de financiamento apresenta-se de variadas formas, a saber: cobrança de matrículas 
e mensalidade a estudantes, redução de verbas públicas para atividades não relacionadas a educação (alojamento, 
alimentação), utilização de verbas privadas vindas de empresas e associação de ex-alunos, cursos pagos, 
consultorias e pesquisas com convênios entre universidades e empresas (LIMA, 2007). 
 
108

 Sobre o conceito de desresponsabilização consultar nota 102 neste capítulo.  
109

 Sobre esse conjunto de medidas consultar Lima (2007). 
110

 É importante destacar a existência de movimentos de resistência na luta por uma educação pública, gratuita e 
de qualidade. A respeito da existência de concepções antagônicas de educação,  Lima (2007, p. 136) destaca dois 
movimentos, o primeiro referente a LDB e o segundo ao PNE: “nesse conjunto tão diversificado, destaco o papel 
desempenhado historicamente pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na elaboração do Projeto de 
Lei da LDB (FÓRUM NACIONAL EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA, 2001b) e do Plano nacional de 
educação: proposta da sociedade brasileira (SEGUNDO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1997)”. 
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Ainda referente ao PNE (2001-2010), destacamos os seguintes vetos, os quais se 

referem principalmente à ampliação do financiamento da política de Educação Superior, 

Cardoso (2001):  

• Ampliação da oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção 

nunca inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria da 

União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de educação 

superior. 

• Assegurar, na esfera federal, através de legislação, a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, entre 

outras fontes, por, pelo menos 75% dos recursos da União vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino, destinados à manutenção e 

expansão da rede de instituições federais. 

• Ampliar o financiamento público à pesquisa científica e tecnológica, através 

das agências federais e fundações estaduais de amparo à pesquisa e da 

colaboração com as empresas públicas e privadas, de forma a triplicar, em dez 

anos, os recursos atualmente destinados a esta finalidade,  

• Implantar, no prazo de um ano, planos gerais de carreira para os profissionais 

que atuam nas áreas técnica e administrativa e respectivos níveis de 

remuneração.  

Desta feita, todos estes vetos são justificados pelo governo, frente ao impacto 

financeiro que tais medidas acarretam ao orçamento público, o que contrariaria o interesse 

público e a Lei de Responsabilidade Fiscal (CARDOSO, 2001). Por meio dessas ações 

destacadas, podemos verificar, nesta segunda fase da contrarrevolução neoliberal no Brasil, o 

eixo processo de contrarreforma da Educação Superior: o seu empresariamento, que ocorre 

por dentro e por fora. Por fora se dá pela oferta privada desse nível de ensino, por dentro se 

estabelece por meio do processo de privatização interna das instituições públicas, via 

financiamento e parcerias com o mercado. Todavia, esses eixos transcorrem, como também 

serão aprofundados na terceira fase da contrarrevolução neoliberal (LIMA, 2007) no Brasil. 

Em relação ao governo do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006/2007-2010) e 

Dilma Rousseff (2011-2014/ 2015-2016), a desresponsabilização111 com a Educação Superior 

se perpetua por meio de um processo de continuidades com o governo anterior. Ela se 

expressa principalmente por meio das parcerias público-privadas e da abertura da Educação 

                                                           
111

 Cf. nota 102 neste capítulo. 
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Superior a empresas estrangeiras (LIMA, 2007). Novamente permanece a concepção de 

Educação como bem público, o que a faz ser um serviço público (não estatal), prestado por 

instituições públicas e privadas. A contrarreforma também passa a ser efetiva por meio de um 

conjunto de novas medidas, a saber: 

 

a) o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), Lei n. 
10.861/2004;  
b) o Decreto n. 5.205/2004, que regulamenta as parcerias entre as universidades 
federais e as fundações de direito privado, viabilizando a captação de recursos 
privados para financiar as atividades acadêmicas;  
c) a Lei de Inovação Tecnológica n. 10.973/2004, que trata do estabelecimento de 
parcerias entre universidades públicas e empresas; 
 d) o Projeto de Lei n. 3.627/2004, que institui o Sistema Especial de Reserva de 
Vagas; 
 e) os projetos de leis112 e decretos que tratam da reformulação da educação 
profissional e tecnológica;  
 f) o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP), Lei n. 11.079/2004, que abrange um 
vasto conjunto de atividades governamentais;  
g) o Programa Universidade para Todos (ProUni), Lei n. 11.096/2005, que trata de 
“generosa” ampliação de isenção fiscal para as instituições privadas de ensino 
superior;  
h) o Projeto de Lei n. 7.200/2006, que trata da Reforma da Educação Superior e se 
encontra no Congresso Nacional; 
 i) a política de educação superior a distância, especialmente a partir da criação da 
Universidade Aberta do Brasil, Decretos n. 5.800/2006 e 5.622/2005;  
j) o Programa de  Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), Decreto n. 6.096/2007, e o Banco de Professor-Equivalente;  
k) o “pacote da autonomia”, lançado em 2010 e composto pela Medida Provisória 
495/2010 e pelos Decretos n. 7.232, 7.233 e 7.234/2010. Esse “pacote” amplia a 
ação das fundações de direito privado nas universidades federais; retira das 
universidades a definição dos projetos acadêmicos a serem financiados, transferindo 
essa prerrogativa para as fundações de direito privado; legaliza a quebra do regime 
de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE); não resolve a falta de técnico-
administrativos, criando somente um mecanismo de realocação de vagas entre as 
instituições federais de ensino superior (IFES); cria as condições para a 
diferenciação dos orçamentos das IFES, de acordo com índices de produtividade, 
intensificando ainda mais o trabalho docente e, por fim, cria o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes), sem deixar claro de onde sairão os recursos 
financeiros para realização do Programa e;  
l) a Medida Provisória n. 520, de 31 de dezembro de 2010, que autoriza a criação da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Embora estatal e vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC), a nova entidade terá personalidade jurídica de 
direito privado, flexibilizando a contratação de trabalhadores dos hospitais 
universitários (LIMA, 2011). 
 

Pela análise dessa longa citação, observamos, no Governo de Luis Inácio Lula da 

Silva, a permanência do processo de empresariamento que envolve a Educação Superior, 

tanto pela expansão das instituições privadas nesse nível de ensino, como pelo processo de 

privatização interna das IFES. A contrarreforma da Educação Superior que vem sendo 

                                                           
112 A esse respeito destacamos a promulgação da Lei 11.892 de dezembro de 2008, institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e 
dá outras providências. 
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implementada durante o governo de Luiz Inácio Lula, transcorre para o governo Dilma 

Rousseff.  

Segundo Lima (2015) os gastos com a Educação, no governo de Dilma Rousseff, tem 

sido ínfimos. Se compararmos os dados, para toda a área da Educação, o Brasil aplicou 4,6% 

do PIB em 2003 e 6,1% do PIB em 2011. Todavia, somente 0,9 do PIB foi alocado para a 

Educação Superior em 2003 e 1,0% em 2011. Do mesmo modo, Lima (2015) aponta que 

estímulo à privatização da Educação Superior e diversificação das instituições de ensino 

(universidades, centros universitários e faculdades isoladas) não foi modificado.  

Em 2013, do total de 195 Universidades, 111 eram públicas enquanto 84 eram 

privadas; em relação aos Centros Universitários, do total de 140, 10 eram públicos e 130 

privados; em relação as Faculdades Isoladas do total de 2.016, 140 eram públicas e 1.876 

eram privadas; já em relação aos Institutos Federais (IF’s) e  Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFETE’s) todos, 40, eram de natureza pública (LIMA, 2015). 

Lima (2015) conclui que mesmo havendo uma ampliação do número de Universidades 

(IES pública), fortaleceu a política de diversificação das instituições, com foco nas 

instituições de ensino (Faculdades Isoladas), as quais não possuem a obrigatoriedade legal de 

realizar pesquisa, pois segundo a autora, somente as Universidades possuem a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Do mesmo modo, permaneceu o 

estímulo ao fortalecimento do setor privado, como podemos observar pelo aumento 

significativo do número de IES privadas. 

Por meio da análise do PNE113 de 2014, lei 13.005 de junho de 2014, também 

podemos observar a manutenção do processo de empresariamento da política de Educação 

                                                           
113Ressaltamos que a construção do PNE de 2014, como aponta o COLEMARX e ADUFRJ (2013, p. 7) foi 
construído a partir de várias versões no âmbito do Legislativo e permeado por “tensões e conflitos no processo 
de tramitação do então Projeto de Lei 8.035/2010. Certamente, um desses momentos marcantes foi o apelo feito 
pelo ministro Guido Mantega na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), conclamando os 
empresários a pressionarem suas bancadas contra a aprovação da meta de 10% do PIB para a educação pública, 
em nome da estabilidade da política econômica, basicamente utilizando os mesmos argumentos que levaram 
FHC (e, depois, Lula da Silva) a vetar o artigo aprovado no Congresso Nacional que dispunha sobre os 7% do 
PIB no PNE de 2001. Também o adiamento da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2014 foi uma 
demonstração contundente de que o Governo Federal não estava disposto ao debate sobre o Plano”. (...)Sem 
rodeios, o capital está organizado no movimento Todos Pela Educação (TPE), que, em nossa apreciação, é o 
principal sujeito político da elaboração do PNE. Demonstrando capacidade dirigente, os empresários incorporam 
no movimento os altos dirigentes do MEC (Fernan-do Haddad, Reynaldo Fernandes – Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, entre outros), do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação, 
possibilitando, com isso, que suas propostas fossem capilarizadas em todas as escolas do país. Por parte dos 
trabalhadores da educação, os confrontos foram pontuais, assistemáticos, incidindo sobre a defesa dos 10% do 
PIB exclusivamente para a Educação pública.  Este foi o mote do Plebiscito 10% do PIB para a Educação 
Pública, Já!, organizado pela esquerda educacional. 
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Superior em seu duplo aspecto, por dentro e por fora. A respeito da Educação Superior o PNE 

de 2014 propõe em suas metas (BRASIL, 2014):  

• Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

• 12.6: expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho 

de 2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a 

dispensar progressivamente a exigência de fiador; 

• 12.20:  ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no11.096, de 

13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a 

estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a 

distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 

Por meio das metas, podemos observar que a maior parte da expansão, 60% , ficará 

sob responsabilidade do setor privado, o qual contará com ampliação das verbas públicas, via 

FIES, para seu financiamento. A respeito do setor público, destacamos o reforço das parcerias 

público-privadas, principalmente por meio da pós-graduação, à medida que prevê o 

investimento em pesquisas com a colaboração de empresas, a saber: 

• Meta 14.13:  aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico 

e tecnológico do País e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, 

ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de Educação 

Superior - IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs 

(BRASIL, 2014). 

Para Lima (2015) o PNE (2014-2024) evidencia um movimento de continuidades e 

aprofundamentos dos eixos estruturantes da política de Educação estabelecida no período 

2003-2013. O movimento ocorre por meio da expansão da oferta educacional pelas parcerias 

público-privadas na Educação. Lima (2015) também destaca que pelo PNE (2014-2014) se 
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instaura uma nova face das parcerias público-privadas já que as mesmas foram 

regulamentadas pela promulgação da Lei 11.079/2014 que institui as normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Como 

exemplo da ação de parceria público-privado na política de Educação Superior, destacamos a 

Meta 14.13 apresentada acima. 

Do mesmo modo, Lima (2015) ressalta que o PNE (2014-2024) em relação a 

Educação superior preconiza as seguintes metas: 

• As estratégias do PNE (2014-2024) estão relacionadas com as metas de 

expansão e reestruturação político-pedagógica do Reuni- as metas centrais do 

REUNI estão presentes no PNE (Meta 12.1, 12.3 12.18), fazendo com que o 

RENI se transforme em uma política de Estado, dentre as metas do REUNI 

destacam-se - a otimização da capacidade instalada da infraestrutura; a 

elevação da taxa de conclusão média dos cursos para 90%; a elevação da 

relação professor/aluno; e a implementação de estratégias de aproveitamento 

de créditos e de inovações acadêmicas; 

•  Expansão do FIES para a graduação e a pós-graduação stricto sensu, inclusive 

a distância- Meta 14.3; 

• Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes)- Meta 13.1;  

• Ampliação do Ensino a Distância (EAD), através da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB)- Meta 14.4. 

Observamos, mais uma vez, como o PNE (2014-2024) mantém o processo de 

mercantilização da Educação Superior, por meio de seu empresariamento, pelo estímulo ao 

setor privado por meio da ampliação do FIES na graduação e na pós-graduação e pelo 

estímulo à lógica empresarial nas IFES. 

 Segundo Silva (2015) o PNE (2014-2024) segue a lógica de criação do Ensino 

Superior no Brasil, uma lógica que atende aos critérios de manutenção do padrão capitalista 

dependente como discutido por Fernandes (1968).  Segundo a autora, o PNE (2014-2024) 

mantém o processo de mercantilização sem precedentes na história da educação brasileira, ao 

mesmo tempo que estabelece um aprofundamento das políticas de secundarização da 

formação escolar da sociedade, situação típica de países de capitalismo dependente que não 

pretendem constituir bases capazes de produzir um desenvolvimento autônomo.  Disfarçadas 
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de inclusivas e expansivas, as metas do PNE (2014-2024) trazem na realidade uma nova 

versão de público garantindo de fato a expansão do setor privado no Ensino Superior.   

Destacamos também outras ações do primeiro governo Dilma Rousseff (2011-2014),   

a respeito da política de Educação, a esse respeito: 

• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

também criado em 2011 pela Lei nº 12.513 e o Decreto nº 7.589 de outubro 

de 2011, no âmbito do Ministério da Educação e a Rede e-Tec Brasil com a 

finalidade de desenvolver a educação profissional e tecnológica na 

modalidade de educação a distância com o objetivo de ampliar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica, apontando e reafirmando a 

concepção do capital humano e social114, conforme as orientações dos 

Organismos Internacionais, portanto, incentivando uma educação técnica 

voltada para as exigências do mercado de trabalho; 

• O Programa “Ciências Sem Fronteiras”, lançado em 2011 pelo Decreto nº 

7.642, destinados às áreas de ciência e tecnologia, que busca promover, como 

definido pelo governo, a consolidação, expansão e internacionalização da 

ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do 

intercâmbio e da mobilidade internacional. Assim, mais uma vez, esse 

programa aponta como a Universidade é colocada no lugar de produção de 

pesquisa e inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento das 

necessidades de produção capitalista. E sobre a internacionalização, nos 

moldes de como está sendo conduzida pelo governo, entendemos que na sua 

essência ela passa a funcionar como uma forma de garantir a lucratividade do 

capital pela formação de um mercado educacional. 

 Nesse sentido, a política de Educação Superior no primeiro governo Dilma Rousseff 

(2011-2014), se estabeleceu em conformidade com os objetivos da Educação Superior 

promulgados pelos Organismos Internacionais, mantendo e aprofundando o padrão 

dependente de Educação Superior conforme discutimos no capítulo anterior. Desse modo, 

mais uma vez estão presentes os eixos condutores da política de Educação Superior: 1) a 

formação de capital humano, ou seja, um local de aquisição de competências e habilidades 

para a inserção no mercado de trabalho competitivo e globalizado; 2) a subordinação da 

pesquisa e o ensino às necessidades do grande capital, assim, a Universidade deve focar em 

                                                           
114 A respeito das concepções de capital humano e social consultar o tópico 1.5 do capítulo 1. 
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áreas estratégicas para o desenvolvimento do capital (ciência e tecnologia); e 3) a ampliação 

do processo de empresariamento da Educação Superior em seu duplo aspecto, aumento da 

oferta privada desse nível de ensino e privatização interna das IFES, ou seja, a manutenção da 

Educação como campo de investimento do capital. 

Vale ressaltar que o início do segundo mandato do governo Dilma Rousseff, intitulado 

como “Pátria Educadora (BRASIL, 2015a)115” pela presidenta em seu discurso de posse ao 

povo brasileiro, inicia-se com um corte no orçamento público pela publicação do Decreto 

8.389 de 8 de janeiro de 2015, este decreto limitou os gastos administrativos dos 39 

ministérios até a aprovação da lei orçamentária de 2015. Dentre os setores que mais 

sofreram cortes, a Educação acabou recebendo o maior deles. Contudo, o Governo Federal, 

em julho de 2015 anuncia um segundo corte no orçamento público nas áreas do poder 

Executivo Federal. Segundo os dados divulgados pelo ANDES (2015), o novo corte 

orçamentário é da ordem de R$ 8,6 bilhões, elevando para R$ 79,4 bilhões os cortes nas áreas 

sociais desde o anúncio do pacote de ajuste fiscal. Em relação às verbas destinadas a educação 

federal, o segundo corte foi da ordem de 1 bilhão de reais. Assim, o novo corte eleva para 

mais de R$ 12 bilhões a redução das verbas públicas destinadas para a Educação Federal. 

Desse modo, vemos como começa o segundo mandato de Dilma Rousseff (2015-

2018) no que se refere à política de Educação, marcado pela contenção de gastos e  ao 

mesmo tempo em que a coloca formalmente como prioridade, evidenciando, mais uma vez, 

como vem se estabelecendo a contrarreforma da Educação Superior, em especial para as 

IFES.  

Contudo, movimentos de resistência116  têm emergido ao longo das décadas, inúmeras 

reivindicações como greves e paralisações de âmbito nacional marcaram e marcam o serviço 

público federal brasileiro. Recentemente, diante do posicionamento do governo Dilma 

Rousseff, diversas categorias de servidores públicos têm se mobilizado, dentre eles, os da 

Educação. Os servidores colocaram em prática um calendário de ações emergenciais que 

                                                           
115

 O Projeto da Pátria Educadora foi elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, sob a coordenação do 
Ministro de Estado e chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto 
Mangabeira Unger. É definido pelo governo como seu objeto prioritário e tem como objetivo a qualificação do 
Ensino básico (BRASIL, 2015a). 
116

 Destacamos a atuação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), 
como também da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino 
Superior no Brasil- FASUBRA, que resguardadas suas particularidades, tentam construir uma outra alternativa 
da que se vem constituindo a política de Educação Superior. As análises das ações encaminhadas pela 
FASUBRA serão realizadas posteriormente na continuidade da pesquisa em estudos futuros.  
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englobaram marchas, paralisações e assembleias, culminando com a deflagração de greve117 

unificada dos servidores públicos federais que, para além das reivindicações imediatas e 

coorporativas, os servidores estão lutando contra os cortes e a precarização da Educação e a 

favor de uma Educação pública, gratuita e de qualidade. 

Nesse sentido, sentimos a necessidade de analisarmos algumas expressões da 

privatização internas das IFES e da sua expansão precarizada como: a criação do REUNI, as 

PPP e a Lei de Inovação Tecnológica. A Lei N.º 10.973, conhecida como Lei de Inovação 

Tecnológica de dezembro de 2004, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando a cooperação entre as universidades, 

instituições de pesquisa e as empresas.  Esta lei viabiliza a possibilidade de compartilhamento 

de recursos físicos, materiais e humanos das universidades públicas e centros de pesquisas 

com empresas e organizações de direito privado sem fins lucrativos. Consideramos que, 

medidas como estas criam um campo de pesquisa com a utilização do fundo público no 

aumento do capital produtivo (RIBEIRO, 2011).   

Aliado a essa medida, foi promulgada a Lei N.º 11.079 denominada de Lei da Parceria 

Público-Privada em dezembro de 2004. Ela estabelece as normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. A Lei permite a administração pública a conceder ao 

parceiro privado a produção e fornecimento de bens e serviços públicos. Fica claro a 

utilização dessa lei no na desqualificação do público e de valorização do privado, fato que em 

muito tem favorecido à proliferação das instituições privadas de ensino superior (RIBEIRO, 

2011). 

Mais uma vez fica evidente o papel do Estado no processo de acumulação do capital, 

pois, como temos enfatizado neste trabalho, uma de suas principais funções é garantir maior 

potencialidade aos interesses dominantes e a implementação do monopólio da racionalidade 

capitalista. Todavia, o Estado compõe tanto as diferenças existentes no interior das relações 

dominantes, como também, os antagonismos no campo dos dominados (DIAS, 1999). 

O Reuni, constitui-se no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais, instituído pelo decreto nº 6.096/2007, tem como objetivo 
                                                           
117

 A greve dos servidores TAE’s, deflagrada em 28 de maio de 2015, conta com adesão de 67 universidades e 
instituições federais. Vale esclarecer que, desde 2007,  foram realizadas, por parte da categoria do TAE’s, greves 
que objetivavam  o aprimoramento da carreira dos TAE’s e correções das distorções da  lei 11.091 de 2005 que 
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. Foram realizadas greves no 
ano de 2011, 2012 e 2014, sendo que a greve de 2014 foi encerrada por determinação do Superior Tribunal de 
Justiça, sem acordo. Somente a greve de 2012 contou com um acordo entre a referida categoria e governo e com 
uma proposta de ajuste salarial parcelado em três anos e alterações na estrutura da carreira referentes a 
Progressão por Capacitação e ao Incentivo Qualificação. 
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principal ampliar o acesso e a permanência na Educação Superior. As ações do programa 

incluem o aumento do número de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de 

cursos noturnos e estratégias para a diminuição da evasão, a implantação de regimes 

curriculares flexíveis; criação de novo sistema de títulos e mobilidade acadêmica 

interinstitucional; e a diversificação das modalidades de graduação; e, o uso de novas 

tecnologias para expansão do EAD no ensino presencial (GREGÓRIO; RODRIGUES, 2014). 

Assim, observamos como eixos do Programa: 1) ampliação da oferta de curso; 2) 

reestruturação acadêmico-curricular e a 3) renovação pedagógica da Educação Superior. 

O Reuni se apresenta às IFES como um plano de reestruturação e expansão das 

instituições, no entanto, o que o Reuni impôs118 às IFES foi o aumento do número de vagas 

discentes119 e cursos sem a contrapartida de investimento de recursos públicos e do aumento 

efetivo do quadro docente e de servidores técnico-administrativos em educação por parte do 

governo federal, o que acarretou em uma expansão precarizada120, em uma clara 

desresponsabilização121 por parte do governo federal com a Educação Superior pública.  

Outro fator que contribui para compreensão do REUNI consiste no fato dele se 

constituir em um contrato de gestão o que cria condicionalidades por meio de regras rígidas 

de desempenho para o recebimento de recursos. Sobre os contratos de gestão Lima (2011) 

aponta que o estabelecimento de contratos de gestão altera o financiamento e as diretrizes 

político-pedagógicas das universidades públicas. Já Ribeiro (2011) aponta que as despesas 

decorrentes do REUNI estão atreladas às dotações orçamentárias as quais são determinadas 

pelas flutuações da conjuntura econômica, anualmente consignadas no MEC.  

 

Para cada universidade federal que aderir a este “termo de pactuação de metas”, ou 
seja, um contrato de gestão com o MEC, o governo “promete” um acréscimo de 
recursos limitado a vinte por cento das despesas de custeio e pessoal. Entretanto, 
uma análise cuidadosa do parágrafo terceiro do artigo 3º e do artigo 7º do Decreto de 
criação do Reuni deixa claro em que termos ocorrerá esta “expansão”, pois “o 

                                                           
118As universidades tiveram autonomia para aderir ao contrato de gestão, mas se não aderissem ficariam sem 
repasse de verbas e ampliação do quadro de vagas. 
119 A respeito  do processo de expansão das universidades federais no que se relaciona o quantitativo das vagas 
discentes e docentes consultar: LIMA, K. Expansão e reestruturação das universidades federais e a intensificação 
do trabalho docente. R. Pol. Públ. São Luís-MA. Número Especial. P. 441-452. Outubro de 2012. A respeito da 
diminuição do financiamento público para a política de educação superior, ver: LIMA, K. Financiamento da 
Educação Superior brasileira nos anos de neoliberalismo. Disponível em: 
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT11-1713--Int.pdf, acessado em 28 de dezembro de 2015. 
120

 A respeito do REUNI, Gregório e Rodrigues (2014)  demonstram que além das diretrizes do REUNI estarem 
em consonância com as orientações do BM, elas atendem aos interesses da burguesia brasileira, principalmente a 
de serviços educacionais, pois o REUNI  amplia o acesso a universidade pública sob ações racionalizantes, o que 
reduz a qualidade do ensino, contribuindo para a massificação e desqualificação do ensino público, e assim, 
inscrevendo a Universidade Pública no mesmo patamar das instituições privadas. 
121

 Cf. nota 102. 
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atendimento aos planos é condicionado à capacidade orçamentária e operacional do 
MEC” e  “as despesas decorrentes deste processo devem estar circunscritas às 
dotações orçamentárias consignadas anualmente ao MEC” (LIMA, 2011, p. 92). 

 

Podemos observar a intencionalidade dessa expansão, segundo Lima (2011) trata-se: 

do aligeiramento da formação profissional, com cursos de curta duração e a distância; 

aprofundamento da intensificação do trabalho docente e técnico-administrativo; 

transformação das universidades federais em “instituições de ensino terciário122”, e, o fim da 

autonomia universitária, à medida que a alocação das verbas públicas está condicionada à 

adesão ao contrato de gestão/Reuni.  

O que se efetivou na prática foi o aumento do quantitativo de vagas discentes diante de 

uma  estrutura precarizada das IFES, tanto do ponto de vista da infraestrutura, como do 

quadro deficitário de pessoal técnico e docente. Como aponta Ribeiro (2011, p. 98), o REUNI, 

“primeiro aumentou o número de vagas, depois busca-se “soluções criativas” para a recepção 

dos novos alunos, enquanto se aguarda a conclusão das intermináveis obras e a burocrática e 

racionada nomeação de servidores, tanto técnicos, como docentes”. 

Ribeiro (2011) constata que o REUNI, apesar de buscar ampliar o número de 

matrículas e de diplomados, na prática, ele pode se transformar em mais um instrumento para 

a certificação em massa, gerando resultados de qualidades duvidosas. A autora conclui que 

para além de um plano de expansão e reestruturação, o REUNI representa uma política 

calcada em uma lógica empresarial, de acordo com princípios da administração gerencialista 

que visa prioritariamente reduzir custos e otimizar recursos123 importando a lógica 

produtivista do setor privado. É a expansão com precarização, priorizando o aumento do 

quantitativo de alunos ingressantes, sem estabelecer condições mínimas para um ensino de 

qualidade. 

Considerando que as IFES deverão cumprir metas quantitativas estabelecidas no 

contrato de gestão, o Reuni, e considerando a Lei de Inovação Tecnológica e a Lei de 

Parcerias Público-Privada em que as IFES passam a se articular com as empresas, o que na 

prática se efetivou, foi o lançamento dessas instituições, por meio de algumas unidades/área 

de ensino, no mercado a fim de buscarem financiamento para suprir seus recursos, isto faz 

                                                           
122

 Segundo Lima (2011), o deslocamento da concepção de ensino superior para ensino terciário está ligado ao 
documento do BM de 2002 (Construir sociedades de conocimiento: nuevos desafíos para la educación terciaria) 
e entende que qualquer curso pós-médio era considerado de nível “terciário”, seja através da emissão de 
diplomas, certificados ou atestados de aproveitamento. Esta definição, segundo a autora baseia-se na concepção 
de “sociedade do conhecimento”.  
123

 Conforme consta em seu art. 1º o Reuni tem como objetivo criar condições para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 
recursos humanos existentes nas universidades federais. 
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com que surja, dentro das próprias IFES, a necessidade de uma nova forma de 

organização/gestão do trabalho, baseado no modelo do mercado. Nesse contexto, se torna 

estratégico para a “gestão” dessas instituições o estabelecimento de uma nova forma de gestão 

do trabalho dentro do serviço público, mais “moderna” e adequada às novas exigências do 

mundo do trabalho, da contrarreforma do Estado e da Educação Superior, via gestão por 

competência. Assim, observamos mais uma vez como é central a difusão de uma lógica 

empresarial no interior das IFES. 

 

2.3 As implicações da contrarreforma do Estado, da Educação Superior e das 
modificações do mundo do trabalho no Serviço Público Federal. 
 

 Considerando que as instituições públicas, dentre elas as IFES, sofrem os rebatimentos 

das transformações ocorridas no âmbito da sociedade e, portanto, estão inseridas no contexto 

da contrarreforma do Estado, e do processo de reestruturação produtiva, entendemos ser 

fundamental analisar as novas configurações124 do trabalho que estão sendo colocadas aos 

servidores públicos, em especial os TAE’s.  

Como ressalta Ribeiro (2011) não queremos rotular os servidores públicos, em 

especial os servidores TAE’s, de vítimas ou vilões, pois entendemos ser uma análise 

reducionista que não corresponde à complexidade das relações de trabalho no mundo 

contemporâneo, e sim efetuar alguns apontamentos que entendemos como importantes para a 

compreensão do tema proposto. 

Nos últimos anos, frente ao processo de contrarreforma do Estado, as organizações 

públicas e os servidores públicos estão inseridos em um contexto marcado pelas seguintes 

determinações: 1)restrições orçamentárias; 2) inexistência de condições adequadas para o 

desenvolvimento do trabalho com recursos materiais e humanos insuficientes, 3) peso da 

estrutura burocrática; 4) impossibilidade de ascensão profissional (mudança de cargo), 5) 

baixo poder aquisitivo do servidor; e, 6) uma crescente perda de direitos125 (RIBEIRO, 2011).  

                                                           
124

 As alterações na política de reconfiguração do trabalho dos servidores TAE’s  será analisada no capítulo 3. 
125 Como as apresentadas a partir das emendas constitucionais que de um modo geral, buscam: a flexibilização 
da estabilidade abrindo a possibilidade de demissão do cargo por insuficiência de desempenho e por excesso de 
quadros; extinção de um regime jurídico único com a viabilização de contratação de funcionários públicos por 
meio do regime celetista ou através do regime especial de emprego público; supressão do direito de isonomia 
salarial entre os três poderes e a diminuição do padrão salarial na aposentadoria em função de reformas da 
previdência que romperam com o direito à paridade e a integralidade (RIBEIRO, 2011. p. 60). E mais 
recentemente a instituição do FUNPRESP. 
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Aliado a essas modificações, os servidores públicos e o próprio serviço têm sofrido 

uma desvalorização gradativa que vai além da dimensão financeira. O discurso hegemônico 

identifica serviços ruins das escolas, dos hospitais, dos museus, dos órgãos públicos de uma 

maneira geral, em uma tentativa constante de desqualificação e discriminação do serviço e do 

servidor público (RIBEIRO, 2011).  

Não podemos deixar de considerar que o próprio ideário neoliberal, coloca o mercado 

como o centro do processo de reprodução material da sociedade, pois a essência desse projeto 

é a busca de novos campos de acumulação do capital. Assim, como ressalta Ribeiro (2011), o 

público se torna o lugar da ineficiência, da corrupção, do desperdício, e o privado lugar de 

eficiência e de excelentes resultados. Há, desse modo, a difusão de noções que desqualificam 

tudo que tem origem no Estado, pregando a valorização do privado em detrimento ao público. 

Entendemos que essa ofensiva em relação ao público como parte do próprio processo 

de reprodução do capital na atualidade, pois como aponta Dias (1999) o capitalismo sempre 

tem que se construir como horizonte ideológico da sociedade e o fez por meio do processo de 

fetichização das relações de mercado. Nas palavras do autor: 

 

Para desconstruir esse fetiche é preciso fazer a crítica da ideologia do mercado, 
negar-lhe o caráter de ente em si mesmo. É preciso pensá-lo como abstração 
concreta, como mercado determinado (Gramsci). Cada modo de produção constitui 
original e necessariamente um homo oeconomicus, um modelo de racionalidade. 
Pensar o mercado capitalista como mercado tout court- necessidade vital para o 
capitalismo- é uma brutal mistificação ideológica (DIAS, 1999, p. 40). 
 

Os servidores públicos, deslocados do mercado, são vistos como obsoletos, 

ineficientes, ou seja, não se apresentam como inovadores, flexíveis, dotados de espírito 

empreendedor, que hoje se constituem em requisitos do trabalhador a partir da reestruturação 

produtiva efetuada a partir da década de 1970. Surge a necessidade de “adaptação” a essas 

novas exigências do mundo do trabalho, como também pela própria reconfiguração do 

Estado.  

Agrega-se a essas características do serviço e do servidor público, como aponta 

Ribeiro (2011), uma pesada estrutura burocrática, que diante de seus controles externos e 

internos tiram a autonomia dos servidores, e aliado à redução dos recursos públicos 

repassados, favorecem a constituição de instituições com problemas sérios e de resolução 

complexa.  

A contrarreforma gerencial do Estado surge como a “solução” para esses problemas. 

Identifica-se a implementação de novos modelos de gestão organizacional dentro do serviço 
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público que se aproximam das diretrizes da reestruturação produtiva, que requisitam um novo 

perfil de servidor público, ou seja, um servidor que seja empreendedor e que sabe gerir seu 

trabalho. A esse respeito, Ribeiro (2011, p. 70) aponta que: 

 

Imerso em uma cultura de rotatividade caracterizada por laços frouxos e relações 
superficiais e fluidas, o trabalhador ideal não se restringe à concepção tradicional de 
qualificação profissional, normalmente, associada ao atendimento dos requisitos do 
cargo e da posição ocupada. Não há mais lugar para o especialista, detentor de 
conhecimentos circunscritos a espaços organizacionais e sim para aquele que busca 
investir ao máximo no desenvolvimento de competências transferíveis para o 
exercício de diferentes atividades profissionais em novos ambientes laborais, 
mantendo-se dessa forma competitivo e empregável diante da acelerada mutação de 
um mercado globalizado. 
 

Todavia, antes de iniciarmos a análise da reconfiguração do trabalho dentro do serviço 

público, em especial nas IFES, procuraremos discutir e apresentar a categoria e a carreira dos 

servidores TAE’s, como também, demonstrar a configuração atual do quadro de servidores 

TAE’s considerando as alterações efetuadas nas IFES a partir do processo de expansão e 

reestruturação dessas instituições no período de 2003-2013, para que, no próximo capítulo, 

possamos realizar um mergulho na política de reconfiguração do trabalho dos servidores 

TAE’s, no contexto das IFES,  com o objetivo de fornecer elementos cruciais para uma  

análise  mais fundamentada e contextualizada das novas requisições postas ao trabalho dos 

servidores TAE’s.  

Como aponta Ribeiro (2011), consideramos que o caminho a ser seguido pelas IFES 

deve ser diferenciado do que o iniciado pelo governo. É evidente a necessidade de mudanças, 

mas a partir de uma análise crítica sobre seus limites e possibilidades, visando uma educação 

pública, gratuita e de qualidade e pela valorização do trabalho dos servidores públicos, ou 

seja, na contramão da direção posta pelas políticas oficiais para a Educação Superior Pública. 
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2.3.1 A categoria dos servidores TAE’s nas IFES.  
 

A categoria dos servidores TAE’s é regulamentada pela  Lei nº 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação – PCCTAE126, no âmbito das IFES vinculadas ao Ministério da 

Educação (MEC), e dá outras providências. Esta lei foi precedida pela Lei nº 7.596 que 

instituía o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, que 

regulamentou a vida funcional dos servidores das IFE’s, de 10 de abril de 1987 até a entrada 

em vigor do PCCTAE, em 20 de janeiro de 2005.  

Como o estabelecido pelo PCCTAE (BRASIL, 2005b), a estrutura da carreira dos 

servidores TAE apresenta 05 (cinco) Níveis de Classificações que são definidos segundo os 

seguintes requisitos: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do 

requisito escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, 

formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 

atribuições. Para o desenvolvimento profissional dos servidores, a lei prevê duas formas de 

desenvolvimento: mudança de Nível de Capacitação, através da Progressão por Capacitação 

Profissional; e mudança de Padrão de Vencimento, através da Progressão por Mérito 

Profissional. 

A Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de capacitação, no 

mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em 

Programa de Capacitação, compatível com o cargo ocupado, ambiente organizacional127 e a 

carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses. A Capacitação é 

entendida como um processo permanente de ensino-aprendizagem, com o objetivo de tornar o 

servidor “apto” a desenvolver suas atividades. São considerados como capacitação os cursos 

de educação não formal, ou seja, cursos de curta duração. Os Níveis de Capacitação dividem-

se em quatro (BRASIL, 2005b). 

                                                           
126

 Esclarecemos que há um debate acerca da racionalização dos cargos da lei 11.091 de 2005. Esse debate surge 
a partir do Art. 18 da referida lei que estabelece em seu parágrafo primeiro: a unificação, em cargos de mesma 
denominação e nível de escolaridade, dos cargos de denominações distintas, oriundos do Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, do Plano de Classificação de Cargos  e de planos correlatos, 
cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos 
para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino. Assim, desde 2005 iniciou-se um 
debate sobre a racionalização de cargos, sendo criado um Grupo de Trabalho composto pelas representações 
sindicais (FASUBRA e SINASEF) e pelo governo a fim de discutirem sobre o tema.  
127 Ambiente Organizacional é definido como a área de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou 
complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento 
de pessoal. São as atividades afins ou complementares, caracterizadas em cada setor, que determinam qual é o 
seu ambiente organizacional (BRASIL, 2005b). 
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A Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento 

imediatamente subseqüente, a cada 18 meses de efetivo exercício, desde que o servidor 

apresente resultado fixado em Programa de Avaliação de Desempenho128, observado o 

respectivo nível de capacitação. A carreira dos servidores TAE’s também engloba o Incentivo 

a Qualificação. Este não faz parte do desenvolvimento na carreira, mas constitui-se no 

reconhecimento de titulação de educação formal de grau superior à exigida para o ingresso no 

cargo ocupado. Apresenta-se em forma de percentual sobre o vencimento base, compatível 

com o ambiente organizacional em que o servidor exerce suas atividades. Os cursos de 

educação formal são: o ensino fundamental e médio, a graduação, a pós-graduação tanto em 

nível de especialização (lato sensu), como em nível de mestrado (stricto sensu), além do 

doutorado (BRASIL, 2005b). 

Destacamos como a carreira dos servidores TAES’s já aponta alguns mecanismos 

relacionados ao processo de gestão por competência, uma vez que a mesma está estruturada a 

partir dos processos de capacitação e mérito. Há na carreira a solicitação da inteligência do 

servidor, no sentido de estar sempre se capacitando para o melhor desempenho do seu 

trabalho, aliado as necessidades do desenvolvimento institucional.  

No entanto, é importante esclarecer que também consideramos a importância dos 

processos de capacitação dos servidores públicos, pois entendemos como uma forma de 

oferecer um serviço público ainda mais qualificado. Entretanto, a capacitação não pode ser 

entendida a partir da concepção que fundamenta a gestão por competências ou como 

estratégia para intensificação do trabalho dos servidores públicos em um contexto de profunda 

reconfiguração das suas condições de trabalho. 

Apresentada a carreira dos servidores TAE’s, e considerando o processo de 

contrarrevolução neoliberal e a contrarreforma do Estado, surge a necessidade de analisarmos 

a evolução do quantitativo de servidores TAE’s no período de 1995 a 2013, conforme 

demonstrado no Gráfico 2 a seguir. 

                                                           
128A avaliação de desempenho funcional do servidor é definida institucionalmente como um processo 
pedagógico sistemático de análise do desempenho do servidor, realizado mediante critérios objetivos decorrentes 
das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários (BRASIL, 
2005b). 
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Gráfico 2- Evolução do número de servidores TAE's das IFES e do Brasil. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Censo da Educação Superior de 1995 a 2013. 
 

Pela análise do Gráfico 2, podemos observar que a evolução do número de servidores 

TAE’s nas IFES demonstra uma reposição do quantitativo de servidores existentes em 1995 a 

partir do ano de 2007. Detalhadamente, podemos avaliar que, em 1995, no Brasil, existiam 

100.517 servidores TAE’s, em 2013, existiam 115.615, uma variação percentual de 15,02% 

em dezoito anos. Entendemos que a trajetória de redução desse quantitativo foi iniciada com o 

processo de contrarreforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso, a partir da 

constituição do PDARE (BRASIL, 1995) e interrompida em 2003, no governo de Luis Inácio 

Lula da Silva, de uma forma tímida, ganhando maior relevo em 2007129, como demonstrou o 

Gráfico 2.  

Vale destacar que neste período houve um grande desenvolvimento do setor privado 

na Educação Superior, apontando o seu processo de empresariamento. Com base nos dados do 

Censo da educação Superior (1995-2013), em 1995, das 894 IES, 57 eram IFES; enquanto 

que 684 eram Instituições Privadas. Em 2013, das 2,391 IES, 106 eram IFES enquanto que 

2.090 eram Instituições Privadas, assim, constata-se que houve um crescimento mínimo do 

número de IFES em relação ao crescimento do número de IES privadas, as primeiras 

cresceram 85,96% enquanto que as segundas tiveram um crescimento de 205.56%.  

Ainda analisando os dados do Censo da Educação Superior (1995-2013), se 

compararmos a relação matrícula discentes X quantitativo de TAE’s, observamos que o 
                                                           
129

 Podemos correlacionar esse aumento a partir da instituição do REUNI. 
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número de matrículas teve um aumento de 168%, entre o período de 1995-2013, enquanto que 

o número de servidores TAE’s teve um crescimento de somente 15,02%,  no mesmo período, 

como demonstrado na tabela abaixo. 

Tabela 1-  Relação do crescimento do número de matrículas presenciais de alunos e do 

número de servidores TAE’s. 

Ano 
Número de Matrículas discentes Número de servidores TAE's 

    
1995 367.531 100.517 
2003 567.101 62.928 
2007 615.542 69.301 
2010 833.934 100.683 
2013 1.045.507 115.615 

Variação% 168% 15,02% 
 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Censo da Educação Superior (1995-2013). 

Considerando o crescimento desproporcional em relação ao aumento do número de 

matrículas discentes com o quantitativo de servidores TAE’s, podemos compreender, no 

contexto da contrarreforma do Estado e do ajuste fiscal, conforme analisado no capítulo 

anterior, que o estabelecimento de uma nova forma de gestão do trabalho dentro do serviço 

público, por meio da gestão por competências, pode se consistir em mais uma forma de uso e 

controle do trabalho dentro das IFES, no contexto de “expansão universitária” via REUNI, 

escamoteando o processo de racionalização do custo do trabalho dentro do serviço.  

Também compreendemos esse processo por meio de um outro aspecto, o da 

privatização interna das IFES (empresariamento “por dentro” das IFES), pois a 

reconfiguração do trabalho dos servidores TAE’s vem se estabelecendo a partir dos 

parâmetros de gestão do setor privado, via gestão por competências, que consiste na 

“ideologia da racionalidade tecnológica que perpassa o novo complexo de reestruturação 

produtiva do capital” (ALVES, 2011 p. 77). 

Contudo, antes de iniciarmos a análise da reconfiguração do trabalho dos servidores 

TAE’s por meio da instituição do processo de gestão por competência, consideramos 

importante esclarecer que, a respeito da matriz de alocação de cargos130, está sendo 

requisitado, no âmbito da IFES, a partir da promulgação do Decreto nº. 5.825 de 2006, que 

                                                           
130A matriz de alocação de cargos constitui-se no conjunto de variáveis quantitativas que, por meio de fórmula 
matemática, traduz a distribuição ideal dos Cargos Técnico-Administrativos na IFE (BRASIL, 2006). 
Esclarecemos que essa matriz está em processo de construção no âmbito das IFES. 
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institui o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação131, a realização do Programa de Dimensionamento da 

Força de Trabalho, que engloba o dimensionamento das necessidades institucionais de 

pessoal, com definição de modelos de alocação de vagas que contemple a realidade da 

instituição132.  

Desse modo, cada IFES, terá, ou está em processo de realização do dimensionamento 

de sua força de trabalho, a fim de responder as exigências do Plano, o que engloba, a análise 

do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; a 

análise da estrutura organizacional da IFES e suas competências; a análise dos processos, 

condições de trabalho e  tecnológicas da IFES.  

Assim, consideramos como fundamental compreender e analisar a política de 

reconfiguração do trabalho dos servidores TAE’s do Governo Federal, expressa na PNDP, 

Decreto nº 5.707/2006, como também as demais ações do governo federal direcionadas a 

reconfiguração trabalho nas IFES, para podermos identificar suas bases de fundamentação 

teórica e a finalidade de implementação dessa política dentro das IFES, no contexto da 

contrarrevolução neoliberal e dos processos de reestruturação produtiva e contrarreforma do 

Estado, uma vez que, a própria matriz de alocação de cargos está sendo realizada e 

fundamentada a partir das diretrizes e princípios da política de gestão por competências 

contida na PNDP.  

Dessa forma, surgem as seguintes indagações: se entendemos que o modelo de gestão 

por competências tem por plano de fundo de seu discurso a racionalização e flexibilização do 

trabalho e a redução de custos por meio da intensificação do trabalho, encoberto pelo discurso 

da eficiência e pela busca do engajamento intelectual e moral do trabalhador, como se dará a 

constituição de uma matriz de alocação de cargos a partir dessas diretrizes? Podemos 

considerar que a política de reconfiguração do trabalho dos servidores públicos federais 

expressa mais uma ação de difusão da lógica gerencial nas IFES por meio da política de 

gestão por competências? Assim, esclarecemos que a reflexão em torno destas questões será 

apresentada no próximo capítulo. 

                                                           
131

 Esclarecemos que o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação será melhor discutido no capítulo 3. 
132

 O Plano Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação também engloba o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento e o Programa de Avaliação de 
Desempenho. 
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3. A POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO DO GOVERNO FEDERAL: A 
CONTRARREFORMA DO ESTADO DE CARDOSO A DILMA ROUSSEFF. 
 

3.1 Breve resgate histórico da Política de Gestão do Trabalho no Serviço Público 
Federal.  
 

 Ao iniciarmos a análise da política de gestão do trabalho dos servidores públicos 

federais, no contexto das IFES, consideramos como fundamental a realização de um breve 

resgate histórico a respeito da gestão do trabalho no âmbito da administração pública federal 

brasileira a fim de mapearmos suas principais transformações.  

Para prosseguir com a análise da política de gestão do trabalho dos servidores públicos 

federais, o presente estudo se debruçará na análise de documentos oficiais do governo federal 

e legislações pertinentes a respeito da gestão do trabalho dos servidores públicos federais, 

para que, à luz do referencial teórico elencado nesse estudo, possamos desvelar as bases de 

fundamentação teórica e finalidades da configuração atual da política de gestão do trabalho 

dos servidores públicos federais. 

Em relação à trajetória histórica da política de gestão do trabalho dos servidores 

públicos federais, podemos dividi-la em quatro períodos: 1) a década de 1930; 2) os anos de 

1960-1970; 3) o início da década de 1990  e 4) a partir da segunda metade dos anos de 1990 e 

novo século. O marco inicial das transformações referentes ao trabalho no serviço público no 

Brasil ocorreu na década de 1930, com a criação do Conselho Federal do Serviço Público, 

instituído pela Lei nº 284 de 28 de outubro de 1936 e do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP) por meio do Decreto-Lei nº 579, de 30 de julho de 1938 (BRASIL, 

2012f). 

As iniciativas da política de gestão do trabalho no serviço público federal, neste 

período, originaram o Decreto-Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, que regulamentou a 

relação entre o Estado e servidores públicos, sendo revogado, em 1952, pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União que teve vigência até a publicação da Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990. O marco seguinte ocorre na década de 1960, mais precisamente no 

ano de 1967, quando é publicado o Decreto-Lei nº 200. Destacam-se, nesse período, a 

necessidade de fortalecimento e expansão do sistema de mérito na administração pública e as 

diretrizes para novo plano de classificação de cargos (BRASIL, 2012f). 

Na década de 1980, foram concebidas transformações do setor público, com foco na 

“reforma administrativa” e, desde então, as questões relacionadas ao trabalho dos servidores 
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públicos federais ganharam mais relevância. São retomadas discussões como o ingresso pelo 

mérito na administração pública (concurso público), a revisão do estatuto do funcionalismo e 

a renovação de quadros. É, nesse contexto, que se dá a criação da ENAP133 (BRASIL, 2012f). 

O terceiro marco se dá no início dos anos de 1990, com a promulgação do Regime 

Jurídico Único (RJU) instituído pela Lei nº 8.112/90 que consiste no mais importante 

instrumento regulatório das atividades do servidor público. O quarto marco é registrado na 

segunda metade da década de 1990, quando se iniciam os esforços para normatizar a 

participação de servidores públicos em eventos de capacitação e treinamento. Houve a 

instituição de dois Decretos que versavam sobre a capacitação e qualificação dos servidores 

públicos federais, o Decreto n°. 2.029 de 11 de outubro de 1996 que dispõe sobre a 

participação de servidores públicos federais em conferências, congressos, treinamentos ou 

outros eventos similares, e dá outras providências; e o Decreto n°.2.794 de 1998 que institui a 

Política Nacional de Capacitação dos Servidores para a Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, e dá outras providências (BRASIL, 2012f). 

 Nos anos 2000, emerge um novo marco na política de gestão do trabalho no serviço 

público federal, sob o discurso da “necessidade do alinhamento e da articulação da norma 

jurídica com ênfase no modelo de gestão estratégica de pessoas com o modelo de gestão por 

competências134” (BRASIL, 2012f, p. 06), promulga-se o Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 

2006, instituindo a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a PNDP, que, desde então, 

passou a nortear as ações voltadas para a gestão do trabalho dos servidores públicos federais. 

Considerando esse breve resgate histórico e o tema abordado neste trabalho, 

buscaremos, no próximo tópico, dar continuidade ao mapeamento das principais medidas 

acerca da política de gestão do trabalho dos servidores públicos federais no período de 2003 a 

2013, a fim de aprofundarmos nossa análise e demonstrar as vinculações, os eixos condutores 

e o caminho percorrido pelo governo federal na instituição da política de gestão do trabalho 

dos servidores públicos federais.  

 

 

 

                                                           
133

 A criação da ENAP será desenvolvida no tópico 3.5.2 deste capítulo. 
134 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  Guia da gestão da  capacitação por 
competências,  2012f. Disponível em https://portalsipec.planejamento.  gov.br/eventos/iii-encontro-nacional-
dedesenvolvimentodepessoas/arquivos//arquivo.20 13-01-07.0167156876. Acesso 03 jun 2013. 
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3.2 Principais ações do Governo Federal sobre Gestão do trabalho dos servidores 
públicos federais no período de 2003-2013. 
 

O governo brasileiro, a partir do governo de Luis Inácio Lula da Silva, como 

analisamos no capítulo anterior, inaugura a terceira fase (LIMA, 2007) da contrarrevolução 

neoliberal no Brasil. Permanece, neste momento, o prosseguimento do processo da 

contrarreforma do Estado por meio da constituição de estratégias que viabilizam a 

manutenção da contrarrevolução neoliberal com coesão social. 

Neste contexto, considerando que a reconfiguração do trabalho dos servidores 

públicos federais se constitui em mais uma das estratégias do processo de contrarreforma do 

Estado, são adotadas um conjunto de medidas referentes à organização do trabalho no serviço 

público que, em linha gerais, buscam uma nova forma de gestão/organização do trabalho  

baseada na gestão por competência135 que, fundamentada em noções como flexibilidade e 

polivalência,  configura a nova forma de controle, uso, formação e avaliação da força de 

trabalho nesta nova fase de acumulação capitalista.  

Como estamos analisando, é importante compreendermos que a contrarrevolução 

neoliberal abarca não somente o processo de contrarreforma do Estado, mas também, 

promove a reconfiguração do trabalho, por meio do estabelecimento de um processo de 

reestruturação produtiva136 baseada nos princípios da acumulação flexível137 que passam a 

atingir e a influenciar a organização do trabalho nos mais variados empreendimentos 

capitalistas, inclusive, no serviço público. 

Aqui mais uma vez é importante frisarmos, como o Estado vai se reformulando a fim 

de cumprir e garantir o seu papel: a manutenção da acumulação capitalista. Ressaltamos que o 

Estado compõe tanto as diferenças existentes no interior das relações dominantes, como 

também, os antagonismos no campo dos dominados, todavia está destinado a dar maior 

potencialidade e coerência às classes dominantes por meio da articulação dos processos de 

coerção e consenso. Nesse sentido, o Estado impõe um conjunto de medidas que influenciam 

as diversas esferas da vida social, como a educação e o trabalho, a fim de garantir a 

hegemonia da classe e assim, a sua reprodução (DIAS, 1999). 
                                                           
135

 A definição de competência contida na PNDP consiste no “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” 
(BRASIL, 2006).  Todavia, esclarecemos que a discussão sobre o referido conceito foi abordado no tópico 1.3 do 
capítulo 1 como também será retomado no tópico 3.4 deste capítulo. 
136

 Cf. nota 53 do capítulo 1. 
137

 Consultar tópico 1.3 do capítulo 1. 
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A fim de analisar essa nova forma de gestão/organização do trabalho no serviço 

público, procuramos realizar um levantamento das principais medidas, focando nas ações 

voltadas para a gestão do trabalho dos servidores públicos federais no período de 2003 a 

2013. Esclarecemos que nosso mapeamento foi realizado a partir da análise de dois 

documentos: 1)“Avanços e Desafios na Gestão da Força de Trabalho no Poder Executivo 

Federal” (MORAES et al, 2009), disponibilizado pela Secretaria de Gestão (SEGES) do 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) no ano de 2009; 2) “Inventário 

sobre as principais medidas de gestão pública do Governo Federal brasileiro” (Brasil, 

2009a), também elaborado e publicado pela Seges do MPOG no ano de 2009. E, procurando 

dar continuidade ao mapeamento das principais ações referentes à gestão do trabalho no 

Governo Federal, realizamos um levantamento das ações efetuadas no período de 2010-2013 

a partir da análise138 dos Decretos, Leis e Medidas Provisórias no referido período. 

Ao iniciarmos essa análise, consideramos como fundamental a apresentação da 

Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) por ser hoje o órgão do Governo Federal responsável 

pela política de “gestão pública e de pessoal139”.  A SEGEP140 foi criada em 2012, pelo 

Decreto nº 7.675, sendo fruto da fusão da SEGES e parte da Secretaria de Recursos Humanos 

(SRH). É de competência dessa secretaria a formulação de políticas e diretrizes para a “gestão 

pública e de pessoal”, possui como área de atuação: áreas de recursos humanos, carreiras, 

estruturas remuneratórias, cargos em comissão e funções de confiança. Trabalha, também, no 

âmbito das estruturas organizacionais, ações e projetos estratégicos de inovação e 

transformação da gestão pública. A SEGEP objetiva formalmente o aprimoramento das 

práticas de gestão no âmbito do Poder Executivo, de modo a garantir a crescente qualidade do 

gasto público e do serviço prestado à população. Sua missão é promover a excelência da 

Gestão Pública na atuação do governo em benefício da sociedade. Assim, a SEGEP consiste 
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 Esses dados foram retirados da Resenha Diária, que consiste na lista de Leis e Decretos publicados 
diariamente pelo Governo Federal. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/resenha-
diaria/2010#content, acessado em 17 de agosto de 2014. É importante esclarecer que não encontramos 
disponibilizado para consulta nenhum relatório sobre a gestão do trabalho dos servidores públicos federais que 
corresponda ao período de 2010 a 2013. Por isso realizamos esse levantamento no referido período, focando nas 
ações referentes a gestão do trabalho dos servidores públicos federais.  
139

 Neste trabalho, entendemos que o termo gestão de pessoas consiste no discurso formal/oficial adotado pelo 
Governo Federal a ser aplicado na gestão do trabalho dos servidores públicos federais. Esclarecemos que neste 
estudo estamos utilizando a concepção de gestão do trabalho, pois consideramos que o uso do termo gestão de 
pessoas encobre e mistifica a reconfiguração do trabalho no serviço público no âmbito da reestruturação 
produtiva em sua fase de acumulação flexível e do processo de contrarreforma do Estado (baseada na lógica 
gerencial/mercado). 
140

 Disponível em http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/noticias/criacao-da-secretaria-de-
gestao-publica-vale-a, acessado em fevereiro de 2016. 
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em um órgão específico singular, subordinado diretamente ao MPOG (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, 2016). 

Na análise do documento intitulado “Avanços e Desafios na Gestão da Força de 

Trabalho no Poder Executivo Federal” (MORAES et al, 2009), observamos que as alterações 

na política de gestão de gestão do trabalho dos servidores públicos federais é justificada pela 

necessidade de adequação do perfil do servidor ao “novo141” papel do Estado. Nesse sentido, 

indicamos no quadro abaixo qual a concepção de Estado definida pelo governo e presente no 

referido documento, como também, os três eixos da política de gestão do trabalho dos 

servidores públicos federais. Destacamos também, como definido pelo documento, o objetivo 

da política de gestão do trabalho dos servidores públicos federais: “adequar a quantidade e a 

qualificação dos servidores às prioridades e áreas estratégicas de governo” (MORAES et al, 

2009). Assim, no quadro abaixo, podemos observar como essas diretrizes estão se 

apresentando na gestão do trabalho dos servidores públicos federais. 

Papel do Estado “A pró-atividade estatal deve ser a característica 
mais marcante desta etapa que se inicia, 
construindo, em ambiente democrático, um novo 
modelo de governança142 pública, baseado na 
concertação social e política143 e nas inovações 
em gestão pública voltadas para resultados, tendo 
por foco o cidadão, com eficiência, eficácia, 
efetividade e excelência na ação estatal que 
permita a melhor utilização de recursos de toda 
ordem. O Estado terá que ser profissionalizado144 
e garantir a qualidade da regulação, constituindo 
um sistema de gerenciamento e análise do 
impacto regulatório de forma a proporcionar o 

                                                           
141

 O novo papel do Estado está relacionado ao processo de contrarreforma do Estado brasileiro, que se inicia 
efetivamente a partir do PDARE e preconiza que o Estado deverá limitar suas estratégias de intervenção no 
plano econômico e social, abandonando as intervenções diretas e adotando formas regulatórias. Como aponta 
Ugá (2004) com base no documento do BM de 1997, o Estado não deve ser o promotor direto do 
desenvolvimento, deve deixar essa tarefa para o mercado, se tornando um catalisador e parceiro do mercado, ou 
seja, condutor da política de privatização e empresariamento no serviço público. 
142  Segundo o PDARE, governança é a capacidade de governo do Estado, ou seja, sua “capacidade 
administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o 
atendimento dos cidadãos”, que se daria “através da transição programada de um tipo de administração pública 
burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração pública 
gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão” (BRASIL, 1995, p. 13-14, 45). Contudo, 
encoberto por esse discurso, entendemos que o conceito consiste na “capacidade reguladora que articula a esfera 
estatal e a esfera privada (base de fundamentação do conceito de público não-estatal) em âmbito nacional e 
internacional”, ou seja, o papel do Estado consiste em garantir a regulação moral do mercado (LIMA, 2007 
p.63). 
143 Como definido pelo PDARE, concertação social e política envolve a  criação de mecanismos que viabilizem a 
integração dos cidadãos no processo de definição, implementação e avaliação da ação pública (BRASIL, 1995, 
p. 40), em outras palavras, se constitui como um elemento de cooptação e construção de consenso. 
144 “A política de profissionalização do serviço público, consiste em uma política de carreiras, de concursos 
públicos anuais, de programas de educação continuada permanentes, de uma efetiva administração salarial, ao 
mesmo tempo que se introduz uma cultura gerencial baseada na avaliação do desempenho” (BRASIL, 1995, p. 
46). 
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melhor ambiente possível para que cidadãos e 
empresas exerçam seus direitos e cumpram 
suas obrigações”.  
O governo central nos Estados de estrutura 
federativa será cada vez mais um núcleo de 
inteligência e coordenação tanto externamente, 
no que se refere às esferas supra-nacionais de 
governança, como internamente, dentro do próprio 
governo central e em relação aos entes sub-
nacionais, com as atividades de prestação de 
serviços migrando para as esferas estadual e 
municipal. A descentralização de atividades 
pressupõe maior capacidade de supervisão e 
coordenação. 

Pilares da política de gestão do trabalho dos 
servidores públicos federais. 

1º Recomposição de quantitativos- a quantidade 
de servidores civis do Poder Executivo Federal 
hoje está praticamente no mesmo patamar da que 
existia em 1997; 
2º Novas carreiras- quadros técnicos altamente 
qualificados, aumentando a produtividade  
objetivando a melhora da qualidade do gasto 
público; 
3º Profissionalização de cargos de direção e 
assessoramento- prevê destinar aos servidores do 
quadro efetivo cargos de direção e assessoramento, 
a serem preenchidos mediante critérios de mérito 
e de competências, em processo transparente, 
induzindo à profissionalização em áreas essenciais 
do Estado. 
 

Quadro 1. Pilares da Política de Gestão de Pessoas no Governo Federal a partir de 2003. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no documento “Avanços e Desafios na Gestão da Força de Trabalho no 
Poder Executivo Federal (MORAES et al, 2009)”  
 

A partir da análise do Quadro 1, observamos alguns dos eixos  condutores do processo 

de contrarreforma do Estado, no contexto da contrarrevolução neoliberal,  como preconizado 

e iniciado a partir da instituição do PDARE, no Governo de Fernando Henrique Cardoso e 

que transcorreram para o governo de Luis Inácio Lula da Silva, por meio de um processo de 

continuidades/descontinuidades (LIMA, 2007) como demonstramos no capítulo 2. 

Como podemos analisar, o governo de Luis Inácio Lula da Silva manteve o processo 

de contrarrevolução neoliberal, como também a aprofundou, sendo fundamentado sobre as 

diretrizes do neoliberalismo de Terceira Via (NEVES, 2005).  O neoliberalismo de Terceira 

Via145 (NEVES, 2005), como vimos no capítulo 1, em relação ao papel do Estado sinaliza que 

ele deve agir como “guardião dos contratos e da ordem”, sendo forte e capaz de fomentar o 

empreendedorismo e a responsabilidade social dos indivíduos, grupos e empresários, devendo 

ser “reformado” para ampliação das parcerias entre o Estado e o setor privado (LIMA, 2007).  

Assim, observamos como essas diretrizes estão presentes no referido documento, expressando 
                                                           
145

 Cf. nota 39 do capítulo 1. 
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a manutenção da reconfiguração do papel do Estado por meio da distinção entre formulação, 

regulação e execução dos serviços em que o Estado passa a possuir um papel regulatório das 

ações e serviços com vistas à reprodução da ordem burguesa. 

Do mesmo modo, não podemos deixar de correlacionar as diretrizes presentes neste 

documento (Quadro 1) às recomendações políticas preconizadas aos países de capitalismo 

dependente, como o Brasil, pelos Organismos Internacionais como o BM. A esse respeito, 

Ugá (2004) aponta que no relatório do BM de 1997, o Estado teria um papel de facilitador do 

mercado, para tanto, o Estado teria que constituir novas instituições, modificar as existentes, 

eliminar as que não servem para este objetivo e instituir a boa governança, que abarca:  a 

capacidade de gerar um ambiente econômico estável para a ação dos mercados, a criação de 

um regime regulatório que atue juntamente com o mercado para promover a competição e a 

eliminação da corrupção que poderia subverter as políticas e deslegitimar as instituições 

públicas. Nas palavras da autora: 

 

O Estado deve mudar- leia-se: realizar reformas- para que se adaptem no mundo que 
se transforma; devem, desse modo, procurar aumentar sua eficiência (...). Isto 
significa que o Estado não deve ser o promotor direto do desenvolvimento, mas 
deixar essa tarefa para o mercado (...) o Estado proposto pelo banco Mundial ainda 
reserva algum papel no âmbito econômico– complementar e garantidor do bom 
funcionamento dos mercados (UGÁ, 2004, p. 57). 
 

O documento também expressa o processo de reconfiguração do trabalho no serviço 

público (outro eixo da contrarreforma do Estado), evidenciando a tendência da adequação do 

trabalho no serviço público as novas configurações do trabalho que requisitam um padrão de 

regulação do trabalho mais flexível, atendo às exigências de qualidade e diminuição de custos, 

devendo, portanto ser profissionalizado. 

O conceito de profissionalização146, segundo Shiroma (2003) articula-se à nova 

ideologia que se dissemina no campo educacional, ou como estamos analisando neste 

trabalho, na gestão do trabalho no serviço público, o gerencialismo. Tal conjugação visa à 

desintelectualização, modelando um novo perfil de profissional, competente tecnicamente e 

inofensivo politicamente, um “expert” preocupado com sua avaliação e recompensas. 

Profissionalização que consistia um termo geralmente usado para designar o processo pelo 

qual uma semi-profissão vai gradualmente agregando os critérios que constituem uma 

profissão, no contexto da contrarrevolução neoliberal, o conceito foi ressignificado, 
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 Shiroma (2003) ressalta em seu estudo que o conceito profissionalização sofreu historicamente uma série de 
modificações em cada momento histórico. 
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contribuindo para a desintelectualização e despolitização do trabalho. 

 

Nas definições mais recentes, o “profissional é identificado como aquele  membro 
de uma  profissão que possui algumas habilidades necessárias para exercê-la. Elas 
são mais  prioritárias que conhecimento. Ser profissional significa  ser um  eficiente 
fornecedor  de um predeterminado produto (RIBBINS147, 1990 apud SHIROMA, 
2003, p.5). 
 

Encoberto por esse discurso, segundo Shiroma (2003) a ideologia do profissionalismo 

pode ser compreendida como um constructo que obscurece a realidade da situação de trabalho 

ao mesmo tempo em que estabelece a internalização da motivação e disciplina. Todavia, 

ressaltamos que, dissimulado pelo discurso da eficiência e fundamentado nos princípios da 

acumulação flexível148, o que essa nova forma de regulação do trabalho acarreta é a 

fragilização do trabalho, tanto pelo ataque as conquistas da classe trabalhadora, como pelo 

estabelecimento de uma nova forma de subsunção real do trabalho ao capital que ao final 

configura-se em uma nova forma de controle, uso, formação e avaliação da força de trabalho, 

que busca a “captura da subjetividade” (ALVES, 2007) do trabalho, o envolvimento e o 

engajamento149 moral-intelectual dos trabalhadores. Segundo Souza (2009) a 

profissionalização, nesse contexto, tem sido concebida como eixo propulsor das 

contrarreformas e meio de reprodução do capital, contando com o suporte e a interferência 

dos Organismos Internacionais, atuação que iremos analisar neste capítulo.  

Observamos que o plano de fundo velado por estas medidas destacadas no Quadro 1, 

consiste no redirecionamento/manutenção do papel do Estado para a garantia da acumulação 

capitalista no contexto da contrarrevolução neoliberal que possui como objetivo assegurar o 

livre desenvolvimento do mercado. E a reconfiguração do trabalho no serviço público 

(enquanto estratégia da contrarreforma do Estado) ao buscar capturar o engajamento e 

envolvimento dos trabalhadores no processo de trabalho encobre a busca de redução de custos 

e do aumento da eficiência e produtividade do trabalho.  

Assim, reduzem os custos/gastos do Estado com as demandas do trabalho e se garante 

o direcionamento do fundo público para a reprodução do capital. Como apontamos no gráfico 

1, do capítulo 2, quase metade do orçamento público brasileiro no ano de 2014 foi 
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 RIBBINS, P. Teachers as professionals: towards a redefinition. In: MORRIS, R.(ed.) Central and local 
control of education after the ERA 1988. Longman, Harlow, 1990. 
148

 O conceito de acumulação flexível foi abordado no capítulo 1, para maiores esclarecimentos consultar tópico 
1.3. 
149

 Conforme discutimos no tópico 1.3 do capítulo 1. Informamos também que essa análise será retoma no tópico 
3.3 deste capítulo. 



122 
 

direcionado para o pagamento da dívida pública.  Sob o discurso da “modernização do 

Estado”, encobrem-se as estratégias da contrarrevolução neoliberal. 

Dando continuidade ao mapeamento das ações referentes à política de gestão do 

trabalho dos servidores públicos federais, e, considerando os eixos da política de gestão do 

trabalho dos servidores públicos federais apresentados, para a sua efetivação foi promulgada 

um conjunto de ações, como também, leis, decretos e medidas provisórias150. Pela análise do 

documento151 “Inventário sobre as principais medidas de gestão pública do Governo Federal 

brasileiro” (Brasil, 2009a), podemos mapear e destacar as principais ações, pois o documento 

realiza um levantamento das ações de “gestão pública” do governo federal brasileiro no 

período de 2001 a 2009. Todavia, vale esclarecer que em nosso estudo focamos nas ações 

direcionadas a gestão do trabalho dos servidores públicos federais a partir do ano de 2003, 

apresentadas no quadro a seguir: 

Recomposição da força de trabalho no Poder 
Executivo federal em áreas estratégicas 
responsáveis pelos programas prioritários de 
governo152 e que perderam quadros na última 
década. Se destacam:  setores de Programa 
Sociais, como a Educação; setor de Regulação, 
Agências Reguladoras e Órgãos de Controle; e 
setor de Defesa como a Polícia Federal. 
 

Autorização para a realização de concursos foi dada 
em 2008. 
 

Criação de novas carreiras, como forma de 
profissionalizar153 a gestão pública do Poder 
Executivo federal.  
 

Em 2008, o governo criou cargos de Especialista em 
Infra-estrutura e de Analista de Infra-estrutura. 

Definição de percentuais mínimos para ocupação Definiu percentuais mínimos dos cargos em 
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 Entendemos que por meio dessas portarias, decretos, leis que se materializam e impõem ao serviço público 
essa nova racionalização do trabalho. 
151 O inventário foi realizado através do projeto de cooperação técnica “Modernização da Gestão Pública”, por 

uma parceria entre a SEGES do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), sendo contratado como consultor, Caio Marini 
para realizar um levantamento das principais iniciativas do governo federal voltadas à melhoria da gestão pública 
neste início de século. O trabalho realizará um levantamento das principais ações do governo federal para 
melhoria da gestão pública no período de 2001 a 2009 (Brasil, 2009a). 

152
 Vale destacar que a partir do PDARE, o Estado é dividido em quatro núcleos estratégicos, são eles:  núcleo 

estratégico do Estado, formado pelos poderes públicos Ministério Público, Poderes legislativo, Judiciário e 
Executivo; o segundo, as atividades exclusivas de Estado, que envolve a cobrança e a fiscalização de impostos, 
polícia, trânsito, serviço de desemprego, fiscalização de normas sanitárias, previdência social básica, compra de 
serviços de saúde pelo Estado, subsídio à educação básica e controle do meio ambiente; o terceiro, os serviços 
não exclusivos do Estado, que abarca os serviços em que o Estado atua simultaneamente com outras instituições 
públicas não estatais e privados, como a saúde, a educação e a cultura, e por fim, o núcleo de produção de bens e 
serviços para o mercado, que compreende as empresas voltadas para o lucro que ainda permanecem no Estado, 
principalmente vinculadas ao setor de infraestrutura (BRASIL, 1995). Por isso, podemos compreender a 
focalização da ação do Estado nas áreas consideradas estratégicas para a criação de um ambiente estável para a 
acumulação do capital, como preconizado pelas diretrizes do BM e demonstrado acima.  
153 Cf. nota 144 e a problematização realizada a partir de Shiroma (2003). 
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dos cargos em comissão esse processo foi 
iniciado com a edição do Decreto nº 5.497, de 21 
de julho de 2005 

comissão do Grupo Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS) a serem ocupados por servidores 
públicos. 
 

Lei nº 11.526 de outubro de 2007 Fixa a remuneração dos cargos e funções 
comissionadas da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional; revoga dispositivos 
das Leis nºs 10.470, de 25 de junho de 2002, 
10.667, de 14 de maio de 2003, 9.650, de 27 de 
maio de 1998, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 
11.355, de 19 de outubro de 2006, 8.216, de 13 de 
agosto de 1991, 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 
10.609, de 20 de dezembro de 2002, 9.030, de 13 de 
abril de 1995, 10.233, de 5 de junho de 2001, 9.986, 
de 18 de julho de 2000, 10.869, de 13 de maio de 
2004, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 10.871, 
de 20 de maio de 2004, e da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001; e dá outras 
providências. 
 

Profissionalização dos cargos de Direção Projeto de Lei n° 3.429/08, que cria as Funções 
Comissionadas do Poder Executivo (FCPE), com o 
objetivo de destinar parte dos cargos de livre 
provimento a servidores públicos do quadro efetivo, 
com a definição de requisitos de mérito para sua 
ocupação, restringindo o número de cargos em 
comissão de livre provimento e induzindo a 
profissionalização em áreas essenciais do Estado. 
 

Desenvolvimento e implantação da Política 
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 
(PNDP), a ser implementada pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional (Decreto nº 5.707/06). 
 

A PNDP traz uma visão de desenvolvimento de 
competências institucionais, destaca a importância 
da capacitação gerencial e da qualificação154 para 
ocupação de cargos comissionados. Prioriza o 
fortalecimento do sistema de gestão de pessoas e 
reconhece o papel das escolas de governo155 nesse 
processo. A PNDP também institui um Comitê 
Gestor responsável por: verificar o cumprimento das 
diretrizes da Política; orientar os órgãos e entidades 
da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional na definição sobre a alocação de 
recursos para fins de capacitação de seus servidores; 
e promover a disseminação da PNDP; 

A Conferência Nacional de Recursos Humanos 
da Administração Pública Federal, realizada em 
2009. 

Estratégia para identificação de novos desafios e 
reflete o interesse da administração pública federal 
de trazer atores externos ao debate sobre a política 
de recursos humanos. O evento156 foi antecedido por 
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 Esclarecemos que a PNDP será analisada no tópico 3.3, como também o conceito de competência será 
desenvolvido no tópico 3.4 deste capítulo. Todavia consideramos importante sinalizar como um dos eixos da 
política de gestão do trabalho dos servidores públicos federais, fundamentado nos princípios do processo de 
gestão por competências, a qualificação e a capacitação gerencial, agregamos a esses eixos, como poderemos 
sinalizar abaixo o processo de avaliação de desempenho. 
155Escolas de Governo “são instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento profissional dos 
servidores públicos dos três níveis de governo. Cabe a elas a responsabilidade de estimular, de forma 
permanente, o desenvolvimento de competências profissionais e a disseminação do conhecimento em gestão 
pública” (FERRAREZI; TOMACHESKI, 2010, p.287-289). 
156 “A Conferencia foi autorizada pela Portaria do Ministro do Planejamento 16, de 29 de janeiro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União de 30 de janeiro. A realização da conferência foi antecedida por seis 
conferências estaduais nas cinco regiões, sendo duas na Região Sudeste (Belo Horizonte, de 18 a 20 de março, e 
São Paulo, de 1ª a 3 de abril), uma na Região Nordeste (Recife, de 11 a 13 de março), uma na Região Sul 
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conferências em todas as regiões do país, com 
representantes dos órgãos públicos federais locais, 
dos sindicatos e associações, bem como de 
organizações da sociedade civil. A consolidação dos 
debates nessas conferências pautou a discussão da 
Conferência Nacional ao definir cinco eixos 
temáticos: democratização das relações de trabalho; 
carreiras; gestão por competências e avaliação de 
desempenho; saúde, previdência e benefícios do 
servidor; e sistemas e processos em gestão de 
pessoas. 
 

Criado em 2009, o Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). 

Objetivo coordenar e integrar ações e programas nas 
áreas de assistência, inspeção médica, promoção e 
vigilância à saúde dos servidores federais. 
 

Publicação do Decreto 6.944 de agosto 2009, 
referente às medidas organizacionais para o 
aprimoramento da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, dispõe sobre 
normas gerais relativas a concursos públicos, 
organiza sob a forma de sistema as atividades de 
organização e inovação institucional do Governo 
Federal, e dá outras providências 

Para fins deste Decreto, considera-se fortalecimento 
da capacidade institucional o conjunto de medidas 
que propiciem aos órgãos ou entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional a melhoria das suas condições de 
funcionamento, compreendendo as de caráter 
organizacional, que lhes proporcionem melhor 
desempenho no exercício de suas competências 
institucionais, especialmente na execução dos 
programas do Plano Plurianual - PPA. As medidas 
de fortalecimento da capacidade institucional 
observarão as seguintes diretrizes: I - organização 
da ação governamental por programas; II -
 eliminação de superposições e fragmentações de 
ações; III - aumento da eficiência, eficácia e 
efetividade do gasto e da ação administrativa; IV -
 orientação para resultados; V - racionalização de 
níveis hierárquicos e aumento da amplitude de 
comando; VI - orientação para as prioridades de 
governo; e VII - alinhamento da proposta 
apresentada com as competências da organização e 
os resultados que se pretende alcançar.  
 

Em 2003 a Enap deu início ao processo de 
criação da Rede Nacional de Escolas de 
Governo157. 

O objetivo de aumentar a eficácia das instituições 
que trabalham com formação e aperfeiçoamento 
profissional dos servidores públicos dos três níveis 

                                                                                                                                                                                     
(Florianópolis, de 25 a 27 de março), uma na Região Centro-Oeste (Brasília, de 6 a 8 de abril), e uma na Região 
Norte (Belém, de 14 a 16 de abril). Os participantes serão indicados pela Comissão Organizadora formada por 
representante de dez ministérios, de duas entidades da sociedade civil (Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar e Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), de um representante da 
Internacional de Serviços Públicos e dois representantes de entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Negociação Permanente. Os servidores da área de gestão farão inscrição diretamente no portal do Sistema de 
Pessoal Civil, as entidades sindicais indicarão seus representantes à Secretaria de Recursos Humanos e os 
representantes da sociedade civil serão convidados pela Secretaria de Recursos Humanos (PORTAL 
VERMELHO, 2016). 

 
157

  Em dezembro de 2008, a rede era composta por 102 instituições em outubro de 2010 era  composta por 170 
entidades. Das 170 instituições integrantes da rede, 42 são escolas federais, 88 estaduais e 40 municipais. São 
escolas de governo (que possuem regimes jurídicos, orçamento e infraestrutura diferenciados), universidades 
corporativas e mesmo unidades de recursos humanos vinculadas a secretarias de administração e planejamento 
de governos estaduais e municipais e também aos poderes Legislativos e Judiciários. Trata-se assim de um 
conjunto significativo de entidades, que provavelmente abriga a maioria das escolas de governo do Brasil 
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de governo por meio do compartilhamento de 
conhecimentos e experiências sobre boas práticas 
das Escolas de Governo. A Rede reúne instituições 
federais, estaduais e municipais dedicadas à 
formação e à capacitação de servidores públicos. 
Seus membros são escolas federais, estaduais, 
municipais e outras instituições, incluindo 
universidades e Organizações Não-Governamentais 
(ONGs). 
 

Sistema MAPA O Mapeamento da Oferta de Capacitação nas 
Escolas de Governo é uma iniciativa de integração 
das Escolas de Governo a partir de um sistema que 
produz informações gerenciais sobre a oferta de 
cursos e fornece aos gestores públicos meios para 
planejar e realizar processos de capacitação. O 
Sistema MAPA é o resultado de um trabalho 
coletivo entre as instituições da Rede Nacional de 
Escolas de Governo. O Projeto teve início em maio 
de 2008, com a coleta de informações cadastrais 
básicas sobre as instituições e sobre a oferta de 
cursos realizados.  
 

Fortalecimento das práticas de governança das 
empresas estatais, com a criação do Comitê 
Interministerial de Governança, CGPAR, 
instituído pelo Decreto nº 6.021, de 22 de janeiro 
de 2007. 

O Comitê foi criado com a finalidade de tratar de 
matérias relacionadas à governança corporativa nas 
empresas estatais federais e da administração de 
participações societárias da União. O comitê é 
formado pelos ministros da Casa Civil, 
Planejamento e Fazenda. 
 

Implementação de sistemática para avaliação de 
desempenho. Lei n.º 11.784/08 que dispõe sobre 
a reestruturação do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei 
no 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Plano 
Especial de Cargos da Cultura, de que trata a Lei 
no11.233, de 22 de dezembro de 2005, do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, de que trata a 
Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, da 
Carreira de Magistério Superior, de que trata a 
Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, do Plano 
Especial de Cargos do Departamento de Polícia 
Federal, de que trata a Lei no 10.682, de 28 de 
maio de 2003, do Plano de Carreira dos Cargos 
de Reforma e Desenvolvimento Agrário, de que 
trata a Lei no 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da 
Carreira de Perito Federal Agrário, de que trata a 
Lei no 10.550, de 13 de novembro de 2002, da 
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, 

A lei estabeleceu o monitoramento sistemático e 
contínuo da atuação individual do servidor e da 
atuação institucional dos órgãos e entidades158. O 
objetivo da sistemática é subsidiar a política de 
gestão de pessoas, principalmente quanto à 
capacitação, desenvolvimento no cargo ou na 
carreira, remuneração e movimentação de pessoal. 
A sistemática contempla a existência de Comissões 
de Acompanhamento e do Comitê Gestor da 
Avaliação de Desempenho. 

                                                                                                                                                                                     
(FERRAREZI; TOMACHESKI, 2010, p. 290). Atualmente há 258 instituições governamentais, estas 
instituições estão assim distribuídas: 95 de nível federal (37%), 101 de nível estadual (39%) e 62 de nível 
municipal (24%). Cerca de 72% são vinculadas ao Poder Executivo, enquanto que as demais aparecem 
distribuídas entre os Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público (REDE NACIONAL DAS 
ESCOLAS DE GOVERNO, 2016). 
158

 Conforme apontamos na nota 154 deste capítulo, consideramos importante sinalizar como eixo da política de 
gestão do trabalho dos servidores públicos federais, fundamentado nos princípios do processo de gestão por 
competências: a qualificação, a capacitação gerencial e o processo de avaliação de desempenho. 
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de que trata a Lei no 11.355, de 19 de outubro de 
2006, da Carreira de Fiscal Federal 
Agropecuário, de que trata a Medida Provisória 
no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e a Lei 
no 10.883, de 16 de junho de 2004, dos Cargos de 
Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de 
Produtos de Origem Animal, Agente de 
Atividades Agropecuárias, Técnico de 
Laboratório e Auxiliar de Laboratório do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, de que tratam respectivamente 
as Leis nos 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 
11.344, de 8 de setembro de 2006, dos Empregos 
Públicos de Agentes de Combate às Endemias, de 
que trata a Lei no 11.350, de 5 de outubro de 
2006, da Carreira de Policial Rodoviário Federal, 
de que trata a Lei no9.654, de 2 de junho de 1998, 
do Plano Especial de Cargos do Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal, de que trata a Lei 
no 11.095, de 13 de janeiro de 2005, da 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Execução e Apoio Técnico à Auditoria no 
Departamento Nacional de Auditoria do Sistema 
Único de Saúde, do Plano de Carreiras e Cargos 
do Hospital das Forças Armadas, do Plano de 
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, e do Plano de 
Carreira do Ensino Básico Federal; fixa o 
escalonamento vertical e os valores dos soldos 
dos militares das Forças Armadas; altera a Lei 
no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, a Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais, 
a Lei no 10.484, de 3 de julho de 2002, que 
dispõe sobre a criação  da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Técnica de 
Fiscalização Agropecuária, a Lei no 11.356, de 19 
de outubro de 2006, a Lei no 11.507, de 20 de 
julho de 2007; institui sistemática para avaliação 
de desempenho dos servidores da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional; 
revoga dispositivos da Lei no 8.445, de 20 de 
julho de 1992, a Lei no9.678, de 3 de julho de 
1998, dispositivo da Lei no 8.460, de 17 de 
setembro de 1992, a Tabela II do Anexo I da 
Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto 
de 2001, a Lei no 11.359, de 19 de outubro de 
2006; e dá outras providências. 

Quadro 2. Principais ações do Governo Luis Inácio Lula da Silva a respeito da gestão do 
trabalho no serviço público federal (2003-2009). 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Inventário sobre as principais medidas de gestão pública do Governo 
Federal brasileiro (Brasil, 2009a). 
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Em relação às ações estabelecidas no período de 2010 a 2013, que compreende o final 

do governo de Luis Inácio Lula da Silva e o primeiro mandato de Dilma Roussef, destacamos 

as seguintes ações no quadro abaixo: 

Decreto 7478 de 2011- Cria a Câmara de 
Políticas de Gestão, Desempenho e 
Competitividade - CGDC, do Conselho de 
Governo, e dá outras providências. 

A Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e 
Competitividade - CGDC, do Conselho de 
Governo, tem o objetivo de formular políticas e 
medidas específicas destinadas à racionalização 
do uso dos recursos públicos, ao controle e 
aperfeiçoamento da gestão pública, bem como 
de coordenar e articular sua implementação, 
com vistas à melhoria dos padrões de eficiência, 
eficácia, efetividade, transparência e qualidade 
da gestão pública e dos serviços prestados ao 
cidadão, no âmbito do Poder Executivo. Compete 
à CGDC: I - prestar assessoramento ao Presidente 
da República na formulação e implementação de 
mecanismos de controle e avaliação da qualidade 
do gasto público; II - estabelecer diretrizes 
estratégicas e planos para formulação e 
implementação de políticas de melhoria da gestão 
da administração pública federal; III - propor e 
avaliar iniciativas no âmbito de políticas de gestão, 
desempenho e competitividade; e IV -
 supervisionar e acompanhar a implementação das 
decisões adotadas no seu âmbito. 

Decreto de 8 de julho de 2011, convoca a 
1a Conferência Nacional sobre Transparência e 
Controle Social - CONSOCIAL e revoga o 
Decreto de 8 de dezembro de 2010. 
 

A 1a CONSOCIAL terá como objetivos: I - debater 
e propor ações da sociedade civil de 
acompanhamento e controle da gestão pública e de 
fortalecimento da interação entre sociedade e 
governo; II - promover, incentivar e divulgar o 
debate e o desenvolvimento de novas ideias e 
conceitos sobre a participação social no 
acompanhamento e controle da gestão pública; 
III - discutir e propor mecanismos de transparência 
e de acesso a informações e dados públicos, a 
serem implementados pelos órgãos e entidades 
públicas, e fomentar o uso dessas informações e 
dados pela sociedade; IV - debater e propor 
mecanismos de sensibilização e mobilização da 
sociedade em prol da participação no 
acompanhamento e controle da gestão pública; V -
 discutir e propor ações de capacitação e 
qualificação da sociedade para o acompanhamento 
e controle da gestão pública, que utilizem, 
inclusive, ferramentas de tecnologias de 
informação; VI - desenvolver e fortalecer redes de 
interação dos diversos atores da sociedade para o 
acompanhamento da gestão pública; e VII -
 debater e propor medidas de prevenção e combate 
à corrupção que envolvam ações de governo, 
empresas e sociedade civil.  

Decreto 7.674 de 2012 Dispõe sobre o 
Subsistema de Relações de Trabalho no Serviço 
Público Federal. 

Este Decreto disciplina a organização do processo 
de diálogo com vistas ao tratamento dos 
conflitos nas relações de trabalho no âmbito do 
Poder Executivo federal, por meio da negociação 
de termos e condições de trabalho entre suas 
autoridades e os servidores públicos federais da 
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administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional.   O processo de diálogo fica 
organizado sob a forma de subsistema, 
denominado Subsistema de Relações de Trabalho 
no Serviço Público Federal, integrante do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Federal -
 SIPEC, criado pelo Decreto no

 67.326, de 5 
de outubro de 1970.   

 
Lei 12. 618 de 2012 Institui o regime de previdência complementar 

para os servidores públicos federais titulares de 
cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos 
que menciona; fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo 
regime de previdência de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) 
entidades fechadas de previdência complementar, 
denominadas Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Executivo, Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Legislativo e Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário; altera dispositivos da Lei 
no10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras 
providências. 

Decreto 7.808 de 2012 Cria a Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, 
dispõe sobre sua vinculação no âmbito do Poder 
Eecutivo e dá outras providências. 

Fica criada a Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Executivo - Funpresp-Exe, entidade fechada 
de previdência complementar vinculada ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
com a finalidade de administrar e executar planos 
de benefícios de caráter previdenciário. 

Decreto 7.849 de 2012 regras de avaliação de 
desempenho. 

Altera o Decreto no 7.133, de 19 de março de 
2010, que regulamenta os critérios e 
procedimentos gerais a serem observados para a 
realização das avaliações de desempenho 
individual e institucional e o pagamento das 
gratificações de desempenho, para incluir a 
Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Cargos Específicos - GDACE entre as abrangidas 
e alterar regras de avaliação de servidores cedidos. 

Quadro 3.  Principais ações do Governo Federal a respeito da gestão do trabalho no serviço 
público federal no período de 2010-2013 
Fonte: Elaborado pela autora com base na Resenha Diária do Governo Federal. 

Pela análise dos Quadros 2 e 3, podemos identificar o caminho percorrido pelo 

Governo Federal brasileiro, por meio de um  conjunto de ações, que envolveram a 

promulgação de leis e decretos referentes a gestão do trabalho dos servidores públicos 

federais, que em linhas gerais, materializaram a construção de uma política de gestão do 

trabalho baseada no conceito de gestão por competência, com foco na qualificação e 

capacitação gerencial e na avaliação de desempenho dos servidores públicos federais.  Como 
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pontuamos anteriormente, entendemos que esta nova forma de organização do trabalho no 

serviço público constitui uma das estratégias de materialização do processo de contrarreforma 

do Estado e de adequação do trabalho no serviço público as novas configurações do trabalho.  

Retomando o que discutimos no capítulo 1 sobre as estratégias de dominação 

capitalistas, segundo Fernandes (1975) o capitalismo estabelece as ações para saída das crises, 

denominadas pelo autor de contrarrevoluções que podem ser a quente (coerção) ou a frio 

(consenso, estratégias de persuasão). Desse modo, situamos a reconfiguração do trabalho no 

serviço público como uma estratégia contrarrevolucionária a frio (FERNANDES, 1975) que 

objetiva a construção do consenso e adesão dos trabalhadores em torno do processo da 

contrarreforma do Estado. 

 Esta estratégia contrarrevolucionária se materializa no discurso da gestão por 

competência (qualificação/capacitação, profissionalização e avaliação individual do trabalho 

dos servidores), que consiste em uma forma de gestão do trabalho que busca a “captura da 

subjetividade” (ALVES, 2007) do trabalhador, ou seja, se constitui em uma estratégia de 

convencimento e adesão dos trabalhadores a fim de aprimorarem os métodos de produção em 

um contexto de racionalização dos custos com o trabalho como podemos observar no 

capítulo159 2. 

Podemos compreender que a reconfiguração do trabalho se torna estratégico para a 

condução da contrarreforma do Estado, principalmente, devido ao processo do ajuste fiscal160 

do Estado. A contrarreforma do Estado vem sendo justificada, por seu discurso formal, pela 

necessidade do “enxugamento do tamanho do Estado”, pois compreende que a crise161 

vivenciada naquele momento como uma crise fiscal do Estado, que se define, 

fundamentalmente pela excessiva intervenção do Estado na economia. Dessa forma, segundo 

seu discurso oficial é necessário: diminuir a intervenção direta do Estado no campo 

                                                           
159

 Estamos referindo aqui as Emendas Constitucionais que possibilitaram a entrada de trabalhadores sobre outro 
regime de contratação, que flexibilizaram a estabilidade no emprego e o sistema de aposentadorias. Para maiores 
informações dessas Emendas Constitucionais, consultar capítulo 2 tópico 2.1. 
160

 Importante retomar a discussão apresentada  no capítulo 1 a respeito da categoria do fundo público. A esse 
respeito destacamos como o discurso oficial, sob a justificativa da “crise fiscal do Estado”, a associou aos custos 
com a reprodução do trabalho e não com a presença dos fundos públicos na estruturação da reprodução do 
capital, principalmente com o pagamento de juros e amortizações da dívida como demonstrado no capítulo 2. 
161

 Todavia, ressaltamos como discutimos no capítulo 1, que entendemos a “crise do Estado” como uma crise de 
superacumulação, típica do ciclo de acumulação capitalista. 
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econômico e social, reduzindo seus gastos, principalmente com “pessoal” e flexibilizar162 e 

racionalizar163 as relações de trabalho.  

Pela análise dos Quadros 2 e 3, o processo de  racionalização do trabalho no serviço 

público fica evidente quando se estrutura uma rede, por meio da  instituição de mecanismos 

legais, de gestão do trabalho no serviço público baseada nos processos de gestão por 

competência, de qualificação/capacitação e avaliação de desempenho individual e permanente 

dos servidores públicos com a finalidade formal de desenvolver nos servidores públicos 

federais um conjunto de habilidades e atitudes que contribuam para a “inovação” do trabalho 

no serviço público, ou seja, que procura desenvolver o engajamento moral e intelectual do 

servidor no trabalho. 

Todavia, como analisamos no capítulo 1, esse processo objetiva ao final o aumento da 

produtividade do trabalho, em um contexto de redução dos recursos/gastos públicos, 

principalmente com o trabalho, o qual tem sido alvo de constates reconfigurações dentro do 

serviço público, como observamos no capítulo 2. Neste contexto, se torna estratégico a 

captura da subjetividade do trabalhador, principalmente pela formação do consenso dos 

servidores públicos federais em torno do processo de contrarreforma do Estado. 

A flexibilização do trabalho fica evidente pela criação de uma política de gestão do 

trabalho que estimula a capacitação, a versatilidade e o bom desempenho individual do 

profissional. Assim, mais uma vez, a fundamentação da política de gestão do trabalho do 

serviço público federal baseada no processo de gestão por competências que consiste no lócus 

em que se disseminam as noções de versatilidade, polivalência que, ao final, se configura 

nesta nova forma de controle, uso, formação e avaliação da força de trabalho no contexto da 

acumulação flexível. 

A flexibilização do trabalho também se apresenta por meio da flexibilização da 

legislação trabalhista, que pela análise do Quadro 3, podemos analisar a partir da instituição 

do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais.  Desse modo, 

por meio dessas análises, podemos apontar, como discutimos no capítulo 2, os eixos 

condutores da contrarreforma do Estado: a flexibilização da administração e  do trabalho do 

                                                           
162

 Como abordamos no capítulo 1, a flexibilização do trabalho possui múltiplas determinações, envolve a 
versatilidade (uma força de trabalho polivalente, qualificada) do trabalhador, como também a flexibilidade 
relativa à legislação, a regulamentação social e sindical. 
163

 A racionalização do trabalho segundo Antunes e Alves (2004, p. 344-345) consiste na integralização da 
subjetividade operária a lógica do capital, segundo os autores, no “fordismo era uma racionalização inconclusa, 
pois apesar de instaurar uma sociedade ‘racionalizada’, não conseguiu incorporar à racionalidade capitalista na 
produção as variáveis psicológicas do comportamento operário, que o toyotismo procura desenvolver por meio 
dos mecanismos de comprometimento operários, que aprimoram o controle do capital na dimensão subjetiva”. 
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serviço público federal que se inicia no governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio da 

instituição do PDARE, e percorre os governos de Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.   

Ressaltamos também pela análise dos Quadros 2 e 3, como são inseridos dentro do 

serviço público os princípios de mercado por meio da introdução de conceito como a gestão 

por competência, profissionalização e governança. Como discutimos no capítulo 1, a 

contrarrevolução neoliberal possui como finalidade a assegurar a manutenção do “mercado 

como instância mediadora central na regulação das esferas da vida social” (DURIGUETTO, 

2008, p. 90).  Desse modo, promove-se uma depreciação da forma de organização do Estado e 

se introduz uma nova forma de “gestão” mais “eficiente e moderna” baseada na lógica 

gerencial, de mercado.  

Nesse sentido, podemos retomar o que discutimos no capítulo 1 a respeito da lógica do 

capital financeiro. Segundo Chesnais (1995) a partir da crise de superacumulação ocorrida a 

partir da década de 1970, o capital passou a procurar uma forma de valorização 

predominantemente financeira, para tanto, necessita da ausência de instâncias ou mecanismos 

endógenos de regulação. Assim, o capital financeiro ao necessitar a desregulamentação das 

normas e regras que limitam seus movimentos, encontra nas orientações neoliberais sua base 

de fundamentação.  

Como aponta Anderson (1995) o neoliberalismo foi uma clara reação teórica e política 

contra o Estado intervencionista e de bem-estar164 social e contra qualquer limitação dos 

mecanismos de mercado por parte do Estado, considerada uma ameaça à liberdade  

econômica e política. Por isso, para garantir a acumulação do capital, segundo a 

contrarrevolução neoliberal o Estado deve ser reestruturado segundo os parâmetros da lógica 

gerencial (mercado) e o trabalho flexibilizado. 

Também não podemos deixar de destacar, por meio da análise desse conjunto de 

medidas, principalmente referente ao Quadro 3, a realização de estratégias de 

contrarrevolução (FERNANDES, 1975), que como destacamos no capítulo anterior, 

marcaram o processo de contrarreforma do Estado no governo de Luis Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff, a saber: a construção de um espaço de conciliação de classe e diálogo entre o 

governo e a sociedade civil que podemos verificar pela realização da “1a Conferência 

Nacional sobre Transparência e Controle Social” que por meio de seu discurso oficial, 

apresenta uma aparência de harmonização da relação capital/trabalho, pautado no diálogo e na 

                                                           
164

 Conforme apontamos no capítulo 1, Duriguetto (2008) aponta que o neoliberalismo entende que as demandas 
de serviços e gastos públicos sobrecarregam o sistema político e levam a ingovernabilidade e ao não 
desenvolvimento da iniciativa privada. 
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construção do consenso, como preconizado pelo Decreto 7.674 de 2012, como se fosse 

possível conciliar os inconciliáveis interesses  entre o capital e o trabalho.  

Retomando o que Dias (2004) aponta a respeito do governo de Luis Inácio Lula da 

Silva, um governo de conciliação de classe, que buscou realizar todas as redefinições da 

ordem capitalista ainda com "apoio" popular. Assim, sob a influencia das diretrizes do 

neoliberalismo de Terceira Via (NEVES, 2005), que além de orientar, como apontamos 

acima, a atuação do Estado por meio de uma parceria com o setor privado, esta corrente 

também prevê, como aponta Lima (2007), que a sociedade civil atue por meio de atribuições 

como o controle do Estado e incentivo de envolvimento cívico, articulando solidariedade e 

responsabilidade social para a criação de uma harmonização social. Assim, Lima (2007) 

demonstra que o objetivo é a construção de um espaço de coesão cívica e de solidariedade 

entre as classes, negando assim, a idéia de antagonismos de classe.  

Dessa forma, considerando que o presente estudo busca avaliar a política de gestão do 

trabalho dos servidores públicos federais, mais especificamente os servidores TAE, dentro das 

IFES, no próximo tópico, procuraremos inicialmente demonstrar e discutir como se deu a 

entrada dessa política de gestão do trabalho dentro das IFES, para que assim, possamos 

entender e problematizar o conceito de gestão por competência.  

 

3.3 A Política de Gestão do trabalho na Administração Pública Federal e as IFES. 
 

É no contexto em que as IFES experimentavam um processo de “expansão165” que se 

insere uma nova forma de gestão do trabalho no serviço público federal, instituída pela 

publicação de decretos e portarias que visam à adequação da força de trabalho do serviço 

público federal às novas exigências de reconfiguração do trabalho nos marcos de sua 

intensificação e precarização, como analisaremos a seguir.  

Para tanto, esclarecemos que inicialmente iremos demonstrar a PNDP como as demais 

legislações que regem a gestão do trabalho dos servidores públicos federais, mais 

especificamente dos servidores TAE’s, por meio da apresentação de seu discurso oficial, para 

posteriormente realizarmos um resgate da origem, como também, das diferentes concepções 
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 Estamos nos referindo ao Reuni, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais, instituído pelo decreto nº 6.096/2007, tem como objetivo formal ampliar o acesso e a 
permanência na Educação Superior. Informamos que a problematização do programa foi efetuado no capítulo 2. 
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do conceito de competências166 (conceito baliza a PNDP), para que assim, possamos realizar 

sua problematização crítica. 

O primeiro decreto refere-se às ações e princípios administrativos de gestão do serviço 

público que visam nortear as ações da área de “Gestão de Pessoal” das IFES bem como de 

todo o Serviço Público Federal por meio da publicação do Decreto nº 5.707 de fevereiro de 

2006 que institui a “Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional”, PNDP, estabelecendo a 

Gestão por Competência como instrumento a ser utilizado para direcionar as políticas e 

práticas de gestão do trabalho nas organizações públicas.  

Em seu Artigo 1°, a PNDP possui as seguintes finalidades: I) a melhoria da eficiência, 

eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; II) o desenvolvimento 

permanente do servidor público; III) a adequação das competências requeridas dos servidores 

aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual;  IV) a divulgação e 

gerenciamento das ações de capacitação; V) e a racionalização e efetividade dos gastos com 

capacitação. E, em seu Art. 2°, são definidos os conceitos de “capacitação”, “gestão por 

competência” e “eventos de capacitação”: I - capacitação: processo permanente e deliberado 

de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais; II - gestão por 

competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, 

visando ao alcance dos objetivos da instituição e; III - eventos de capacitação: cursos 

presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 

estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que 

atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

(Brasil, 2006). 

A fim de complementar a PNDP, cabe destacar a publicação da Portaria nº 208 de 25 

de julho de 2006, que disciplina os instrumentos de apoio à Política PNDP, são eles: i) Plano 

Anual de Capacitação; ii) Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação e iii) 

Sistema de Gestão por Competência. Além disso, a portaria trata do Comitê Gestor da PNDP 

estabelecendo dentre as suas competências, a promoção da disseminação da política entre os 

dirigentes dos órgãos e entidades. Ela também complementa a PNDP no que se refere à 

conceituação dos instrumentos propostos na PNDP  a partir de uma proposta de flexibilização 

                                                           
166

 Cf. nota 135. 
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dos conceitos de postos de trabalho, de envolvimento e responsabilização do indivíduo com 

seu desenvolvimento (BRASIL, 2012f). 

Já em 2011 houve a publicação da Portaria nº 1.547, de 8 de junho de 2011,  que 

institui a Rede de Desenvolvimento de Pessoas cuja finalidade consiste em: subsidiar o 

Comitê Gestor de Capacitação, no que se refere à  identificação e planejamento de estratégias 

voltadas à implementação da PNDP no âmbito da administração pública federal; e a atuação 

de forma articulada e coordenada com órgãos e entidades do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal) a fim de possibilitar o compartilhamento de conhecimentos 

relacionados à gestão por competências (BRASIL, 2012f). 

Desse modo, o modelo, adotado pela SEGEP do MPOG, visa disseminar as 

referências conceituais e metodológicas da gestão da capacitação por competência: 

mapeamento, diagnóstico, desenvolvimento de competências e avaliação de impacto. Vale 

ressaltar, neste contexto, a ação dos Organismos Internacionais, especialmente a OCDE, na 

condução das diretrizes da política de recursos humanos nos países periféricos como o 

Brasil167. 

Para a lógica governamental, o modelo de trabalho dos servidores públicos federais, 

baseado no processo de gestão por competência visa à melhoria da gestão organizacional. 

Busca discutir estratégias que mobilizem os talentos dos servidores de acordo com as 

necessidades institucionais, fazendo com que a gestão por competência se constitua no 

caminho para mudanças nas organizações a médio e longo prazo. Seguindo o discurso oficial, 

o desenvolvimento de competências é um grande recurso de apoio ao enfrentamento dos 

problemas da organização, desde que esses problemas, devidamente diagnosticados, possam 

ser solucionados com formação e capacitação (CARVALHO et al, 2009). 

O segundo decreto, mais específico para as IFES, foi publicado em junho de 2006, por 

meio do Decreto nº. 5.825. Neste Decreto, o Governo Federal estabeleceu as diretrizes para as 

IFES elaborarem o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro 

de 2005. O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação será vinculado ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional de cada IFE, conforme definido no art. 24 da Lei no 11.091 de 2005, e deverá 

contemplar: o dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, com definição de 
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 A atuação da OCDE será discutida neste capítulo no tópico 3.5.1. 
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modelos de alocação de vagas que contemple a realidade da instituição; o Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento; e o Programa de Avaliação de Desempenho. 

 
O Programa de dimensionamento168 das necessidades 
institucionais de pessoal, com definição de modelos 
de alocação de vagas169 que contemple a realidade da 
instituição 

O dimensionamento dar-se-á mediante as 
seguintes diretrizes: a análise do quadro de pessoal, 
inclusive no que se refere à composição etária e à 
saúde ocupacional; a análise da estrutura 
organizacional da IFE e suas competências; a análise 
dos processos e condições de trabalho; e  as condições 
tecnológicas da IFE. O que engloba as seguintes 
ações: I - identificação da força de trabalho da IFE e 
sua composição, conforme estabelecido neste Decreto; 
II - descrição das atividades dos setores em relação 
aos ambientes organizacionais e à força de trabalho; 
III - descrição das condições tecnológicas e de 
trabalho; IV - identificação da forma de planejamento, 
avaliação e do nível de capacitação da força de 
trabalho da IFE; V - análise dos processos de 
trabalho com indicação das necessidades de 
racionalização, democratização e adaptação às 
inovações tecnológicas; VI - identificação da 
necessidade de redefinição da estrutura organizacional 
e das competências das unidades da IFE; VII -
 aplicação da matriz de alocação de cargos e demais 
critérios para o estabelecimento da real necessidade 
de força de trabalho; VIII - comparação entre a força 
de trabalho existente e a necessidade identificada, de 
forma a propor ajustes; IX - remanejamento 
interno de pessoal com vistas ao ajuste da força de 
trabalho à matriz de alocação de cargos; e X -
 identificação da necessidade de realização de 
concurso público, a fim de atender às demandas 
institucionais. 

O Programa de Capacitação170 e Aperfeiçoamento171  A capacitação dar-se-á mediante as seguintes 
diretrizes:  contribuir para o desenvolvimento172 do 
servidor, como profissional e cidadão; capacitar o 
servidor para o desenvolvimento de ações de gestão 
pública; e capacitar o servidor para o exercício de 
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  Por dimensionamento o decreto compreende como sendo o processo de identificação e análise quantitativa e 
qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as 
inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da IFE (BRASIL, 2006b). 
169 Por alocação de cargos o Decreto 5.825 de junho de 2006 entende como sendo o processo de distribuição de 
cargos baseado em critérios de dimensionamento objetivos, previamente, definidos e expressos em uma matriz, 
visando o desenvolvimento institucional e por matriz de alocação de cargos como sendo o  conjunto de variáveis 
quantitativas que, por meio de fórmula matemática, traduz a distribuição ideal dos Cargos Técnico-
Administrativos na IFE (BRASIL, 2006b). 
170

 Por capacitação o Decreto 5.825 de junho de 2006 entende como o processo permanente e deliberado de 
aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o 
desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais 
(BRASIL, 2006b). 
171 Por aperfeiçoamento o Decreto 5.825 de junho de 2006 define como sendo o processo de aprendizagem, 
baseado em ações de ensino-aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação 
profissional do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as 
inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas (BRASIL, 2006b). 
172 Por desenvolvimento o Decreto 5.825 de junho de 2006 aponta como sendo processo continuado que visa 
ampliar os conhecimentos, as capacidades e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho 
funcional no cumprimento dos objetivos institucionais (BRASIL, 2006b). 
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atividades de forma articulada com a função social da 
IFE. O que engloba as seguintes ações:  I - iniciação 
ao serviço público: visa ao conhecimento da função do 
Estado, das especificidades do serviço público, da 
missão da IFE e da conduta do servidor público e sua 
integração no ambiente institucional; II - formação 
geral: visa à oferta de conjunto de informações ao 
servidor sobre a importância dos aspectos 
profissionais vinculados à formulação, ao 
planejamento, à execução e ao controle das metas 
institucionais; III - educação formal: visa à 
implementação de ações que contemplem os diversos 
níveis de educação formal; IV - gestão: visa à 
preparação do servidor para o desenvolvimento da 
atividade de gestão, que deverá se constituir em pré-
requisito para o exercício de funções de chefia, 
coordenação, assessoramento e direção; V – inter-
relação entre ambientes: visa à capacitação do 
servidor para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente 
organizacional; e VI - específica: visa à capacitação 
do servidor para o desempenho de atividades 
vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e 
ao cargo que ocupa. 

O Programa de Avaliação de Desempenho173 terá por 
objetivo promover o desenvolvimento institucional, 
subsidiando a definição de diretrizes para políticas 
de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

O resultado do Programa de Avaliação de 
Desempenho deverá: fornecer indicadores que 
subsidiem o planejamento estratégico, visando ao 
desenvolvimento de pessoal da IFE; propiciar 
condições favoráveis à melhoria dos processos de 
trabalho; identificar e avaliar o desempenho coletivo e 
individual do servidor, consideradas as condições de 
trabalho; subsidiar a elaboração dos Programas de 
Capacitação e Aperfeiçoamento, bem como o 
dimensionamento das necessidades institucionais de 
pessoal e de políticas de saúde ocupacional; e aferir o 
mérito para progressão. 

Quadro 4. Programas do Plano de desenvolvimento dos Integrantes de Carreira dos Caros 
Técnico-Administrativos em Educação. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Decreto 5.825 de junho de 2006 (BRASIL, 2006b). 

 

Por meio da instituição desses decretos e da análise de seus conceitos, observa-se a 

emersão de diretrizes que apontam para  uma constante necessidade de que as organizações se 

adequem tanto qualitativamente, como quantitativamente o seu quadro de servidores as novas 

exigências do serviço público, ou melhor, as exigência da contrarreforma do Estado, e isto 

significa tornar a administração pública mais flexível, como discutimos no capítulo anterior: 

                                                           
173 Como desempenho o Decreto 5.825 de junho de 2006 compreende como sendo a execução de atividades e 
cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de 
objetivos institucionais e como avaliação de desempenho como sendo instrumento gerencial que permite ao 
administrador mensurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela equipe de trabalho, mediante critérios 
objetivos decorrentes das metas institucionais, previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o 
padrão de qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de subsidiar a política de 
desenvolvimento institucional e do servidor (BRASIL, 2006b). 
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“Modernizar a administração pública burocrática por meio de uma política de 

‘profissionalização do serviço público’ que envolve a adoção de programas de educação 

continuada, de difusão de uma “cultura gerencial” e processos de avaliação de desempenho 

(BRASIL, 1995).  

Portanto, diante da adoção da gestão por competência como instrumento a ser 

utilizado para direcionar as políticas e práticas de gestão do trabalho nas organizações 

públicas o trabalho no do serviço público passa a adquirir uma nova configuração que se 

aproxima as transformações ocorridas no mundo do trabalho, pois como já discutimos, a 

gestão por competências consiste na nova forma de subsunção formal-intelectual do trabalho 

na nova fase de acumulação capitalista.  

Nesse sentido, no ano de 2007 já se iniciou por parte do governo federal a divulgação 

do Decreto 5.707 de 2006 pelo I Seminário Nacional de Capacitação de Pessoal das 

Instituições Federais de Ensino Superior174, realizado pela Secretaria de Recursos Humanos 

com a finalidade de apresentar seus princípios norteadores. Nesse seminário foi pontuada a 

necessidade de compreensão dos modelos de Gestão por Competências a fim de serem 

entendidos e implementados no setor público (SOUSA, 2013). Sendo que o ano de 2009, 

como apontado no Quadro 1, foi realizada 1ª A Conferência Nacional de Recursos Humanos 

da Administração Pública Federal. 

Já no ano de 2012 se dá a publicação do Guia da Gestão da Capacitação por 

Competências nos órgãos da administração pública federal, elaborado pelo MPOG. Segundo 

Sousa (2013), o documento visa oferecer um direcionamento para consolidar e uniformizar os 

conceitos alinhados à PNDP na implantação da gestão por competências, sendo destinado a 

gestores, servidores e colaboradores dos Órgãos integrantes da Administração Pública Direta 

e Indireta, possui como principais objetivos (BRASIL, 2012f):  

• Nivelar e disseminar as referências conceituais da gestão da capacitação por 

competências a todos os órgãos da Administração Pública Federal; 

• Divulgar em uma linguagem acessível os conceitos e metodologias já existentes  

relacionados à gestão por competências; 

• Consolidar e uniformizar, na Administração Pública, os procedimentos para mapear, 

diagnosticar e desenvolver as competências; 

• Fornecer subsídios aos Órgãos da Administração Pública para viabilizar a efetiva 

implantação da gestão da capacitação por competências. 
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 O Seminário foi realizado na Universidade Federal de São Paulo nos dias 27 e 28/9/2007 (SOUSA, 2013). 
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Considerando os pressupostos apresentados sobre a gestão por competências, surge a 

seguinte indagação: Mas afinal, o que é Gestão por Competência? Nesse sentido, a fim de 

reconstruir a lógica condutora da política de gestão do trabalho no serviço público federal e 

demonstrar a finalidade da implementação da política de gestão do trabalho dentro das IFES, 

procuraremos, na próxima seção, apresentar o debate sobre a gestão por competência dentro 

do serviço público a fim de compreendermos o significado desse conceito. 

 

3.4 O debate sobre a Gestão por Competência no serviço público. 
 

 A origem do conceito remonta o final da Idade Média. Neste período, o termo fazia 

parte da linguagem jurídica, referindo-se à faculdade atribuída a uma pessoa ou a uma 

instituição para apreciar e julgar certas questões. Por conseguinte, a expressão passou a 

designar o reconhecimento social sobre a capacidade de alguém promunciar-se a respeito de 

determinado assunto e, logo depois, passou a ser utilizada também para qualificar o indivíduo 

capaz de realizar certo trabalho (ISAMBERT-JAMATI175, 1997; BRANDÃO; 

GUIMARÃES176, 2002 apud BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2007). 

Com a Revolução Industrial177 e com o advento do taylorismo/fordismo178, segundo os 

autores, o termo competências foi incorporado à linguagem organizacional, qualificando a 

pessoa capaz de desempenhar eficientemente determinado papel. Chegada à década de 1970, 

portanto, período que ocorre a reestruturação produtiva179 e a emersão do toyotismo180, o 

interesse pelo tema gerou muita discussão e debate teórico, gerando muitas definições em 

torno do conceito. A esse respeito Carvalho et al (2009, p. 38) destaca que: 
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 ISAMBERT-JAMATI, V. O apelo à noção de competência na revista L’ orientation scolaire et profissionalle: 
da sua criação aos dias de hoje. In: ROPÉ, F.; TANGUY, L. (Org). Saberes e Competencias: o uso de tais 
noções na escola e na empresa. Campinas: Papirus, 1997. Cap. 3, p. 103-133. 
176

 BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho. In: WOOD JR, T. 
(Org). Gestão empresarial: o fator humano. São Paulo: Atlas, 2002. Cap. 3, p. 55-70. 
177

 Inovações técnicas que organizaram a produção em torno da grande indústria (NETTO; BRAZ, 2006) 
178 O Fordismo surge aliado ao Keynesianismo, como discutimos no capítulo 1, e consiste em uma forma de 
organização da “produção em massa para o consumo em massa e de acordos coletivos com os trabalhadores do 
setor monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho.(...) Os princípios tayloristas preconizavam 
um brutal aumento da produtividade do trabalho a partir da decomposição do processo de trabalho em 
movimentos rigorosamente estudados, tendo em vista o controle do tempo, e um conjunto de estratégias de 
gestão, monitorando o fluxo de informações e da autoridade” (BEHRING; BOSCHETI, 2011, p. 86-87). 
Segundo as autoras, esses princípios juntos se constituíram para além da forma de organização da produção, uma 
forma de regulação das relações sociais, uma vez que fez parte desse processo a criação de um novo homem e o 
estabelecimento de formas de controle sobre o modo de vida e de consumo dos trabalhadores. 
179

 Cf nota 53 no capítulo 1. 
180

 De acordo com o demonstrado no capítulo 1, segundo Alves (2011, p. 43) o toyotismo consiste em uma 
ideologia do processo de “reestruturação produtiva do capital que encontra novas tecnologias da informação e 
comunicação a materialidade e sociotécnica e psicossocial adequada a nova produção de mercadoria”. 
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Ao analisar as mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, principalmente 
a partir das duas últimas décadas, Deluiz (1996, p.1) alerta para a “emergência de 
um trabalho revalorizado, no qual o trabalhador multiqualificado, polivalente, deve 
exercer, na automação, funções muito mais abstratas e intelectuais, implicando cada 
vez menos trabalho manual e cada vez mais manipulação simbólica”. Essas novas 
exigências trazem o debate para o âmbito das “novas competências para o trabalho”. 
 

A Gestão por competência se insere entre os modelos gerenciais181 propostos para 

aprimorar o desempenho organizacional, uma vez que considera que o domínio de certos 

recursos é determinante do desempenho de uma organização e esse modelo objetiva a integrar 

esforços, principalmente relacionados a “gestão de pessoas”182, visando desenvolver 

competências fundamentais para a consecução dos objetivos organizacionais (BRANDÃO; 

GUIMARÃES183, 2002; BITENCOURT, 1842004 apud BRANDÃO; BORGES-ANDRADE 

2007). 

Em relação a variedade de conceitos relacionados ao termo competência, é possível 

classificar a existência de duas grandes correntes teóricas: a primeira,  representada por 

autores norte-americanos (BOYATZIS, 1982; McCLELLAND, 1973),  compreende a 

competência a partir de um conjunto de qualificações ou característica subjacentes a pessoa, 

que possibilita a ela efetuar determinado trabalho. Nesse contexto, é importante destacar que, 

McClelland (1973) é considerando como o precursor da discussão, já que, a partir de seu livro  

Testing for Competence rather than Intelligence, inicia-se o debate entre psicólogos e 

administradores nos Estados Unidos. A segunda corrente, representada por autores franceses 

(LE BOTERF, 1999; ZARIFIAN, 1999), definem o conceito competência não a um atributo 

da pessoa, mas sim às suas realizações em determinado contexto, ou seja, a aquilo que o 

indivíduo produz ou realiza no trabalho (DUTRA185, 2004 apud BRANDÃO; BORGES-

ANDRADE, 2007). 

Brandão e Borges-Andrade (2007) pontuam a existência de uma terceira vertente, 

representada e defendida por Gonczi (1999) que propõe uma perspectiva integradora, 

procurando definir a competência a partir da junção de concepções das referidas correntes. A 
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 Como apresentado no capítulo 1 (tópico 1.5), ocorre que a educação também se apropria do conceito de 
competência e, nos anos de 1980, o mesmo passa orientar a organização curricular, como expressão da lógica da  
eficiência que invade as práticas pedagógicas.  
182

 Cf. nota 139. 
183

 BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho. In: WOOD JR, T. 
(Org). Gestão empresarial: o fator humano. São Paulo: Atlas, 2002. Cap. 3, p. 55-70. 
184

 BITTENCOURT, C.C. A gestão  de competências gerenciais e a contribuição da aprendizagem 
organizacional. Revista de Administração de Empresa, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 58-69, jan./mar. 2004 
185

 DUTRA, J.S. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
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competência é entendida pela associação de atributos pessoais ao contexto de trabalho em que 

são utilizados, isto é, ao ambiente e às atividades que a pessoa realiza. Nesse sentido, no 

quadro abaixo, destacamos algumas definições do conceito de Competência: 

 

Conceito Autor 

Características individuais observáveis – 
conhecimentos, habilidades, objetivos, valores – 
capazes de predizer ou causar desempenho efetivo ou 
superior no trabalho ou em outra situação de vida. 
 

McClelland (1970), citado por Resende (2000) 

Repertórios comportamentais identificados como 
relevantes para a obtenção de alto desempenho em um 
trabalho específico, ao longo de uma carreira 
profissional, ou no contexto da estratégia 
organizacional. 

Sparrow e Bognanno (1994) 

Uma pessoa sabe agir com competência quando: sabe 
combinar e mobilizar um conjunto de recursos 
pertinentes (conhecimentos, saber-fazer, qualidades, 
rede de recursos) para realizar, em um contexto 
particular, atividades profissionais segundo certas 
exigências profissionais, para produzir resultados 
(serviços ou produtos) que satisfaçam critérios 
definidos de desempenho. 

Le Boterf (2000) 

Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados que afeta parte considerável das 
atividades de alguém, que se relaciona com o 
desempenho, que pode ser medido por padrões 
estabelecidos e que pode ser melhorado por meio de 
treinamento e desenvolvimento. 

Parry (1996) citado por Dutra e colaboradores (2000) 

Assumir responsabilidades frente a situações laborais 
complexas e desenvolver uma atitude reflexiva sobre 
o trabalho, que permita ao profissional lidar com 
eventos inéditos, surpreendentes e de natureza 
singular. 

Zarifian (1996) 

Conjunto de conhecimentos, habilidades e 
experiências que credenciam um profissional a exercer 
determinada função. 

Magalhães e colaboradores (1997) citado por Brandão 

(1999) 

Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
interdependentes e necessários à consecução de 
determinado propósito no trabalho. 

Durand (1999) citado por Brandão (1999) 

Combinações sinérgicas de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 
profissional, dentro de determinado contexto 
organizacional. 

Durand (2000); Nisembaum (2000), citados por 

Bruno-Faria e Brandão (2003) 

Faria e Brandão (2003) 

Atributos pessoais (motivações, qualidades, 
habilidades), evidenciados pela maneira como a 
pessoa se comporta no trabalho, que predizem a 
efetividade ou o alto desempenho no trabalho. 

Klemp (1999), citado por Resende (2000) 
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Capacidade da pessoa de gerar resultados dentro dos 
objetivos estratégicos e organizacionais da empresa. 

Dutra e colaboradores (2000) 

Quadro 5. Algumas definições de Competência. 
Fonte: Lima e Borges-Andrade (2006) apud Carvalho et al (2009). 
 

Apesar da variedade de concepções a respeito do conceito de competência Carvalho et 

al (2009) apontam a existência de alguns elementos comuns a todos os conceitos de 

competência, a saber:  

 

1) Trabalho – a noção de competência refere-se ao mundo do trabalho e qualquer 
tentativa de defini-la ou caracterizá-la pressupõe uma análise do trabalho e seu 
contexto. 2) CHA – os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes aparecem em alguma 
medida nas definições. 3)  Imprevisibilidade e subjetividade – essas duas 
características estão presentes em algumas definições, significando que, em algum 
momento, o indivíduo, por mais bem preparado, formado e capacitado que seja, 
utilizará de sua subjetividade para empreender ações em contexto de trabalho novo, 
que não havia sido antecipado (CARVALHO, et al, 2009, p. 40). 
 

 Observamos que o Conhecimento, as Habilidades e Atitudes são dimensões da 

competência, sendo definidas da seguinte forma: o conhecimento está relacionado ao conjunto 

de informações assimiladas e estruturadas ao longo da vida pelo indivíduo, que adquirem 

significado e relevância e dão racionalidade ao mundo que o cerca. A habilidade é a 

capacidade do indivíduo de fazer uso produtivo do conhecimento, consiste na aplicação e 

apropriação dos conhecimentos para a consecução de uma ação, visando alcançar um 

propósito específico. A atitude refere-se aos aspectos sociais e afetivos no contexto do 

trabalho. Ela também diz respeito ao julgamento da pertinência da ação, à ética do 

comportamento, aos valores, aos aspectos da iniciativa e criatividade (BRASIL, 2012f). 

Outra questão importante a ser destacada consiste na classificação adotada para as 

competências, elas podem ser individuais ou organizacionais (SOUSA, 2013). Em nível do 

indivíduo, as competências humanas ou profissionais referem-se às competências do servidor 

ou de pequenas equipes de trabalho. Já as competências organizacionais estão relacionadas à 

organização ou às suas unidades produtivas, não se constituindo em simples somatório das 

competências individuais, pois as interações entre as pessoas promovem sinergia e 

potencialização dos conhecimentos, habilidades e atitudes que resultam na competência 

organizacional. Dessa forma, o grande objetivo do sistema de gestão por competência seria a 

adequação do indivíduo ao seu posto de trabalho (BRASIL, 2012f). 

Nesse sentido, compreendemos que o debate acerca do conceito de gestão por 

competências há muito existe. Porém, a discussão dentro do serviço público brasileiro é 
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recente. Observamos também que, não existe uma filiação, por parte do serviço público, a 

uma determinada corrente teórica, autores de língua inglesa como de língua francesa são 

trazidos para a discussão (SOUSA, 2013).  

Todavia, é importante ressaltar como o processo de gestão por competências guarda 

correlação com a teoria do capital humano186, pois como salienta Alves (2007) o  toyotismo 

passa a exigir para o seu desenvolvimento uma nova  lógica  da  produção  capitalista,  novas 

formas de  qualificações  do  trabalho  que  articulam habilidades cognitivas e habilidades 

comportamentais, assim, esse complexo ideológico passará a determinar  as  políticas  de  

formação profissional,  com  seus  conceitos significativos de empregabilidade e competência. 

Nesse sentido, no contexto da financeirização da economia, o processo de reestruturação 

produtiva, sob as orientações do toyotismo, promoveu  mudanças  estruturais  no mercado  de  

trabalho  e  na  própria  estrutura  das  qualificações  profissionais.  

Entretanto, conforme Alves (2007) o que ocorre é a sutil operação ideológica de 

atribuir aos indivíduos, e apenas a eles, a “culpa” pelo fracasso na sua inserção profissional, 

esquecendo-se que sob o ideário neoliberal, de produção enxuta e predominantemente 

financeiro, o mercado não é para todos, ou melhor, é o  limite estrutural  intrínseco à  forma 

de acumulação capitalista. Nesse sentido, se impõe uma lógica meritocrática, do esforço 

individual e da competição para a inserção e manutenção no mercado de trabalho, o que gera 

a necessidade de desenvolvimento de saberes, competências e habilidades. 

Dessa forma, consideramos como a individualização se constitui em um dos eixos que 

marcam o processo de gestão por competências e que está presente na política de gestão do 

trabalho dos servidores públicos federais. Podemos demonstrar a individualização quando a 

PNDP objetiva adequar as competências dos servidores aos objetivos institucionais por meio 

do estabelecimento de processos de capacitação e avaliação individual dos servidores e, 

também na Portaria 208/2006 que, ao regulamentar alguns pressupostos da PNDP, estabelece 

uma posposta de flexibilização do trabalho, por meio do envolvimento e responsabilização do 

indivíduo com seu desenvolvimento. 

                                                           
186

 Consideramos importante retomar a análise realizada no capítulo 1 a respeito da teoria do capital humano: a 
teoria do capital humano foi difundida durante a década de 1960, principalmente pelos Organismos 
Internacionais e, conforme seu discurso formal “defende a ideia de investir em pessoas, em uma força de 
trabalho mais competitiva, oportuniza a melhoria das condições de trabalho e ao aumento da produtividade, de 
forma a capacitar as pessoas a produzirem bem-estar para si e próprias e para suas famílias” (MOTTA, 2012, p. 
270). Contudo, essa teoria passa a sofrer algumas modificações com o decorrer do tempo. Na década de 1980, há 
uma primeira transformação no conceito de capital humano, um rejuvenescimento da teoria em que são 
agregados os conceito de competência e empregabilidade. Já no final década de 1990 destaca a emersão de um 
segundo rejuvenescimento da teoria do capital humano. A ela, acrescentou a teoria do capital social.  
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Considerando as definições e pressupostos do processo de gestão por competências em 

que se valorizam um conjunto de conhecimento, atitudes e habilidades, entendemos que a 

gestão por competências consiste em uma nova forma de subsunção formal-intelectual do 

trabalho sob a ideologia do toyotismo.  

Ressaltamos que, desde a sua origem, o modo capitalista de produção pressupõe 

formas de “captura da subjetividade” do trabalhador pelo capital187. O que muda agora é a 

forma de implicação da subjetividade na produção do capital, que sob o modo atual de 

produção predominantemente toyotista e sob as determinações da mundialização do capital 

(CHESNAIS, 1995), exigem, mais do que nunca, a “captura integral da subjetividade” do 

trabalhador. Sob o toyotismo, o capital apropria-se crescentemente da dimensão intelectual, 

das suas capacidades cognitivas, procurando envolver mais forte e intensamente a 

subjetividade (ANTUNES; ALVES, 2004). Por isso, compreendemos que a gestão por 

competência consiste em um referencial que objetiva a “captura da subjetividade” do trabalho, 

ou seja, sua adesão ao processo de reconfiguração do trabalho e mesmo da concepção de 

Universidade, fundamentados na lógica empresarial. 

Entendemos neste trabalho, que o eixo central dessa nova forma de organização do 

trabalho no serviço público fundamenta-se na “captura da subjetividade” (ALVES, 2007). 

Segundo o referido autor, a “captura da subjetividade” expressa a construção de um nexo 

psicofísico capaz de moldar e focar ação e pensamento dos trabalhadores de acordo com a 

racionalização da produção. Seus princípios fundamentam-se no envolvimento dos 

trabalhadores a fim de aprimorarem os métodos de produção. Busca-se capturar o fazer, o 

saber e a disposição intelectual-afetiva do trabalhador para cooperar com a lógica de 

valorização. Desse modo, Alves (2007) explica que a expressão “captura da subjetividade” 

significa o nexo essencial que garante o modo de produção toyotista do trabalho. Segundo o 

autor: 

 

O capital busca reconstruir algo que era fundamental na manufatura, o velho nexo 
psicofísico do trabalho profissional qualificado: a participação ativa da inteligência, 
da fantasia, da iniciativa do trabalho (...). Enfim, a empresa toyotista busca hoje 
mobilizar “conhecimentos, capacidades, atitudes e valores” necessários para que os 
trabalhadores possam intervir na produção, não apenas produzindo, mas agregando 
valor (ALVES, 2007, p. 133-114). 

                                                           
187

 Cf. nota 58 do capítulo 1, retomamos que a lógica da “captura da subjetividade” do trabalhador é inerente a 
lógica do capital, contudo, sob o toyotismo ela se torna fundamental. Segundo Dias (1999, p. 45) faz parte da 
ótica do capital a criação de novas formas de pensar estruturantes do real, ou seja, das práticas das classes. “Essa 
racionalidade foi além e definiu a própria noção de Corpo, fazendo-o assumir os ritmos e a forma do Capital. Os 
corpos são dóceis, são produto, a síntese, do adensamento dessa malha institucional que, a um só tempo, definiu 
o social e o particular. 
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Alves (2007) também compreende que o “espírito” do toyotismo está inserido no 

discurso da nova pedagogia que passa a adotar elementos desse novo nexo psicofísico, saber-

fazer, saber-usar e saber comunicar, uma vez que, ao exigirem uma nova forma de trabalho, o 

indivíduo deve ser educado para atuar nele, competitivamente. Consideramos importante 

destacar também, que o autor aponta que estamos lidando com um processo de construção de 

consentimento, mas que não se desenvolve de modo perene, sem resistências e lutas 

cotidianas. Assim, considera que o processo de “captura da subjetividade” é um processo 

contraditório, complexo que articula a produção de coerção/consentimento. 

Ainda a respeito do processo de gestão por competência Araujo (2000) pontua que foi 

no contexto da crise estrutural do capital188, frente ao debate sobre as mudanças no processo 

de trabalho e sobre as necessidades de novos perfis de trabalhadores, que emerge o termo 

“competência”. O termo surge como contraponto com a noção de qualificação profissional189, 

com a justificativa de esta noção ter se constituída incapaz de dar conta da nova realidade, 

caracterizada pelo trabalho flexível190. A noção de competência nasce inspirada no modelo 

japonês de organização da produção (toyotismo) e passa a orientar uma nova forma de gestão, 

controle e organização do trabalho. De uma forma geral, a gestão por competência designa a 

capacidade mobilizada pelos indivíduos ao buscar a realização de uma atividade ou a 

resolução de problemas. É o recurso que faz da subjetividade dos trabalhadores um elemento 

central e distintivo (ARAUJO, 2000). 

                                                           
188 A crise estrutural do capital consiste na crise ocorrida a partir da década de 1970, a qual abriu espaços para 
uma nova fase, marcada pelos processos de financeirização da economia, pelo discurso neoliberal e pelos 
processos de reestruturação produtiva, fundamentada nos princípios da acumulação flexível. 
189

 Como discutimos no capítulo 1, no contexto da década de 1960, em que o modo de produção era 
fundamentado nos princípios fordista/tayloristas, tomando como “base a teoria do capital humano, a educação 
escolar, em seus diferentes níveis e tipos de formação, é compreendida como um instrumento de modernização e 
competitividade, pois promove a modernização dos fatores de produção, especialmente pela qualificação da 
força de trabalho” (MOTTA, 2012, p. 271). As orientações, nesse período, eram focadas no processo de 
qualificação da força de trabalho a fim de inseri-la no mercado de trabalho. A essa concepção, agregamos o fato 
do sistema fordista/ taylorista buscar um tipo de trabalhador especialista, bem qualificado para uma determinada 
função, por isso se deve investir em processo de qualificação profissional. Contudo, frente ao processo de 
reestruturação produtiva, em sua fase flexível, ocorrida a partir da crise de acumulação do capital, constituiu-se  
um mercado de trabalho mais restrito, exigindo do trabalhador novos requisitos, segundo Motta (2012) agora é 
necessário o de desenvolvimento de saberes, competências e habilidades que o irão inserir o indivíduo no 
mercado de trabalho. Assim, o conceito de qualificação é substituído por uma nova concepção baseado nas 
competências. 
190

 Cf. abordado no tópcio 1.3 do capítulo 1, o trabalho flexível requer uma reorganização do trabalho, por meio 
de polioperadores capazes de assumir multitarefas. O trabalhador deve ser capaz de ocupar diferentes postos de 
trabalho, de intervir em diferentes tipos de materiais, de inserir-se em diferentes segmentos do processo de 
trabalho etc. Fluidez e flexibilidade se conjugam para existir uma força de trabalho polivalente, qualificada, 
operando em equipes, que ligam diretamente operários, técnicos, administradores (ALVES, 2011). 
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Desse modo, em diálogo com Zarrifian (2001) um dos autores que discutem o conceito 

“competência”, Alves (2006) destaca algumas considerações sobre o modelo de gestão por 

competência realizadas por Zarrifian (2001), a saber: 

 

No entanto, em meados dos anos 90, percebe-se certa falta de fôlego, e não é 
pequeno o risco de ver os esforços desenvolvidos até aqui cessarem. A lógica 
competência pode morrer devido ao fato de estar comprimida entre, de um lado, a 
aparelhagem burocrática destinada mais a controlar que a animar uma nova lógica e, 
de outro lado, uma interpretação estritamente individualizante. Em conseqüência 
disso, a lógica competência não conquistou a dimensão de uma verdadeira 
construção social e, sobretudo, não se percebe claramente o que fundamenta sua 
necessidade (ZARAFIAN191, 2001 apud ALVES, 2006, p. 27). 

 

A respeito dessas colocações, Alves (2006, p. 27) destaca que:  

1) A idéia de “competência” possui uma legalidade sócio-ontológica nas condições 

da crise estrutural do capital e do capitalismo global, ou seja, ela possui uma 

necessidade intrínseca vinculada à própria constituição do novo trabalhador 

coletivo; 

2) Do mesmo modo, ela contém uma promessa emancipatória humano-genérica que 

aparece como pressuposto negado pelo próprio sistema do capital. 

A esse respeito, Alves (2006) aponta a seguinte contradição da lógica de gestão por 

competência: se as relações sociais do capital, constituídas pelo controle burocrático 

ineliminável e pela apropriação privada da riqueza social, tendem, como constatou acima o 

próprio Zarifian (2001), a obstaculizar/inverter/perverter a “lógica competência”, como uma 

sociedade da irracionalidade social e do poder social estranhado pode propiciar o que se 

almeja efetivamente com a ideologia da lógica competência? Como vemos discutimos, 

podemos compreender que a lógica da competência almeja é a construção de estratégias de 

convencimento sobre as atribuições pessoais/subjetivas do trabalhador, desse modo, 

estabelece sua articulação com a teoria do capital humano para formação de trabalhadores que 

possam atuar sob a lógica das competências, segundo Filho e Navarro (2013), de forma 

flexível, criativa, comprometida e autodisciplinada. 

Dessa forma, o modelo de gestão por competência é adotado dentro do serviço público 

a partir da promulgação da PNDP, que passa a disseminar as referências conceituais e 

metodológicas deste modelo. A partir da adoção do modelo de gestão por competência, 

preconiza-se, o engajamento moral-intelectual do servidor no seu processo de trabalho. 

Entretanto, o que se analisa por essas novas requisições dentro das IFES, por meio da 

                                                           
191

 ZARIFIAN, Phillipe. Objetivo Competência. – Por uma nova lógica. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 
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instauração da gestão por competência, consiste em uma forma de 

flexibilização192/racionalização do trabalho dentro do serviço público, estando assim, em 

consonância com as alterações no mundo do trabalho (processo de reestruturação produtiva, 

em sua fase de acumulação flexível) e da contrarreforma do Estado.  

Dessa forma, como apontado por Alves (2011), e abordado no capítulo 1, por meio do 

processo de gestão por competências, o trabalhador é chamado a pensar, contudo, conforme a 

racionalidade instrumental do capital. São incentivadas habilidades cognitivo-

comportamentais, pró-ativas e propositivas, ao mesmo tempo que encobrem, pela sua 

operação ideológica,  que a “melhoria das habilidades” dos trabalhadores busca a redução de 

custos por meio do aumento de novos ganhos de produtividade e da ampliação da intensidade 

do trabalho. Nesse sentido, o processo de gestão por competência se torna funcional ao 

processo de contrarreforma do Estado que objetiva o enxugamento do tamanho e dos gastos 

do Estado, principalmente com as políticas públicas, dentre elas a política de Educação 

Superior e com os custos com o trabalho. 

 Nesse quadro, sob o símbolo da modernização do trabalho, de sua melhor 

qualificação, se oculta o processo de contrarreforma do Estado e as estratégias da 

contrarrevolução neoliberal em curso. Responsabilizam os servidores, por meio da exigência 

de serem flexíveis, multifuncionais, competentes e polivalentes, ocultando sua real finalidade, 

a racionalização dos gastos193 com o trabalho dentro do serviço público no contexto de 

direcionamento do fundo público na reprodução do capital, como podemos observar no 

capítulo 2 pela análise do gráfico 1, em que 45,11% de todo o orçamento executado no ano de 

2014 foi direcionado para o pagamento de juros e amortizações da dívida. 

Nesse contexto, considerando o quantitativo de servidores TAE’s, apesar da política194 

de autorização para a realização de concursos, o que se estabeleceu foi a recomposição da 

                                                           
192

 Como já apontamos, vale ressaltar que a flexibilização possui diferentes dimensões, destacamos entre elas a 
flexibilização da legislação trabalhista, o que acarretou na contrarreforma da previdência  como demonstramos 
no capítulo 2 e a flexibilização do processo de trabalho que requisita a constituição de o  um trabalhador versátil, 
polivalente. Já a racionalização do trabalho, segundo Antunes e Alves (2004, p. 344-345) consiste na 
integralização da subjetividade operária a lógica do capital. 
193 Entendemos como  racionalização dos gastos  a capacidade de fazer mais com menos recurso. 
194 A respeito política de autorização de concurso dentro do serviço público, em especial dentro das IFES, houve 
a publicação do Decreto 7.232 de  junho 2010  que  dispõe sobre os quantitativos de lotação dos cargos dos 
níveis de classificação “C”, “D” e “E” integrantes d Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, de que trata a Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, das universidades federais vinculadas ao 
Ministério da Educação, e dá outras providências e posteriormente houve a publicação do Decreto 7.311 de 
setembro de 2010 que altera o Decreto no 7.232, julho de 2010. Na verdade o que este decreto estabelece é a 
autorização para a redistribuição do quantitativo de vagas que não foram providas entre as instituições, ou seja, 
um compartilhamento entre as universidades federais dos saldos eventualmente não utilizados dos cargos. 
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força de trabalho, como podemos observar no capítulo 2 pela análise do gráfico 2 em que  

realizamos um levantamento do quantitativo de servidores TAE’s nas IFES com base no 

Censo da Educação Superior de 1995 a 2013.  

Retomando os dados apresentados, podemos verificar que a evolução do número de 

servidores TAE’s nas IFES demonstrou uma reposição do quantitativo de servidores 

existentes em 1995, ano do início da contrarreforma do Estado pela instituição do PDARE. 

Podemos avaliar que, em 1995, no Brasil, existiam 100.517 servidores TAE’s e, em 2013, 

existiam 115.615, uma variação percentual de 15,02% em dezoito anos, e se compararmos a 

relação matrícula discentes X quantitativo de TAE’s, observamos que o número de matrículas 

teve um aumento de 168%, no período de 1995-2013. 

Frente a esse quadro, como demonstrado anteriormente, é importante retomar e 

sinalizar a funcionalidade estratégica do Programa de Dimensionamento195 da força de 

trabalho instituído pela lei 5825/2006, que objetiva constituir, segundo seu discurso formal 

em uma forma moderna e eficiente de alocação de vagas e da força de trabalho nas IFES. 

Contudo, é sobre os princípios da flexibilização (polivalência, versatilidade, portanto, pelo 

aumento da produtividade) e da racionalização dos gastos com o trabalho no serviço público, 

encoberto pelo discurso da gestão por competência, que se objetiva construir o modelo de 

alocação de vagas196 nas IFES.  

Concluímos que a PNDP estabelece estratégias de otimização do trabalho, em um 

contexto que se efetuou uma reposição do quadro dos servidores técnico-administrativo, mas 

que também foi marcado por uma expansão do quadro de vagas discentes197 a partir da 

implantação do Reuni. Assim, podemos evidenciar o quadro de intensificação e precarização 

do trabalho dos servidores TAE’s nas IFES. 

A fim de apreender o movimento do real e identificar as bases de fundamentação 

teórica, procuraremos a seguir, analisar os órgãos promulgadores da PNDP como também a 

                                                                                                                                                                                     
Assim, cada IFES deverá divulgar listagem contendo relação discriminada de cargos ocupados e vagos e, com 
base nestes dados, o MEC publicará, as redistribuições de cargos que tiverem sido realizadas no período 
imediatamente anterior, demonstrando, para cada entidade, o total de cargos dos níveis de classificação “C”, “D” 
e “E.  

195 Esclarecemos que o Programa de Dimensionamento juntamente com o  Programa de Capacitação e 
Aperfeiçoamento e  Programa de Avaliação de Desempenho compõem o Plano de Desenvolvimento dos 
Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, como demonstramos no 
Quadro 4 deste capítulo. 
196 Cf. nota 130 do capítulo 2. 
197Cf. nota 05. 
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atuação dos Organismos Internacionais, como a OCDE, na implementação da política de 

gestão de pessoas baseada no processo de gestão por competência nos países de capitalismo 

dependente.  

 

3.5 Base de Fundamentação Teórica e Política: ENAP e os Organismos Internacionais 
OCDE 
 

A fim de prosseguirmos com as análises sobre as alterações na política de gestão do 

trabalho do Governo Federal, especificamente para os servidores TAE’s, e, considerando que, 

no contexto da financeirização198 e da acumulação flexível199 procura-se “capturar” ao 

máximo a subjetividade do trabalhador, passando, dessa forma, a serem requisitos 

características como produtividade e criatividade, consideramos fundamental a necessidade de 

compreendermos a ação dos Organismos Internacionais dada a sua importância na condução 

do projeto burguês de sociabilidade, principalmente nos países de capitalismo dependente. 

Nesse sentido, procuraremos analisar mais especificamente o papel da OCDE200 a fim de 

demonstrar o porquê de sua criação como também sua atuação na política de gestão de 

pessoas dos países de capitalismo dependente como o Brasil.  

Por conseguinte, diante da relevância na implementação da política de gestão do 

trabalho no Brasil, consideramos como fundamental a análise do papel da ENAP. Desse 

modo, procuraremos analisar sua criação e sua ação na condução da implementação/difusão 

da política de gestão do trabalho baseada no processo de gestão por competência.  

 

3.5.1 O papel dos Organismos Internacionais: OCDE um breve resgate histórico. 
 

Os Organismos internacionais são importantes instrumentos de difusão do projeto 

burguês de sociabilidade, se encarregam de disseminar a ideologia do capital pelo mundo, 

contribuindo para o processo de acumulação capitalista. Nesse sentido, considerando que a 

OCDE tem efetuado diagnóstico201 sobre a “gestão pública” brasileira, entendemos como 

                                                           
198

 Cf. discutimos no tópico 1.2 do capítulo 1. 
199 Cf. abordado no tópico 1.3 do capítulo 1. 
200 Esclarecemos que iremos analisar a atuação da OCDE, pois analisando as publicações da Enap a respeito da 
“Gestão de pessoas” no serviço público, encontramos como referencia os estudos da OCDE, por isso focamos 
nossa análise neste Organismo Internacional. 
201 Estamos referindo a publicação do relatório “A Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo – 
Relatório da OCDE no governo federal do Brasil, realizado em 2009, por meio da parceria da OCDE e o 
Governo brasileiro que demonstraremos a seguir. Informamos também que a OCDE possui em seu site um 
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fundamental analisar qual a influencia desse Organismo na formulação da política de “gestão 

de pessoas” do governo federal. Esclarecemos que inicialmente iremos apresentar seu 

discurso oficial por meio da contextualização da origem e desenvolvimento desse Organismo, 

como também, apresentar o relatório realizado acerca da “gestão pública” brasileira e destacar 

suas diretrizes para, posteriormente, realizarmos sua problematização crítica.  

A OCDE foi fundada em 1960, sendo composta por 30 países. Sua sede fica na cidade 

de Paris (França). Ela é sucessora da Organização para a Cooperação Econômica (OECE) 

criada no contexto do Plano Marshall202. A OECE tinha como objetivo buscar soluções para a 

reconstrução dos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial, existindo entre 

1948 e 1960 até a fundação da OCDE. Assim, foi dentro da política de Estado de bem-estar 

social que a OCDE foi construída sob forte intervenção dos Estados Unidos. 

Sua estrutura é composta por um Conselho203 com seus devidos representantes. Possui 

um Comitê Executivo com 10 membros representantes de países com maior poder político e 

econômico, os quais têm a atribuição de coordenar as atividades da entidade nas áreas 

consideradas essenciais para o crescimento econômico.  Possui um Secretariado Técnico 

chefiado pelo Secretário-Geral da OCDE. O Organismo ainda possui agências, centros de 

pesquisa e cerca de 30 comitês intergovernamentais especializados em diversos temas da 

economia internacional e das políticas públicas (SOUZA, 2009). O Brasil não faz parte da 

OCDE204, atua como membro colaborador. 

A OCDE, desde 1960, veio congregando os países centrais com economias de 

mercado em fóruns onde são debatidos e decididos em conjunto os rumos econômicos, 

políticos e sociais que as nações devem tomar no “mundo globalizado”. A promoção de suas 

                                                                                                                                                                                     
espaço dedicado a análise da realidade brasileira, para maiores informações consultar: 
http://www.oecd.org/brazil/. 
202 Constituído pelo governo norte-americano, o Plano Marshall ofertou ajuda financeira para a  reconstrução dos 
países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. 
203

“O Conselho da OCDE reúne-se uma vez por ano para discutir questões chave e definir prioridades de 
trabalho da OCDE em todo o mundo e em todas as áreas, assim como sua atuação junto aos países não membros 
que são seus colaborados, como é o caso do Brasil. Nessas reuniões os embaixadores dos distintos países 
membros tomam as decisões por consenso. Este Conselho é composto por um representante de cada país 
membro e mais um da Comissão Européia. Todos os trabalhos a serem realizados, definidos nessas reuniões pelo 
Conselho, são executados pelo Secretariado da OCDE. O Secretariado possui 2.000 funcionários, sediados em 
Paris trabalhando para apoiar as atividades das comissões. O Secretariado é dirigido por um secretário-geral, 
assessorado por quatro vices secretários gerais. O secretário geral também preside o Conselho, fornecendo a 
ligação crucial entre delegações nacionais e a Secretaria”(SOUZA, 2009). 
204

 São membros da OCDE: Alemanha (1961); Austrália (1971); Áustria (1961); Bélgica (1961); Canadá (1961); 
Chile (2010); Coreia do Sul (1996); Dinamarca (1961); Eslováquia (2000); Eslovênia (2010); Espanha (1961); 
Estados Unidos (1961); Estônia (2010); Finlândia (1969); França (1961); Grécia (1961); Hungria (1996); Irlanda 
(1961); Islândia (1961); Israel (2010); Itália (1962); Japão (1964); Luxemburgo (1961); México (1994); Noruega 
(1961); Nova Zelândia (1973); Países Baixos (1961); Polônia (1996); Portugal (1961); Reino Unido (1961); 
República Tcheca (1995); Suécia (1961); Suíça (1961); e Turquia (1961). 
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políticas tem seus objetivos divulgados no documento “OECD Principies of Corporate 

Governance” (Princípios da OCDE sobre o Governo das Sociedades).  Dessa forma, a OCDE 

propõe-se a ofertar “assessoria técnica” aos Governos para o desenvolvimento de políticas 

domésticas e internacionais acerca de governança corporativa, da economia da informação e 

dos desafios de uma população que está envelhecendo. Vale ressaltar que, atualmente a base 

política da OCDE é de origem social liberal205, mas mantém as premissas básicas do 

neoliberalismo. Como exemplo desta ação, observamos a atuação da OCDE na redução dos 

direitos trabalhistas por meio do estabelecimento de estratégias que objetivam a flexibilização 

do trabalho, ao mesmo tempo em que, incorpora demandas da sociedade civil e promove 

políticas de “combate a pobreza”, com o intuito de garantir um discurso hegemônico que visa 

a coesão social (SOUZA, 2009). 

 

Seu trabalho de assistência técnica consiste em auxiliar os governos a alcançarem o 
desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que desenvolvem políticas 
focalizadas de combate à pobreza por meio de: “viabilização do crescimento 
econômico; estímulo ao empreendedorismo e à geração de empregos; manutenção 
da estabilidade financeira; auxílio do desenvolvimento econômico de outros países, 
melhoria do padrão de vida; aumento do volume do comércio mundial; utilização da 
ciência e da tecnologia em benefício da população” (OCDE, 2008206 apud SOUZA, 
2009, p. 39). 

 

A relação entre a OCDE e o Brasil aprofundou-se a partir de 1999, nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), por meio da criação de um programa por parte do 

Conselho da OCDE direcionado ao Brasil. A maior aproximação se dá em 2000, quando o 

governo brasileiro assinou a “Convenção de Combate à Corrupção de Autoridades 

Estrangeiras”. Em maio de 2007, o Conselho Ministerial da OCDE decidiu “fortalecer a 

cooperação da OCDE com o Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul” através dos 

programas de enhancedengagement (Engajamento Ampliado) (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2014). 

A integração do Brasil em Comitês da OCDE como participante pleno ou observador 

regular tem avançado rapidamente, atuando nos Comitês que lhe são de interesse. O país é 

ativo no Comitê de Competição e no Comitê de Governança Pública e Comitê de Saúde, além 

                                                           
205

 Souza (2009, p. 36-37) conclui que a partir da leitura de alguns documentos que a “OCDE encaminha sua 
Práxis  pelo viés do neoliberalismo de Terceira Via, daí a sua busca por um meio de estabelecer uma inserção 
indireta, mas eficiente e forte na área da educação, para ajudar os Estados a  operacionalizar a conformação das 
massas à exploração da burguesia como um todo, prioritariamente as frações oriundas do capital industrial e 
financeiro.” 
206OCDE, (Disponível em 
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_201185_35768574_1_1_1_1,00.html, último acesso em 
12/11/2008). 
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de estar cada vez mais receptivo a convites para participar nos trabalhos do Comitê de 

Assuntos Sociais, Trabalho e Emprego (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014). 

A OCDE também vem intensificando a produção de estudos a respeito do Brasil, 

criando um espaço específico em seu site oficial para divulgar relatórios, notícias e estatísticas 

sobre o País. Em outubro de 2013, a OCDE lançou o sexto Relatório Econômico sobre o 

Brasil (EconomicSurvey), discorrendo sobre as condições macroeconômicas e estruturais para 

o crescimento do País. O primeiro Relatório Econômico da OCDE sobre o Brasil foi 

publicado em 2001, seguido outras edições em 2005, 2006, 2009 e 2011. Tais relatórios são 

preparados pelo Departamento Econômico da OCDE e pelo Comitê de Revisão e 

Desenvolvimento, dos quais o Brasil participa como observador ad hoc.  

Além das formas de participação citadas anteriormente, o Brasil tem participado desde 2001 

das reuniões do Conselho Ministerial da OCDE (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014). 

Realizada a apresentação da OCDE, por meio de seu discurso oficial, em relação a 

“gestão pública”, selecionamos um documento da OCDE que realiza uma revisão dos 

“recursos humanos” do serviço público federal brasileiro e que exemplifica o processo de 

difusão do sistema de gestão por competência por este Organismo, ressaltamos que 

preliminarmente iremos apresentar o discurso oficial contido neste relatório para logo após 

realizarmos sua problematização. 

A Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo – Relatório da OCDE no 

governo federal do Brasil. 

Em 2009 a OCDE realizou uma revisão da Gestão de Recursos Humanos (GRH) do 

serviço público federal (Poder Executivo)207. A revisão foi liderada pelo Canadá, França, 

Japão, Espanha e Estados Unidos. Este relatório, incluindo conclusões e recomendações, foi 

discutido na reunião anual da PEMWP (Public Employment and Management Working Party, 

                                                           
207

 As informações necessárias para as análises e para a avaliação contaram com a “colaboração” dos seguintes 
setores brasileiros: membros do Congresso Nacional; a Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; as Secretarias de Recursos Humanos, de Gestão, de Assuntos Internacionais e de 
Orçamento Federal; o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, também do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; os Ministérios das Relações Exteriores, da Educação,  da 
Previdência Social e Fazenda; a Ouvidoria Geral da União; a Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP); o Tribunal de Contas da União; a Fundação Getúlio Vargas (no Rio de Janeiro e em São Paulo); a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; o Banco do Brasil; a Petrobras; a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos; a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; os sindicatos do serviço público 
(Confederação dos Trabalhadores Nacional do Serviço Público Federal, Sindicato dos Analistas Nacional-
Tributários da Receita Federal do Brasil, o Fórum de Entidades Sindicais de C&T, Central Única dos 
Trabalhadores, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos); o Banco de 
Desenvolvimento Econômico e Social; a Prefeitura do Rio de Janeiro; o Instituto de Seguridade Social de São 
Paulo; o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais (Município de São Paulo); e da 
Universidade de São Paulo. A maioria do trabalho na preparação para esta análise foi realizada pela Secretaria de 
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (OCDE, 2010). 
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antigo Grupo de Trabalho de Gestão de Recursos Humanos, Human Resource Management 

Working Party, HRMWP da OCDE) realizada em 15-16 de dezembro de 2009, na sede da 

OCDE em Paris. Esta avaliação foi produzida pela Diretoria de Governança Pública e  

Desenvolvimento Territorial da OCDE em cooperação com o Governo Federal do Brasil  

(poder executivo) e o BM (OCDE, 2010). 

A análise concluiu que o governo federal deve reforçar o planejamento estratégico da 

sua força de trabalho, racionalizar as políticas de remuneração de pessoal, aumentar a 

flexibilidade do sistema de carreira e reforçar a gestão de desempenho pessoal208. A análise 

também ressalta formas de fortalecer a gestão da alta administração para aumentar a 

capacidade de gestão e de confiança e construir lideranças para conseguir melhores 

resultados. Finalmente, a revisão fornece recomendações e lições das experiências dos países 

da OCDE sobre como reforçar a capacidade para realizar “reformas” na área de GRH, e 

reforçar a sustentabilidade no longo prazo das reformas da GRH (OCDE, 2010). 

 

A Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo – Brasil: Governo 
Federal visa a contribuir para o desenho das futuras reformas da gestão da força de 
trabalho do governo federal. Suas conclusões são extraídas a partir de uma 
comparação sistemática da situação no Brasil com a experiência dos 31 países 
membros da OCDE, com ênfase específica nos exemplos mais relevantes para o 
Brasil, considerando sua dimensão, os alicerces culturais e constitucionais e os 
valores que sustentam o sistema de recursos humanos. A análise é baseada em 
estudos de caso concretos e as experiências ao longo do relatório podem inspirar o 
Brasil em seu caminho de reforma (OCDE, 2010, p. 11). 

 

Para a OCDE (2010) as práticas de “gestão de recursos humanos” no governo federal 

tendem a concentrar-se mais no controle do cumprimento das regras e normas básicas, com 

pouco espaço para a gestão estratégica baseada em competências e desempenho. Assim, a 

prioridade para o Brasil é definir uma estratégia de gestão de recursos humanos com a atenção 

voltada para a eficiência. Para tanto, o Brasil deve focar nas seguintes ações:  

• Planejamento estratégico da força de trabalho- o governo deve também 

aumentar seus esforços na procura sistemática de eficiência na gestão da força 

de trabalho em termos de números e competências, possivelmente por meio de 

revisões de políticas em geral. Flexibilidades na gestão da capacidade do 

governo também poderiam ser desenvolvidas ao aumentar a mobilidade de 

pessoal por meio de uma profunda reforma do sistema de carreiras e pelo 

                                                           
208

 Em outras palavras se deve reduzir o número de servidores e os reajustes salariais, mas deve aumentar a 
produtividade por meio do reforço de políticas de gestão do trabalho que estimulem essa produtividade 
(desempenho). 
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desenvolvimento de um sistema mais transparente e prioritário de 

terceirização; 

• Remuneração de servidores deve ser racionalizada, o governo federal, 

assim, beneficiar-se-ia ao fortalecer sua metodologia de aumentos salariais 

baseados em critérios de acessibilidade, integridade, aceitabilidade social e 

atratividade; 

• Alterações na carreira e no sistema DAS, seria necessário eliminar a 

diferenciação na forma como carreiras semelhantes são geridas nas diversas 

organizações governamentais, reduzir o número de carreiras, ampliando o seu 

alcance vertical e horizontal, criando mais possibilidades de mobilidade, e 

construir uma real progressão de carreira em pirâmide. Nesse contexto, a 

progressão na carreira deveria ser organizada em torno da aquisição de 

competências e do desempenho; 

• Ênfase na gestão por competências, governo federal deve continuar seus 

esforços para reforçar o papel das competências na gestão de pessoal por meio 

da criação de um quadro de competências para toda a administração que irá 

fornecer um quadro de referência comum para o recrutamento, gestão por 

desempenho e promoções. Melhorar os métodos de recrutamento 209seria um 

ponto de absorção apropriado para o estabelecimento de competências na 

gestão de pessoal. É altamente recomendável que o governo federal comece a 

mover-se além do recrutamento de pessoal apenas por meio de testes de 

habilidades acadêmicas e conhecimentos básicos, principalmente para os 

cargos mais qualificados. A introdução de métodos de recrutamento modernos 

que significa estabelecer uma forma de recrutamento focado na mensuração de 

competências e experiências anteriores, sem prejudicar a transparência e o 

mérito; 

• Servidores de gerenciamento de desempenho podem ser mais eficazes, 

Reforçar a gestão dos gerentes seniores ajudará a aumentar a capacidade de 

gestão, a confiança, e a construir liderança para atingir melhores resultados. A 

administração dos gerentes seniores no governo federal do Brasil recebe menor 

atenção do que na maioria dos países membros da OCDE; 

                                                           
209

 O documento refere-se a forma de ingresso no serviço público, estabelecendo uma crítica ao modo como é 
realizado na atualidade, via concurso público. 
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• Modernizar a gestão de recursos humanos exigirá reforço das capacidades 

em gestão de recursos humanos, É necessário que as unidades de gestão de 

recursos humanos no corpo de gestão de recursos humanos central, nos 

ministérios setoriais e nas agências adotem uma gestão mais estratégica e 

tenham efetiva capacidade de gestão estratégica de reforma para garantir o 

estabelecimento de um quadro moderno de prestação de contas da gestão de 

recursos humanos (OCDE, 2010). 

Pelos estudos realizados pela OCDE observamos, mais uma vez, como as análises e 

soluções apresentadas estão em conformidade com a contrarrevolução neoliberal, que abarca 

os processos de financeirização da economia, de acumulação flexível e de redefinição do 

papel do Estado210. A redefinição do papel do Estado se expressa por meio da adoção da 

“reforma”211 gerencial, ou seja, por meio da constituição de uma contrarreforma pautada em 

uma lógica empresarial, que como observamos no estudo realizado pela OCDE, se apresenta a 

partir da introdução dos conceitos de competência, eficiência, desempenho e 

profissionalização. Como apresentamos nesse trabalho, entendemos que esses conceitos 

fazem parte da nova forma de organização do trabalho pautadas nos princípios da acumulação 

flexível de matriz toyotista.  

A respeito da OCDE, com base em Souza (2009), entendemos que seu discurso sobre 

qualificação e requalificação profissional no serviço público, está fundamentado na tese da 

“Sociedade do Conhecimento” ou “Sociedade Pós-Capitalista”. Segundo a autora, o objetivo 

consiste em formar uma força de trabalho competitiva na “economia do conhecimento”, por 

meio de uma formação e capacitação de capital humano com base em uma aprendizagem 

permanente ao longo da vida. A profissionalização neste contexto se torna uma referência na 

condução das “reformas”, como observamos na análise do referido documento.  

A teoria212 da “Sociedade Pós-capitalista” ou “Sociedade do Conhecimento” foi 

elaborada sob a tese de Peter Drucker (LIMA, 2007). A “Sociedade do Conhecimento” não é 

                                                           
210 Reforçamos aqui, o que Dias (1999) nos demonstra sobre o papel do Estado, que apesar de não ser 
monolítico, pois leva em si, de algum modo, o conjunto das reivindicações da classe trabalhadora (ainda que 
para negá-la ou enquadrá-la), o Estado vem atuando a fim de garantir as políticas de acumulação capitalista, 
sendo decisivo no desenvolvimento do capital privado e parceiro das empresas capitalistas.  
211

 Conforme apontado no capítulo 1, entendemos esse processo como uma contrarreforma, como apontam Leher 
e Sader (2004, p. 10) o ideário neoliberal imprime “o selo de ‘reformas’ no que são contrarreformas, sempre com 
o tom de formas de terminar travas à livre circulação do capital. Tudo o que impedia essa circulação passava a 
ser taxado de conservador e as reformas passaram a equivaler às medidas de desregulação: seja a privatização, a 
abertura dos mercados, a flexibilização laboral e etc”. 
212 Segundo Lima (2007) a “Teoria da Globalização”, como apresentamos no capítulo 1, e da “Sociedade da 
Informação” foram elaboradas pelas Escolas estadunidenses de administração e pelos Organismos Internacionais  
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anticapitalista, pois o mercado é preservado como instância de integração econômica, 

contudo, o conhecimento é transformado no mais importante fator de produção. Esta 

“Sociedade do Conhecimento” seria composta por trabalhadores do conhecimento, pois a 

utilização do conhecimento ao trabalho, aliada a realização da “revolução gerencial” 

contribuiriam para o aumento da produtividade do trabalhador e as organizações (empresas, 

escolas, hospitais, sindicatos) deveriam ser fundamentadas na mesma “lógica gerencial”. Para 

esta concepção o conhecimento torna-se rapidamente obsoleto, neste contexto, a inovação 

constitui-se no requisito fundamental de toda organização, assim, é necessário possuir uma 

gerência de mudanças, pois possibilita a realização da inovação e adaptação de novo 

conhecimento (LIMA, 2007). 

Lima (2007) conclui que sob a “Sociedade do Conhecimento” ou “Pós-Capitalista”, o 

trabalho perde sua centralidade, “a concepção de que na sociedade pós-capitalista os 

trabalhadores possuem os meios de produção, isto é, seu conhecimento, indica o fim do 

trabalho e o fim do proletariado tal como concebido na tradição marxista213” (LIMA, 2007, p. 

29), sendo substituída pelo conhecimento/informação (que é uma propriedade do trabalhador), 

aos trabalhadores cabem a tarefa de dominar as tecnologias da informação para se manterem 

no mercado.  

Desse modo, Souza (2009) pode compreender que as ideias advindas da teoria da 

“Sociedade do Conhecimento” ou “Pós-Capitalista” estão presentes nos textos que os 

Organismos Internacionais produziram na década de 1980 até hoje, e como elas reforçam a 

aprendizagem fundamentada na teoria das competências, que tendem a serem traduzidas 

como comportamentos desejados pelos empregadores. Do mesmo modo, a autora entende que 

é pela mediação dessa teoria, ou seja, sob as novas demandas do mundo do trabalho na nova 

“Sociedade do Conhecimento”, que os Organismos Internacionais interferem nos quadros do 

funcionalismo público de diversos países. 

Para tanto, segundo a OCDE (2010) essas “reformas” devem ser realizadas de um 

modo que se estabeleça: construção de consenso em torno de novos valores, constituição 

gradual das “reformas” e, por fim, a consolidação de um método estável e maduro de 

                                                                                                                                                                                     
e aparecem fundamentadas sobre seguintes concepções teóricas: emergência de uma sociedade pós-capitalista de 
Peter Drucker, da sociedade em rede de Manuel Castells, da sociedade informática de Adam Schaff e a 
realização de uma revolução informacional de Jean Lojkine. Para maiores informações a respeito de cada 
concepção teórica consultar Lima (2007). 
213 Entendemos que para a tradição Marxista os trabalhadores vendem sua força de trabalho uma vez que são 
expropriados dos meios de produção (matéria-prima e equipamentos), assim, devem vender sua força de trabalho 
para os donos dos meios de produção, se constituindo ele mesmo agora um meio de produção. 
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envolvimento com os sindicatos. Desse modo, entendemos que as diretrizes preconizadas pela 

OCDE buscam estabelecer a “captura da subjetividade” do trabalho, pela adesão aos valores 

estabelecidos, encontrando-se aqui o ponto estratégico da introdução das competências214,  a 

obtenção do consenso. Observamos também, como a OCDE objetiva a harmonização da 

relação capital/trabalho a fim de construir consenso de forma a conter a organização e as lutas 

da classe trabalhadora, estando, desse modo, totalmente em conformidade com os princípios 

do neoliberalismo de  Terceira Via que como indicamos anteriormente e apontado por Souza 

(2009) constitui a base fundamentação política da OCDE e que objetiva a construção de 

estratégias de apassivamento e cooptação da classe trabalhadora. 

Para a OCDE (2010) o governo brasileiro deve focar na gestão por competências, pois 

entende que a forma como o sistema de trabalho por categoria é administrado hoje consiste 

em um obstáculo para a “reforma” que visa “modernizar a gestão” do serviço público para 

torná-la mais profissional, mais orientado para o desempenho e mais flexível215. Entretanto, 

observamos que, ao mesmo tempo que o estudo da OCDE orienta a criação dessa estrutura de 

gestão por competências que norteará o recrutamento (forma de seleção de novos 

trabalhadores), o desempenho e a promoção  individual dos servidores, se propõe a redução 

das carreiras,  incentiva-se a terceirização e o uso com eficácia e eficiência os recursos da 

instituição. 

Desse modo, fica evidente a busca, por meio dessas orientações apresentadas acima e 

encoberta pelo discurso da “modernização”, a racionalização do custo do trabalho no serviço 

público e sua flexibilização, pois como vimos no capítulo 1, o que esta nova forma de 

organização do trabalho baseada na gestão por competência busca é de redução de custos do 

trabalho e o aumento da eficiência por meio de novos ganhos de produtividade, ou seja, da 

ampliação da intensidade do trabalho, sem acrescentar quantidade de trabalho vivo (ALVES, 

2011). 

O estudo da OCDE aponta que o governo federal poderia se inspirar nas “reformas” 

semelhantes implantadas ao longo do tempo em países membros da OCDE. Sinaliza também 

que os “valores novos”, como eficiência e desempenho, também têm crescido nos países da 

OCDE e que deveriam ser enfatizados pela administração pública brasileira. Nesse sentido, 

esse documento, segundo seu discurso oficial, coloca como parâmetro as experiências e ações 

                                                           
214Como demonstramos anteriormente a gestão por competência consiste na forma de organização do trabalho 
ancorada no engajamento moral-intelectual, aos valores e princípios da produção capitalistas, com vista a 
obtenção do consenso dos trabalhadores, por isso solicita a “captura da subjetividade” (ALVES, 2007). 
215

 Por flexibilidade entendemos a constituição de servidores polivalentes, versáteis como também a 
flexibilização da legislação trabalhista.  
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realizadas nos países centrais, assim,  realiza diversas descrições e comparações entre as ações 

da administração pública brasileira e a dos países membros da OCDE.  

Importante retomarmos aqui o que Fernandes (1968) aponta sobre o capitalismo 

dependente216, segundo o autor as sociedades de capitalismo dependente se baseiam nos 

modelos institucionais da civilização que produziu o capitalismo avançado e autônomo, 

compartilhando suas constantes transformações, apesar de fazer com um atraso relativo. 

Entretanto, o autor pontua que se estes modelos institucionais explicassem tudo, tenderia a 

reduzir as diferenças entre os povos “adiantados e atrasados”, mas se isto não ocorre, para o 

autor uma das hipóteses que poderia ajudar na análise dessa situação seria a forma como tais 

modelos institucionais são assimilados e dinamizados nas estruturas das sociedades nacionais. 

Nesse contexto, para Fernandes (1968) é importante entender como as classes se 

organizam e cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar ou extinguir o 

sistema de produção capitalista. Nesse ponto, destacamos o papel das elites nacionais que 

atuam como consumidoras retardatárias, à medida que se associam aos interesses dos países 

de capitalismo avançado, reforçando desse modo, a dependência (FERNANDES, 1968). 

Todavia, o autor aponta que não consiste em uma ação imposta, ela conta com a adesão das 

“elites nacionais217”. Nesse sentido, podemos compreender que, com a adesão das “elites 

nacionais” representadas no Estado, essas orientações da OCDE, encobertas pelo discurso da 

“modernização/profissionalização”, buscam sintonizar o trabalho no serviço público brasileiro 

as mudanças ocorridas nos países de capitalismo centrais, ou seja, adequar o trabalho no 

serviço público brasileiro ao movimento do capital. 

A respeito da atuação dos Organismos Internacionais, Lima (2007) aponta que os 

Organismos Internacionais possuem um papel na elaboração e difusão dos valores e 

concepções que constituem o projeto burguês de sociabilidade, hoje marcado pela 

financeirização da economia e que articula, como viemos apontando, a reestruturação da 

esfera produtiva, o reordenação do papel dos Estados e a formação de uma nova sociabilidade 

burguesa. Neste contexto, a atuação dos Organismos Internacionais tem como função criar 

uma imagem de que é possível realizar a integração dos países de capitalismo dependente a 

ordem econômica mundial, condicionada a sua adequação as orientações políticas econômicas 

desses Organismos.  

 

                                                           
216 Cf. tópico 1.4 no capítulo 1. 
217 Consultar nota 207. 
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A OCDE, desde 1960, veio reunindo os países desenvolvidos (considerados mais 
industrializados), com economias de mercado em fóruns onde são discutidos e 
decididos em conjunto os rumos econômicos, políticos e sociais que as nações 
devem tomar diante do desafio do mundo globalizado, assim como a melhor forma 
de explorar as oportunidades  oferecidas pelo Estado para multiplicar os 
investimentos financeiros (SOUZA, 2009, p. 37). 
 

As orientações e análises desses Organismos Internacionais, como a OCDE, por meio 

da aparência de assessoria e colaboração, encobrem a adequação das políticas dos países de 

capitalismo dependente à necessidade de acumulação do capital, aprofundando ainda mais a 

relação centro/periferia. Contudo, o que está velado por essa ação de assessoria e que 

contribui para o aprofundamento da relação de dependência, é a atuação da OCDE na 

organização de um mercado de bens e serviços, avaliando os riscos para investidores 

estrangeiros além de mediar acordos internacionais visando abrir novos campos de exploração 

do capital, principalmente por meio da desregulamentação da legislação nacional para adaptá-

la às demandas de mercado (SOUZA, 2009), permanecendo assim, a subordinação aos 

interesses imperialistas dos países de capitalismo central, representados por estes Organismos. 

 Fernandes (1968) aponta que as economias nacionais dependente organizam-se 

basicamente em função das oportunidades e limitações impostas pelo mercado mundial, 

assim, seu crescimento econômico é condicionado aos interesses das economias 

“desenvolvidas” e os interesses das economias dependentes só prevalecem quando não 

colidem com a concentração de poder e de capital dos países de capitalismo avançado. 

 Esta ação acaba impedindo que os países de capitalismo dependente atuem de forma 

autônoma e estabelecendo um projeto nacional de desenvolvimento. Desse modo, entendemos 

que se atualiza a condição de capitalismo dependente (FERNANDES, 1968) a partir do 

reforço dos laços de dependência nos marcos da contrarrevolução neoliberal, principalmente 

pela atuação da burguesia brasileira que atua de forma a manter a dependência e a dominação. 

Como vimos anteriormente, as elites nacionais não atuam no sentido de romper com essa 

dominação e sim como “consumidoras retardatárias”, à medida que se associam em função de 

seus interesses. Assim, mais uma vez, compreendemos que não é uma ação imposta e sim 

relacionada aos interesses das “elites nacionais”. 

Como Souza (2009) aponta, por meio de uma relação de “cooperação/ assistência 

técnica” entre o Governo e os Organismos Internacionais se mantém uma relação de 

dependência que além do viés econômico, é também política e cultural. Segundo a autora, 

ocorre a diluição das fronteiras entre burguesia nacional e internacional em que as diversas 

frações burguesas estão unidas  a fim de defender a reprodução e obtenção de lucro.  Portanto, 
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não consiste em subordinação, mas sim em um acordo político que privilegia o 

desenvolvimento do mercado e da acumulação capitalista.  

 Para tanto, realiza ações e intervenções no campo ideológico, cultural e moral, por 

meio de estratégias da contrarrevolução preventiva (FERNANDES, 1975), que como 

apontamos no capítulo 1, podem ser a quente, por meio da coerção ou a frio, por meio do 

consenso. Esse fenômeno de cooptação, segundo Souza (2009) foi analisado por Fernandes 

(1981) como padrão compósito de hegemonia, que perpetua o capitalismo dependente e as 

estratégias de contrarrevolução. 

Considerando nosso objeto de estudo, entendemos que a obtenção do consenso se dá 

por meio da utilização de estratégias de persuasão para cooptação da categoria dos servidores 

TAE’s como o processo de gestão por competência. E essa ação vem se cristalizando 

principalmente com a atuação da ENAP, que ao colocar a ideologia dominante em movimento 

(gestão por competência), passa a conduzir a formação, a capacitação e, portanto, o trabalho 

do servidor. 

 Concluímos, como aponta Souza (2009) que as propostas da OCDE apresentadas 

neste capítulo encobrem a essência da “colaboração técnica” entre a OCDE e o Brasil e assim,  

organizam estratégias de contrarrevolução preventiva, totalmente organizada para persuadir a 

classe trabalhadora a aderir passivamente à subordinação. O Estado funciona, neste contexto, 

como criador de consenso e convencimento. 

Considerando que os princípios e diretrizes da gestão por competências fazem parte da 

PNDP,  para a sua divulgação, adesão e implementação no serviço público federal, passou a 

contar com a atuação de um importante órgão, a ENAP que vem, desde a década de 1980 

atuando na “profissionalização” da administração pública brasileira. Assim, no próximo item 

realizaremos a análise das atividades desse órgão.  

3.5.2 A Escola Nacional de Administração Pública- ENAP 
 

Considerando a promulgação da PNDP, os órgão públicos da esfera federal possuem, 

hoje, a tarefa de adequar as suas diretrizes com vistas a implementar a política de “gestão de 

pessoas” baseado nos princípios da gestão por competências. Assim, contam com a 

“assessoria” da ENAP para a implementação dessa política. 

 A ENAP é uma escola de governo218 do Poder Executivo Federal que oferece 

formação e aperfeiçoamento em Administração Pública a servidores públicos federais. É 

                                                           
218

 Cf. nota 155 deste capítulo. 
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vinculada ao MPOG, foi criada em 1986 e é regida pelas disposições da Lei nº 6.871, de 3 de 

dezembro de 1980, com as alterações da Lei nº 8.140, de 28 de dezembro de 1990, pelo 

estatuto aprovado na forma do Decreto nº 6.563, de 11 de setembro de 2008, alterado pelo 

Decreto nº 8.091, de 03 de setembro de 2013, por seu Regimento Interno e legislação 

complementar. 

A ENAP tem como atribuições a formação e o desenvolvimento permanente dos 

servidores públicos, em consonância com a PNDP, bem como a produção e a disseminação de 

conhecimentos sobre gestão e políticas públicas, como cursos e programas de 

desenvolvimento técnico e gerencial, formação e aperfeiçoamento de carreiras, e 

especialização (pós-graduação lato sensu). Também desenvolve atividades de “cooperação 

internacional” de maneira associada às áreas de ensino e de pesquisa da Escola em temas da 

gestão pública.  A respeito da atividade de “cooperação internacional”, destacamos a 

publicação de dois artigos da OCDE traduzidos pela ENAP, conforme quadro a seguir: 

Título do Artigo Objetivos Formais do Artigo 

Modernizando o emprego público (OCDE, 2005)219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este consiste em um artigo escrito originalmente pela 

OCDE e que foi traduzido pela ENAP. Trata da 

“reforma” do emprego no núcleo do serviço público 

de países membros da OCDE, nas duas últimas 

décadas do século XX, assim como dos desafios e das 

questões que se colocam para o futuro. O texto aponta 

as seguintes propostas: 

Quanto a forma de gestão, deve ser gerencial- “é 

necessário buscar no setor privado os modelos para 

modernizar o emprego público”; 

Quanto ao modelo de emprego, possui a tendência 

da profissionalização- “aponta que nos países 

desenvolvidos, há uma tendência de se adotar o 

sistema de postos profissionais”; 

Quanto a estabilidade no emprego, aponta a 

tendência de contratos temporários- “ nos países da 

OCDE, as diferenças entre o setor público e o privado 

estão diminuindo; a legislação está-se tornando mais 

flexível e os contratos por tempo determinado estão 

ficando mais comuns”; 

Quanto a gestão, aponta tendência a flexibilização 

                                                           
219OCDE. Modernizando o emprego Público. Revista do Serviço Público. Brasília 56 (4): 419-428 Out/Dez 
2005. 
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da área de “Recursos Humanos”- “caminhando no 

sentido de conferir à gestão de recursos humanos mais 

flexibilidade e mais liberdade. São três as estratégias 

adotadas: a) transferência da gestão de Recursos 

Humanos dos organismos centrais para os órgãos de 

linha; b) simplificação das regras e dos procedimentos; 

c) desenvolvimento de políticas mais flexíveis.” 

Gestão de desempenho e competências- “Em todos 

os países, o sistema de promoção baseia-se na 

avaliação de desempenho e nas competências pessoais. 

Trata-se de uma ferramenta para induzir uma cultura 

no serviço civil orientada para o desempenho.” 

 

Desenvolvimentos recentes na gestão dos recursos 

humanos nos países-membros da OCDE (OCDE, 

2001)220. 

Relatório traduzido pela ENAP em que a OCDE 

analisa as mudanças na gestão pública nos países 

membros da OCDE. 

Identificaram-se as seguintes características das 

reformas na “gestão de recursos humanos” nos países 

membros da OCDE:  

Diferenças de Gestão de Recursos Humanos- 

atenuaram entre os setores público e privado; 

A eficiência econômica foi um dos critérios mais 

importantes de reforma e a redução dos efetivos 

das administrações públicas. 

 Numerosos esforços- para conceder aos ministérios 

maior flexibilidade e maior liberdade na GRH, por 

meio de medidas de descentralização e de delegação; 

 Década de 90, características mais marcante-  

introdução, no setor público, de  mecanismos do tipo 

comercial,  para que as administrações públicas 

atingissem eficiência máxima funcionando como uma 

empresa; 

 Introdução de flexibilidade em sua legislação- os 

contratos de duração determinada começaram a 

ampliar-se; 

Podemos extrair outras tendências comuns a vários 

países da OCDE: 

• A expansão do emprego sob contrato para diversos 

                                                           
220

 OCDE, Desenvolvimentos recentes na gestão dos recursos humanos nos países-membros da OCDE. Revista 
do Serviço Público, ano 52, número 2, Abr-Jun 2001. 
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cargos de altos funcionários; 

• Os procedimentos de racionalização para dar fim 

aos empregos; 

• Procedimentos de apelação e de 

administração de conflitos, são elementos da reforma 

de GRH que foram aplicados em vários países. 

Quadro 6. Tradução de Artigos da OCDE pela ENAP 
Fonte: Elaborado pela autora com base em OCDE (2001) (2005). 
 

Por meio da análise dos artigos da OCDE traduzidos pela Enap mais uma vez 

podemos ressaltar que a base de fundamentação teórica da OCDE está fundamentada na tese 

da “Sociedade do Conhecimento” ou “Sociedade Pós-Capitalista” (SOUZA, 2009), como 

vimos anteriormente, e como a reorganização do trabalho no serviço público está inserida no 

contexto do movimento do capital, ou seja,  fundamentada na lógica gerencial que busca, ao 

final, manter o processo de acumulação do capital.  

Observamos também pela ação da ENAP de tradução do documento, justificada por 

uma relação de “assessoria e cooperação”, como os princípios promulgados pela OCDE 

passam a influenciar e a direcionar a condução das políticas de gestão do trabalho no serviço 

público brasileiro. Como discutimos anteriormente, a OCDE busca formar uma força de 

trabalho dentro do serviço público que atue de forma competente e profissionalizada 

conforme as diretrizes e produtividade de mercado, e as ações realizadas nos seus países 

membros acabam se tornando “parâmetro” para a realização de nossas “reformas”, ou melhor 

contrarreformas.  

Pela realização de ações e intervenções no campo ideológico, cultural e moral, por 

meio de estratégias da contrarrevolução preventiva (FERNANDES, 1975), a OCDE com a 

adesão do governo brasileiro (ENAP), vai abrindo novos campos de exploração do capital, 

principalmente por meio da desregulamentação da legislação nacional (podemos observar 

esse movimento pelas contrarreformas da Previdência Social que atingiram o serviço público 

federal e que apontamos no capítulo 2 para adaptá-la às demandas de mercado (SOUZA, 

2009).  

Compreendemos que a tradução desse artigo pela ENAP, como aponta Souza (2009) 

consiste em uma forma de colocar a ideologia221 dominante em movimento, como também, 

                                                           
221

 Como Lima (2007, p.27) demonstra a ideologia “não é concebida como simples reflexos das determinações 
econômicas ou falsificação do real, mas como uma concepção de mundo em disputa, projetos antagônicos de 
sociabilidade, capital e trabalho, em embate no campo da luta política” 
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podemos apontar que o papel da ENAP consiste em ser um órgão mediador dos projetos de 

gestão do trabalho “assessorados” pelos Organismos Internacionais por meio da manipulação 

da formação e  capacitação do servidor segundo os princípios dos Organismo Internacionais. 

 A ENAP222 vai por meio de sua ação educativa (DIAS, 1999)-como apontamos  no 

capítulo 1, a função educativa do Estado consiste em adequar a civilização a moralidade e as 

necessidades do desenvolvimento continuado do aparelho econômico de produção-  publicar 

um conjunto de materiais que passam a orientar as instituições públicas federais a 

implementar a PNDP. A respeito, destacamos três publicações da ENAP sobre gestão por 

competência, demonstradas no quadro abaixo. Ressaltamos que iremos apontar os objetivos 

dessas publicações, pois nossa pretensão não consiste em efetuar uma análise aprofundada das 

publicações e sim desvelar a correlação ideológica com as diretrizes apontadas pela OCDE. 

Informamos que selecionamos estas publicações, porque são totalmente específicas e 

direcionadas para a consolidação da gestão por competência no serviço público.  

Título da Publicação Objetivos Formais da Publicação 

Gestão por competências em organizações de 

governo223- 2005 

Objetivo- contribuir para a discussão do tema gestão 

por competência, assim expõe:  

• Trajetória das políticas de recursos humanos 

no setor público brasileiro; 

• Os conceitos, dimensões e aplicações da 

abordagem da competência; 

• Aponta os caminhos para a integração do 

modelo aos diferentes subsistemas de gestão de 

pessoas; 

• Apresenta relatos de várias organizações com 

experiência na Gestão por competências, a saber- 

Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência 

Nacional de Transporte Aquaviário, Banco do Brasil, 

Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Câmara dos Deputados, Casa Civil da Presidência da 

República, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, Centrais Elétricas do Norte 

do Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa 

                                                           
222

 A ENAP é responsável pela publicação de um conjunto de materiais que, dentre outras publicações 
destacamos:  Cadernos EIAPP, Cadernos Enap, Estudos Enap, Revista do Serviço Público, Livros e Textos para 
discussão. Esclarecemos que neste trabalho iremos analisar as publicações referentes aos Livros, disponíveis no 
site da instituição e referentes ao processo de Gestão por Competências.  
223 PIRES, A. K. et al. Gestão por competências em organizações de governo.– Brasília:  ENAP, 2005. 100 p. 



164 
 

Agropecuária, Fundação Luís Eduardo 

Magalhães/BA, Ministério da Justiça, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

Serviço Federal de Processamento de Dados, 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Tribunal de Contas da União, 

Desse  modo, o estudo realizou: 

• Breve diagnóstico das atividades de gestão 

de recursos humanos do Executivo Federal, 

• Apresentou conceitos mobilizados por 

estudiosos da gestão por competência 

• Discussão dos desafios relacionados à 

gestão por competências, reconhecendo que: quanto 

ao recrutamento de novos funcionários tem gerado 

um problema, os concursos selecionam indivíduos 

academicamente bem preparados, que nem sempre 

têm atuação desejável em seus respectivos cargos e 

funções, quando são consideradas habilidades e 

atitudes como trabalhar em equipe e ter iniciativa; 

• Apontou as principais dificuldades dos 

processos seletivos- a existência de restrições legais; 

• A construção de sistemas de 

cargos/carreiras e de remuneração adequados- 

fornece desafios significativos para os dirigentes- 

afeta, de modo expressivo, o desempenho e a 

motivação e tem impacto relevante sobre o perfil geral 

da nova geração de servidores públicos que estará 

mais ou menos disposta a manter-se nos quadros 

dessas instituições;  

• Por fim, não basta possuir saber técnico- 

“São identificadas como competências mais 

importantes para a atuação nesse ambiente: o 

autodesenvolvimento, a criatividade, a capacidade 

de trabalhar em equipe, de construir 

relacionamentos e de gerar resultados”. 

Escola de Governo e Gestão por Competências224 -

2009 

Objetivo- dar sequência aos debates iniciados em 

2004 e 2005 e que tiveram como produto o livro 

“Gestão por competências em organizações de 

                                                           
224

 CARVALHO, A. I. de, et al. Escolas de governo e gestão por competências: mesa-redonda de pesquisa-
ação.  Brasília: ENAP, 2009. 109p. 
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governo e discutir a atuação do Sistema de Escolas 

de Governo da União em face das diretrizes da 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP) –Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006. 

Para tanto a publicação realiza: 

• Análise sobre o trabalho no serviço público- 

necessidades de mudanças organizacionais frente as 

mudanças no relacionamento entre Estado e 

sociedade; 

• Mudança da visão sobre o papel do servidor 

público- defende a profissionalização do serviço 

público; 

• Desafio- articular a gestão da educação para 

o trabalho com o referencial de competências; 

• Discussão sobre o conceito de competência- a 

competência como forma de qualificação em um 

contexto de trabalho revalorizado;  

• Aponta metodologia para o mapeamento 

das competências- a importância da pesquisa 

documental para o conhecimento das atividades cujas 

competências serão mapeadas; 

• Identificação de lacunas no mapeamento de 

competências- objetiva suprir o levantamento de 

necessidades de capacitação, ou seja, condições para 

elaboração de programas de capacitação e 

formação baseados em competências. 

Assim, esta publicação visou: 

•  Suprir a lacuna de conhecimento sobre esse 

assunto no setor público- era preciso incorporar as 

propostas do decreto à atuação cotidiana;  

• As escolas- orientar seus programas para 

realizar a capacitação dentro de um novo contexto. 

Gestão de Pessoas, bases teóricas e experiência no 

serviço público225 -2010 

Objetivo- sistematizar reflexões realizadas por 

docentes e alunos no decorrer da primeira edição do 

curso de Especialização em Gestão de Pessoas no 

Serviço Público, realizado pela ENAP no período de 

2007 a 2009.  

Realiza a articulação entre o conhecimento acadêmico 

                                                           
225 CAMÕES, M. R. de S.; PANTOJA, M. J.; BERGUE, S. T (Orgs.). Gestão de pessoas: bases teóricas e 
experiências no setor público.  Brasília : ENAP, 2010. 
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trazido por professores e a experiência dos servidores 

públicos participantes do curso.  

Dissemina os aprendizados gerados, a ampliar o 

debate sobre os temas em referência e o intercâmbio e 

a produção de conhecimentos; 

A publicação foi organizada em sete capítulos teóricos 

e sete estudos de caso- demonstram a centralidade e 

relevância dos temas no debate atual da gestão de 

pessoas; 

 Esta obra é um exemplo da constituição da ENAP 

como ambiente de aprendizagem, participação e 

integração da missão da ENAP de desenvolver 

competências de servidores públicos. 

A especialização almejou contribuir: 

• Consolidação da PNDP, com a capacitação, 

em nível estratégico, de servidores das áreas de 

desenvolvimento e gestão de pessoas dos órgãos 

públicos federais; 

• Fortalecimento das unidades de recursos 

humanos e a atuação sintonizada com as diretrizes da 

Política.  

Quadro 7. ENAP e Gestão por Competência no Serviço Público. 
Fonte: Elaborado pela autora com bases em PIRES et al (2005); CAMÕES; PANTOJA; BERGUE (2010) e 
CARVALHO et al (2009). 
 

Pela análise do Quadro 7, podemos concluir como a ENAP vem trabalhando na 

consolidação da PNDP, baseada no processo de Gestão por Competência, atuando assim, 

como um órgão capacitador e articulador das experiências desenvolvidas sobre a gestão por 

competência nas diversas instituições públicas. Com essa atuação, a ENAP vai legitimando e 

naturalizando as orientações dos Organismos Internacionais, como as preconizadas pela 

OCDE, contribuindo para a formação do consenso em torno dessas diretrizes. 

Entendemos também que esta ação contribui para a produção da hegemonia226 das 

classes dominantes, pois o projeto burguês de sociabilidade ao buscar difundir sua 

racionalidade, o faz por meio do Estado, ou seja, pela mediação de instituições de ensino, 

como a ENAP que passa a funcionar como aparelho privado de hegemonia227 na construção 

                                                           
226 A hegemonia entendida neste trabalho como a “capacidade de uma classe subordinar frações da mesma classe 
e da classe adversária como também as disputas dessa última para romper com sua posição subalterna” (LIMA, 
2007, p. 28). 
227

  Segundo Fontes (2006, p. 211) “o fulcro do conceito gramsciano de sociedade civil – e dos aparelhos 
privados de hegemonia – remete para a organização (produção coletiva) de visões de mundo, da consciência 
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do consenso dos trabalhadores em torno da racionalidade capitalista, pois, como discutimos 

no capítulo 1, o capitalismo necessita para sua sobrevivência revolucionar-se constantemente, 

para tanto necessita de um gigantesco aparelho, o Estado, que dá maior potencialidade e 

coerência as classes dominantes, mas também compõe as lutas entre dominantes e dominados, 

assim, entendemos o Estado como um grande articulador das práticas classistas. Todavia, se 

apresenta como o partido do Capital, construtor da racionalidade burguesa (DIAS, 1999) que 

na atualidade busca a conciliação entre capital e trabalho, pelo estabelecimento de estratégias 

de obtenção do consenso tão bem veladas pelo processo de gestão por competências, como 

podemos observar no decorrer deste trabalho.  

Pelas análises apresentadas neste capítulo, procuramos demonstrar como a gestão por 

competência está se constituindo como a forma de organização do trabalho dentro do serviço 

público. Procuramos também demonstrar sua finalidade, a obtenção do consenso dos 

servidores em torno das novas estratégias da contrarrevolução neoliberal, que Fernandes 

(1975) denominou de estratégias de contrarrevolução preventiva que objetivam a manutenção 

da acumulação capitalista. Assim, busca-se o aumento da produtividade do trabalho com a 

adesão e consentimento dos servidores. 

Para tanto, foi fundamental a realização da análise da base de fundamentação teórica 

desse conceito, a teoria do capital humano e da “Sociedade do Conhecimento”,  os quais são  

conduzidos pela ação dos Organismos Internacionais. Esta ação conta com a adesão do 

governo brasileiro, que por meio de suas instituições, como a ENAP, promove a consolidação 

dessas diretrizes no país e contribui para a reorganização do trabalho no serviço público, a 

partir dos princípios da lógica gerencial, leia-se mercado, cujo objetivo, consiste no aumento 

da produtividade do trabalho em um contexto a racionalização dos custos do trabalho, de 

direcionamento do fundo público para a reprodução do capital, como podemos observar pelo 

pagamento da dívida pública e, portanto, de reconfiguração e ao mesmo tempo de reafirmação 

do Estado como garantidor do processo de acumulação capitalista.  

Todavia, esse movimento não acontece sem resistência e luta da classe trabalhadora, 

como podemos observar pelas greves228 realizadas pela categoria dos servidores TAE’s, 

ocorridas nos anos de 2007, 2011, 2012, 2014 e 2015.  Nesse sentido, destacaremos as pautas 

da última greve (2015) que, como apontamos no capítulo 2, se constituiu em uma greve 

                                                                                                                                                                                     
social, de ‘formas de ser’ adequadas aos interesses do mundo burguês (a hegemonia) ou, ao contrário, capazes de 
opor-se resolutamente a esse terreno dos interesses (corporativo), em direção a uma sociedade igualitária 
(‘regulada’) na qual a eticidade prevaleceria (o momento ético-político da contra-hegemonia)”. 
228 Cf. nota 117 do capítulo 2. 
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unificada dos servidores públicos federais que para além das demandas relacionadas a carreira 

e condições de trabalho, está se lutando contra a precarização da Educação Superior. 

 

Reposição de Perdas e Aprimoramento da 

Carreira: 
• Índice de 27,3% no piso da tabela 

considerando as perdas de janeiro de 2011 a 

julho de 2016; 

• Pelo aprimoramento da Carreira com 

correção das distorções, levando em 

consideração a racionalização dos cargos, 

piso de três salários mínimos e step de 5%; 

reposicionamento dos aposentados e 

pensionistas, e concurso público via RJU 

para todos os níveis de classificação; 

• Pela não retirada de ganhos administrativos e 

judiciais da Categoria – pagamento imediato; 

• Reabertura de prazos para que os Técnico-

Administrativos em Educação que ainda 

estejam no PUCRCE possam migrar para o 

PCCTAE; 

• Reconhecimento dos certificados de 

capacitação dos aposentados quando os 

mesmos se encontravam na ativa; 

• Aproveitamento de disciplinas de curso de 

graduação e pós-graduação para todas as 

classes do PCCTAE para fins de progressão 

por capacitação; 

• Reconhecimento de títulos de mestrado e 

doutorado obtidos fora do país. 

• Posicionamento hierárquico em padrão de 

vencimento equivalente na tabela quando do 

reingresso de servidor em outro cargo do 

PCCTAE. 

• Efetivação do Plano Nacional de Capacitação 

lançado em 2013; 

• Extensão, para os Técnico-Administrativos 

em Educação, do art. 30 da lei 12772/12, que 

trata de afastamento para realização de 

estudos de pós-graduação; 
 

Condições de Trabalho e Qualidade no Serviço 

Público 
• Turnos contínuos com redução da jornada de 

trabalho para 30 horas, sem ponto eletrônico 

e sem redução de salário; 

• Pela revogação da Lei que cria a EBSERH 

para gerir os Hospitais Universitários das 
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Instituições Federais de Ensino e pela 

contratação de trabalhadores via concurso 

público (RJU); 

• Revogação das orientações normativas (nº 6, 

15 e 16) relativas à insalubridade, 

assegurando os direitos dos trabalhadores que 

já se aposentaram e dos que estão na ativa; 

• Pela suspensão imediata dos cortes 

orçamentários nas Instituições de Ensino e 

recomposição do orçamento; 

• Construção/ampliação de creches nas 

Instituições Federais de Ensino, atendendo a 

demanda da comunidade acadêmica; 

• Construção de uma política de combate 

efetivo ao assédio moral nas Instituições 

Federais de Ensino; 

  
Democratização das Instituições Federais de 

Ensino 

• Por um processo eleitoral no mínimo 

paritário para a escolha de gestores no âmbito 

das universidades públicas, de forma 

autônoma, com lista uninominal; 

• Por uma composição paritária nos conselhos 

superiores; 

• Pelo fim da criminalização das lutas e das 

perseguições aos dirigentes sindicais e 

ativistas nas Instituições Federais de Ensino 

Superior; 

  
Pauta Geral dos Servidores Públicos Federais • Pela Revogação das Leis que criaram a 

EBSERH e a FUNPRESP; 

• Por uma política salarial permanente com 

correção das distorções e reposição das 

perdas inflacionárias; 

 Índice linear de 27,3%; 

• Estabelecimento de Data-base em 1º de maio; 

• Pelo direito de negociação coletiva 

(convenção 151 OIT) e liberação de 

dirigentes para o exercício de mandato 

classista; 

• Pela instituição da Ascensão Funcional; 

• Pela paridade salarial entre ativos, 

aposentados e pensionistas; 

• Pela retirada dos projetos do Congresso 

Nacional que atacam os direitos dos 

trabalhadores; 

• Por isonomia salarial e de todos os benefícios 

entre os poderes; 
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• Pela anulação da reforma da previdência de 

2003, realizada por meio de compra de votos 

de parlamentares; 

• Pela extinção do fator previdenciário; 

• Pela incorporação de todas as gratificações 

produtivistas; 

• Pelo fim da terceirização que retira direito 

dos trabalhadores; 

• Pela imediata realização de concurso público 

pelo RJU. 

  

Quadro 8. Pautas Greve 2015  
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fasubra (2016a)229 
 

No entanto, em relação a carreira dos servidores TAE’s, e portanto em relação a gestão 

do trabalho desses servidores, gostaríamos de apontar que se inicia, por parte da Fasubra230, 

no ano de 2016, em resposta aos termos negociados na greve de 2015, o I Encontro Nacional 

Aprimoramento de Carreira.  Este Encontro ocorreu em Brasília,  na Universidade de Brasília 

nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2016, reuniu  representantes trabalhadores técnico-

administrativos pertencentes aos Grupos de Trabalho sobre Carreira, dirigentes sindicais e 

integrantes das Comissões Internas da Carreira (CIS) e da Comissão Nacional de Supervisão 

da Carreira (CNSC), além de trabalhadores dos Institutos Federais (IF) da base do 

SINASEFE.  Estiveram presentes os representantes do Conselho Nacional da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), o reitor do Instituto Federal da 

Paraíba e coordenador da Câmara Temática de Gestão de Pessoas da entidade e o 

Coordenador Jurídico e Relações de Trabalho do SINASEFE e membro da Comissão 

Nacional de Supervisão (CNS). O objetivo do Encontro foi discutir sobre aumento nos 

padrões de vencimento e capacitação, Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), 

técnico-substituto, dimensionamento e a relação CIS-FASUBRA-CNSC (FASUBRA, 2016b). 

Nesse sentido, frente a análise efetuada neste trabalho sobre a PNDP e o processo de 

gestão por competência  e o início do debate sobre o aprimoramento de carreira efetuado pela 

FASUBRA surgem algumas questões, indagações: como os servidores técnico-

administrativos em educação estão compreendendo as alterações na gestão do trabalho no 

                                                           
229

 Disponível em http://www.fasubra.org.br/index.php/fasubra/737-plenaria-nacional-confirma-inicio-da-greve-
em-28-de-maio, acessado em 13 de março de 2016. 
230

 A FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 
(FASUBRA-SINDICAL) foi fundada em 19 de dezembro de 1978, sob a denominação de "FEDERAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES DE SERVIDORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS". Representa todos (as) os(as) 
trabalhadores(as) das Instituições de Ensino Superior (IES) e das Instituições vinculadas ao ensino de 3º grau, a 
ela associadas, em todo o território nacional, totalizando mais de 150 mil trabalhadores(as) (FASUBRA, 2007). 
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serviço público federal, considerando a implementação da PNDP e os princípios da gestão por 

competência? Como as entidades representativas da categoria compreendem os princípios da 

gestão por competência, conceito que fundamenta a PNDP e o Plano de desenvolvimento dos 

Integrantes de Carreira dos Caros Técnico-Administrativos em Educação? Existe por parte da 

categoria dos servidores TAE’s algum projeto de gestão do trabalho que se “contraponha” ao 

projeto governamental de gestão do trabalho baseada na gestão por competência? Assim, 

entendemos que esses questionamentos contribuirão e servirão para estudos futuros, uma vez 

que consideramos como fundamental a análise das formas de resistências, como também, dos 

projetos que se contraponham ao modelo de gestão por competências.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve por objetivo analisar a política de gestão do trabalho do governo 

federal para os servidores TAE’s das IFES nos governos Luis Inácio Lula da Silva (2003-

2010) e Dilma Rousseff (2011-2014). 

Como apontamos inicialmente o interesse pelo tema surgiu a partir de minha inserção 

profissional em uma IFES em que lotada na PROGEPE da UFF, na condição de técnico-

administrativo em educação, no cargo de assistente social, passei a exercer minhas atividades 

profissionais junto aos servidores TAE’s, como também na política de gestão do trabalho do 

governo federal. 

Para podermos analisar a política de gestão do trabalho do governo federal para os 

servidores TAE’s, elencamos como referencial teórico o materialismo histórico dialético que 

considera a realidade como síntese de múltiplas determinações cuja finalidade consiste em 

desvendar a aparência fenomênica, imediata do fenômeno a fim de apreender a sua essência, 

sua estrutura e dinâmica. Para tanto realizamos um caminho inverso, ou seja, de inserção da 

política de gestão do trabalho do governo federal para os servidores TAE’s no movimento 

mais amplo da configuração do capital.  

Percorremos um percurso que pudesse nos conduzir e apontar os determinantes mais 

gerais da reconfiguração do trabalho no serviço público federal para que assim pudéssemos 

realizar o caminho de volta e compreender sua finalidade, objetivos e base de fundamentação. 

Iniciamos esse trajeto, no nosso primeiro capítulo, a partir da análise do papel e da função do 

Estado na constituição do projeto burguês de sociabilidade.  

Desse modo, realizamos uma incursão nos pensadores clássicos, a fim de 

compreendermos e contrapormos suas diferentes análises sobre a função e papel do Estado 

para apontarmos como o modo de produção capitalista, enquanto modo de produção 

dominante, necessitou da construção de um arcabouço legal-institucional necessário a 

construção de sua racionalidade, o Estado burguês, que passa a se configurar como matriz 

política das práticas capitalistas  (DIAS, 1999).  

Dessa forma, compreendemos como o Estado vem se constituindo enquanto um 

organismo próprio de uma classe, sendo destinado a dar maior potencialidade a ela. Todavia, 

apontamos que o mesmo não é monolítico, também compõe as diferenças existentes no 
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interior das relações dominantes como também os antagonismos no campo dos dominados 

(DIAS, 1999). 

A partir dessa compreensão da função do Estado podemos continuar nossa caminhada, 

a qual se debruçou sobre a análise do papel do Estado no modo de produção capitalista. Nesse 

sentido, a partir da análise sobre o ciclo do capital (HARVEY, 2011) entendemos que as 

crises são inevitáveis e necessárias a acumulação do capital. Nesse contexto, o conceito 

marxista de contrarrevolução burguesa foi usado para podermos compreender como se 

estabelecem as ações burguesas de saída da crise, que como demonstramos podem ser a 

“quente” ou a “frio” (FERNANDES, 1975). 

Considerando a análise do ciclo do capital (HARVEY, 2011) e, portanto a tendência 

de internacionalização do capital, de busca de novos campos de lucratividade, podemos 

compreender e demonstrar como a formação de um mercado mundial consiste em um traço 

constitutivo do modo de produção capitalista. Assim, analisamos os diferentes estágios do 

modo de produção capitalista, o que nos suscitou a compreender o conceito de imperialismo 

(LENIN, 2011) e o conceito de desenvolvimento desigual de combinado (TROSTKY, 1977). 

Este conceito foi elaborado a partir da lei do desenvolvimento desigual abordado por Lenin 

(1982) em O desenvolvimento do capitalismo na Rússia, e posteriormente Trostky (1977) 

desenvolveu o conceito de desenvolvimento combinado. Por meio do conceito de 

desenvolvimento desigual de combinado, entendemos como a universalização das relações 

capitalistas ocorrem por meio de uma relação hierarquizada entre países centrais e periféricos 

e como o desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos combinam traços arcaicos e 

modernos. 

Nesse sentido, a partir da compreensão do imperialismo (LENIN, 2011) como uma  

etapa do capitalismo monopolista, ou seja, como etapa particular do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista em que predominam a força dos monopólios e do capital 

financeiro, buscamos apreender suas diferentes configurações, como também o papel do 

Estado burguês. Por meio dessa análise concluímos, como aponta Dias (1999), como o Estado 

vai se reformulando, por meio dos processos contrarrevolucionários, a fim de garantir o 

projeto de sociabilidade burguesa. 

Desse modo, focamos nosso estudo no conceito de mundialização financeira 

(CHESNAIS, 1998), que como apresentamos neste trabalho, compreendemos como um 

processo  de “continuidades e novidades” (LIMA, 2007) do conceito de imperialismo exposto 
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por Lênin (2011), como também, focamos no conceito de neoliberalismo para delimitarmos  

nossas análises nas transformações ocorridas a partir dos anos de 1970 e suas implicações nas 

políticas públicas, em especial, a política de Educação Superior voltadas para as IFES como 

também na reconfiguração do trabalho.  

A partir da compreensão do neoliberalismo enquanto uma contrarrevolução 

(FERNANDES, 1975), uma reação conservadora ao Estado de Bem-estar social nos países de 

capitalismo central e o desenvolvimentismo nos países de capitalismo dependente, foi 

importante compreendermos como se estabeleceu a inserção do Brasil no sistema capitalista 

mundial. Nesse contexto, a utilização do conceito de capitalismo dependente (FERNANDES, 

1968) contribuiu para entendermos a inserção brasileira no sistema econômico mundial. O 

processo de modernização aqui efetuado foi relacionado às transformações estruturais da 

ordem burguesa e articulada aos interesses da burguesia brasileira em reproduzir os processos 

de dominação e subordinação (FERNANDES, 1968). Do mesmo modo, a respeito da 

realidade brasileira, com base na análise efetuada por Marini (2010), analisamos o que se 

estabeleceu no Brasil foi o desenvolvimentismo, que como apontado pelo autor, consistia em 

uma teoria que reforçava os laços de dependência.  

No contexto da contrarrevolução neoliberal a categoria fundo público também ganhou 

centralidade nesse estudo, pois surge como um importante elemento  na  compreensão do 

processo de contrarreforma do Estado e do tema proposto. Com base em Behring (2009) e em 

Salvador (2010) entendemos o fundo público como espaço de luta, uma arena em que giram 

divergentes interesses antagônicos: capital e trabalho. Assim, no contexto da contrarrevolução 

neoliberal há o acirramento da disputa pelo fundo público e a utilização das receitas dos 

Estados Nacionais para a reprodução do capital. 

Ainda no primeiro capítulo, considerando nossas análises realizadas sobre a 

constituição do capitalismo, da inserção periférica e dependente do Brasil no sistema 

capitalista e considerando a contrarrevolução neoliberal, foi fundamental, para a apreciação 

do tema proposto, efetuarmos uma análise sobre as alterações na esfera do trabalho. Nesse 

sentido, entendemos com base em Lima (2007), que as alterações na esfera produtiva, o 

reordenamento do papel do Estado e a difusão de uma nova sociabilidade burguesa são 

estratégias entrecruzadas do processo de contrarrevolução burguesa em sua fase neoliberal, 

que objetivam conferir ao capital a flexibilidade para que aproveite novas oportunidades de 

acumulação. 
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Com base no conceito de acumulação flexível (HARVEY, 1996) e  nos estudos de 

Alves (2011) demonstramos o processo de flexibilização do trabalho em suas múltiplas 

determinações e a constituição de novas ideologias de matriz flexível, como o toyotismo, que 

enquanto modelo de gestão, busca a “captura da subjetividade” do trabalho. Assim, chegamos 

na apreensão de um dos conceitos fundamentais na compreensão de nosso objeto, a gestão por 

competência, que consiste na nova forma de subsunção formal-intelectual do trabalho, pela 

captura da subjetividade (engajamento) do trabalhador, na nova fase de acumulação 

capitalista, sob a ideologia do toyotismo. Desse modo, deixamos evidente a essência do 

projeto burguês de modernização do trabalho por meio da gestão por competências, uma vez 

que ela encobre a racionalização e os custos do trabalho por meio do aumento da eficiência e 

de novos ganhos de produtividade. 

A fim de compreendermos o contexto em que nosso objeto se insere, realizamos uma 

análise sobre o papel da educação a partir das análises de Severino (2006) para podermos 

compreender que ao mesmo tempo que ela pode contribuir para a transformação social, ela 

vem se constituindo, a partir do processo de contrarrevolução neoliberal, em mais um dos 

empreendimentos econômico-financeiros a serem conduzidos pelas leis do mercado.  

Analisamos também o conceito de capital humano e suas transformações ao longo das 

décadas com base nos estudos de Motta (2012). De uma forma geral, o capital humano 

consiste em uma teoria que passa a balizar a formação educacional desde os anos de 1960 a 

fim de atender as necessidades de acumulação do capital por meio da formação de mão-de-

obra e que vem contando para sua difusão com a atuação dos Organismos Internacionais. 

Assim, evidenciamos com base nos estudos de Lima (2011) como se efetiva, por meio da 

análise de documentos, a ação desses Organismos. 

Finalizamos esse capítulo, demonstrando a função da Educação Superior, nos países 

de capitalismo dependente. A Educação Superior se constitui em espaço de investimento para 

o capital, de alívio a pobreza, de constituição de consentimento em torno da sociabilidade 

burguesa e de formação de mão-de-obra.  Utilizamos também as análises de Rodrigues (2007) 

para podermos compreender como se efetiva as disputas de fração de classe na condução da 

contrarreforma da Educação Superior. Nesse sentido, podemos entender que se instaura um 

processo de reformulação da Educação Superior, denominado por Lima (2007) de 

contrarreforma da Educação Superior que vem sendo implementada por meio de um conjunto 

de decretos, leis e medidas provisórias, desde o governo Collor, passando pelos governos de 
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Fernando Henrique Cardoso e chegando aos governos do PT e que apontam para um processo 

de empresariamento da Educação Superior.  

No segundo capítulo, foram analisados o processo de contrarreforma do Estado 

brasileiro, como também o processo de contrarreforma da Educação Superior. Observamos 

neste estudo, com base em Lima (2007) que a contrarreforma do Estado vem se estabelecendo 

por meio de um processo de continuidades e descontinuidades. Iniciamos a análise por meio 

da contrarreforma do Estado a partir da constituição do PDARE no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002).  

Focamos o exame do PDARE nos processos referentes a reconfiguração do Estado, da 

administração pública e do trabalho no serviço público federal. Assim, fomos demonstrando, 

frente a justificativa do discurso formal do governo de crise fiscal, como o paradigma da 

gestão privada, leia-se mercado, passa a conduzir a contrarreforma do Estado, com base na 

contrarrevolução neoliberal, que  possui como premissa a restauração do livre mercado. 

Especificamente em relação ao trabalho fomos percorrendo e demonstrando o 

conjunto de medidas que buscavam a desregulamentação e flexibilização do trabalho no 

serviço público federal. Desse modo, por meio dessa análise, podemos compreender com base 

em Lima (2007) que o reordenamento do papel do Estado e do trabalho no serviço público 

estão articulados ao processo de reestruturação produtiva e de formação de uma nova 

sociabilidade, se constituindo em elementos entrecruzados, em estratégias da contrarrevolução 

burguesa em sua fase neoliberal, ou seja, estão inseridos no movimento mais amplo do 

capital. 

Como esse processo se efetua por meio de continuidades/descontinuidades (Lima, 

2007) apontamos como ocorreu a contrarreforma nos governos de Luis Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) e no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). Dessa forma, podemos 

compreender que esses governos mantiveram e viabilizaram as estratégias da 

contrarrevolução neoliberal por meio de ações que buscavam a coesão social. Assim, 

aportados em diretrizes do social-liberalismo buscaram com o apoio popular a continuação da 

contrarrevolução neoliberal no país (DIAS, 1999).  

Neste mesmo capítulo, chegamos a um ponto fundamental para a compreensão do 

tema proposto. Ele se refere a análise dos dados do Orçamento Geral da União. Por meio dele, 

podemos demonstrar que na essência da modernização do aparelho de Estado 
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(contrarreforma) e do trabalho dentro do serviço público, encontra-se a política de 

direcionamento do fundo público para o pagamento dos juros e amortização da dívida em 

detrimento aos gastos alocados para as áreas sociais em que se encontra a Política de 

Educação Superior.  

Nesse sentido, continuando nosso percurso, discorremos sobre o processo de 

contrarreforma da Educação Superior. Demonstramos o processo de empresariamento da 

Educação Superior, que envolve tanto a expansão da oferta privada (MANCEBO, VALE, 

MARTINS, 2015) desse nível de ensino como também a privatização interna das IFES por 

meio do seu financiamento pela iniciativa privada como também por meio de uma forma de 

gestão baseada nas diretrizes de mercado. 

 Entendemos que essas ações se efetivam por meio da concepção de educação 

enquanto bem público não-estatal (LIMA, 2007), o que acarreta no financiamento privado das 

instituições públicas e do financiamento público das instituições privadas. Assim, fomos 

demonstrando por meio de um conjunto de leis, decretos e medidas provisórias (LIMA, 2007) 

como se vem efetivando o processo de empresariamento da Educação Superior.  

Dentre elas, destacamos o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, o REUNI. Apontamos suas principais características e 

finalidades que contribuíram para a compreensão, segundo Ribeiro (2011), que o REUNI 

consiste em uma política calcada em uma lógica empresarial, de acordo com princípios da 

administração gerencialista que visa prioritariamente reduzir custos e otimizar recursos, 

importando, desse modo, a lógica produtivista do setor privado. 

Após essa análise apresentamos a carreira e a categoria dos servidores TAE’s e o 

quadro atual do quadro de servidores TAE’s considerando as alterações efetuadas nas IFES a 

partir do processo de expansão e reestruturação dessas instituições no período de 2003-2013. 

Em relação a configuração do quadro de servidores TAE’s por meio da análise do Censo da 

Educação Superior (1995-2013) podemos concluir que houve uma reposição do quantitativo 

de servidores o que nos levou a entender que o estabelecimento de uma nova forma de gestão 

do trabalho dentro do serviço público, por meio da gestão por competências, pode se consistir 

em mais uma forma de uso e controle do trabalho dentro das IFES, no contexto de “expansão 

precarizada” via REUNI, escamoteando o processo de racionalização do custo do trabalho e 

de sua flexibilização no contexto da contrarreforma do Estado.  



178 
 

No terceiro capítulo analisamos a política de reconfiguração do trabalho dos 

servidores TAE’s do Governo Federal, expressa na PNDP Decreto nº 5.707/06, como 

também, as demais ações do governo federal direcionadas a reconfiguração trabalho nas 

IFES. Nossa análise buscou, a fim de atender aos nossos objetivos, identificar as bases de 

fundamentação teórica e a finalidade de implementação dessa política dentro das IFES. 

Para tanto iniciamos esse percurso por meio de um breve resgate histórico a respeito 

da gestão do trabalho no âmbito da administração pública federal brasileira a fim de 

mapearmos suas principais transformações. Prosseguindo com nossa análise, nos debruçamos 

em documentos oficiais do governo federal e legislações pertinentes a respeito da gestão do 

trabalho dos servidores públicos federais.  

Observamos pelo estudo dos documentos oficiais que as alterações na política de 

gestão de gestão do trabalho dos servidores públicos federais na atualidade é justificada pelo 

discurso oficial frente a necessidade de adequação do perfil do servidor ao “novo” papel do 

Estado instituído a partir das diretrizes da contrarrevolução neoliberal.  

Nesse caminho de compreensão da base de fundamentação teórica da política de 

gestão do trabalho no serviço publico federal, destacamos o conceito de profissionalização 

(SHIROMA, 2003) que surge como ponto fundamental para a compreensão da essência de 

nosso objeto, uma vez que ele é compreendido como um constructo que obscurece a realidade 

da situação de trabalho ao mesmo tempo em que estabelece a internalização da motivação e 

disciplina, ou seja, visa a desintelectualização, modelando um novo perfil de profissional, 

competente tecnicamente e inofensivo politicamente, um “expert” preocupado com sua 

avaliação e recompensas. 

Do mesmo modo, a análise das legislações referentes a gestão do trabalho dos 

servidores públicos federais nos levou a compreensão da construção de uma política de gestão 

do trabalho, por parte do governo federal, baseada no conceito de gestão por competência, 

com foco na qualificação, capacitação gerencial e avaliação de desempenho dos servidores 

públicos federais. Assim, podemos evidenciar o processo de racionalização e flexibilização 

(nas suas variadas dimensões) do trabalho no serviço público federal.  

Dando prosseguimento a nossa pesquisa, focamos nossa análise na PNDP e demais 

portarias e decretos que a complementam. Especificamente em relação a categoria dos 

servidores TAE’s das IFES apresentamos o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. Por meio do exame das 
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finalidades e objetivo desse conjunto de legislações, destacamos mais uma vez, a gestão por 

competência como princípio balizador e norteador das políticas e práticas de gestão do 

trabalho no serviço público federal. 

Desse modo, buscamos apreender o sentido do conceito de competência, para tanto  

realizamos um resgate histórico do mesmo, como também de suas principais vertentes e 

diferentes concepções. Todavia, com base em Alves (2007) efetuamos sua análise crítica e 

demonstramos como ela consiste na nova forma de controle e uso da força de trabalho no 

contexto do toyotismo. Entendemos também, que o eixo central dessa nova forma de 

organização do trabalho no serviço público fundamenta-se na “captura da subjetividade”, ou 

seja, na formação de consenso. Seus princípios fundamentam-se no envolvimento dos 

trabalhadores a fim de aprimorarem os métodos de produção e cooperarem com a lógica de 

valorização, encobrindo o aumento da intensidade do trabalho. E em relação ao serviço 

público, demonstramos como instauração da gestão por competência, consiste em uma forma 

de flexibilização/racionalização dos custos do trabalho dentro do serviço público, estando 

assim, em consonância com as alterações no mundo do trabalho (processo de reestruturação 

produtiva, em sua fase de acumulação flexível), da contrarreforma do Estado e, portanto da 

contrarrevolução neoliberal. 

Nesse momento, podemos compreender e desvelar a correlação existente entre o 

processo de contrarreforma do Estado e a instauração de uma política de gestão do trabalho 

(PNDP) fundamentada no conceito de gestão por competência. Assim, considerando a análise 

do quantitativo de servidores TAE’s (Gráfico 2) que aponta um quadro de reposição da força 

de trabalho, concluímos que a PNDP estabelece estratégias de otimização do trabalho, por 

meio da busca do engajamento e da “melhoria das habilidades” dos servidores, em um 

contexto de reposição do quadro dos servidores TAE’s e de direcionamento do fundo público 

para a reprodução do capital como demonstramos por meio da análise do Orçamento da União 

(Gráfico1). 

Todavia, a análise do conceito de gestão por competência nos levou a análise do papel 

os Organismos Internacionais, mais especificamente a OCDE, na condução da política de 

gestão do trabalho nos países de capitalismo dependente. Para tanto, realizamos um resgate da 

criação da OCDE e entendemos com base em Lima (2007) e em Souza (2009) que a teoria da 

“Sociedade do Conhecimento” ou “Pós-Capitalista” está presente nos textos da OCDE 

constituindo em sua base de fundamentação. Do mesmo modo, compreendemos como a 
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OCDE passa a interferir nos quadros do funcionalismo público de diversos países pautada a 

partir desses princípios. Sobre a gestão do trabalho, os documentos da OCDE apontam o foco 

na gestão por competências a fim de “modernizar a gestão” do serviço público para torná-la 

mais profissional, mais orientado para o desempenho, mais flexível. 

Do mesmo modo, podemos desvelar a ação desses Organismos de elaboração e 

difusão dos valores e concepções que constituem o projeto burguês de sociabilidade, por meio 

da aparência de assessoria e colaboração, encobrem a adequação das políticas dos países de 

capitalismo dependente a necessidade de acumulação do capital, aprofundando ainda mais a 

condição de dependência (FERNANDES, 1968).  

Entretanto, apontamos em nosso estudo que esta ação não é imposta (FERNANDES, 

1968), ela se efetua por meio de uma relação de cooperação/assistência técnica. Essa ação 

vem se cristalizando principalmente com a atuação da ENAP. Assim, nosso trabalho se 

debruçou sobre a atuação dessa instituição que passa a conduzir a formação, a capacitação 

para o trabalho do servidor público federal. 

Em relação a ENAP, do mesmo modo, realizamos uma análise de sua criação e 

objetivos dessa instituição. Demonstramos que ela consiste em uma Escola de Governo e que 

atua na formação e aperfeiçoamento da Administração Pública Federal e estabelece ações de 

colaboração internacional. Assim, analisamos algumas de suas publicações que consistem em 

traduções de artigos da OCDE e apontamos seu papel de órgão mediador dos projetos de 

gestão do trabalho “assessorados” pelos Organismos Internacionais. Demonstramos também 

por meio das análises de outras publicações como a ENAP vem trabalhando na consolidação 

da PNDP, baseada no processo de Gestão por Competência, atuando assim, como um órgão 

capacitador e articulador das experiências desenvolvidas sobre a gestão por competência nas 

diversas instituições públicas. 

Dessa forma, esse trabalho pode desvelar a base de sustentação teórica da política de 

gestão do trabalho do governo federal para os servidores TAE’s e apontar como a gestão por 

competência está se constituindo como a forma de organização do trabalho dentro do serviço 

público, principalmente dentro das IFES, cujo objetivo, encoberto sob a aparência de 

modernização, consiste no aumento da produtividade do trabalho por meio da captura da 

subjetividade do trabalhador em um contexto de racionalização do trabalho no serviço público 

e de direcionamento do fundo público para a reprodução do capital.  

Entendemos que essa dissertação não se esgota na análise da PNDP, pois se trata de 

um processo contínuo, que se encontra em movimento e a cada momento se modifica  com 
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novas legislações e diretrizes, como a PL 257 de 2016 que prevê suspensão de concursos 

públicos, congelamento salarial e  programa de demissão voluntária de servidores públicos 

dentre outras medidas (PORTAL DO SERVIDOR FEDERAL, 2016).  

Todavia, é necessário que o movimento sindical e os próprios servidores públicos 

federais, em especial os TAE’s, mantenham-se atentos, principalmente quanto ao processo de 

cooptação do governo federal que se constitui como uma de suas estratégias, como apontamos 

neste trabalho, a fim de que possam fundamentar as análises sobre a PNDP e de sua 

finalidade, tanto para o serviço público como para a gestão do trabalho dentro do serviço 

público. 

Esperamos que esta dissertação viabilize um debate sobre as competências no serviço 

público, pois cremos ser possível para a categoria constituir meios de resistência e 

enfrentamento da política em curso no Brasil. Assim, surge como questionamento para futuras 

pesquisas, o estudo das formas de resistência, como também da própria compreensão por 

parte dos servidores públicos, em especial dos servidores TAE’s, sobre a política de gestão do 

trabalho baseada no modelo das competências, bem como o exame de como esta política esta 

sendo implantada nas IFES, em um contexto de profunda reconfiguração da Universidade 

Pública brasileira. 
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