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RESUMO 

 

 

FIGUEIREDO, J. C. As privatizações nas universidades públicas brasileiras: o caso da UFF. 

2015. 416 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de 

Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

Este trabalho tem como objeto de investigação e avaliação a privatização das 

universidades públicas brasileiras, em particular o caso da Universidade Federal Fluminense, 

do início dos anos 1990 até os dias atuais. A primeira hipótese é de que, neste período, a crise 

do capital no mundo impôs as privatizações e a reforma do aparelho do Estado no Brasil, e a 

partir de então está em curso um processo em que a educação, inicialmente tida como 

segmento pouco atrativo, passa a ser cobiçada pelo mercado, onde as universidades públicas 

estão submetidas a uma dupla apropriação: enquanto mercadoria e como setor público a 

serviço da acumulação privada. A segunda hipótese é a de que este período de tempo tomado 

como referência se configura como o de maior intensificação das privatizações das 

universidades públicas brasileiras em geral na sua história, tendo como exemplo emblemático 

o caso da Universidade Federal Fluminense - UFF. Utilizando o materialismo dialético como 

método de análise, realiza-se uma pesquisa bibliográfica e documental. São usados, como 

principais referenciais teóricos para a compreensão das principais características do modo de 

produção na atualidade, os trabalhos de Marx, Engels e Lênin. Em Lênin destacamos sua 

análise da consolidação dos monopólios no final do século XIX, como principal característica 

do que denomina de Imperialismo - a fase superior do capitalismo. Apresentamos uma 

avaliação ampla das privatizações no Brasil e sua extensão ao âmbito das universidades 

públicas, buscando identificar quais principais determinações econômicas, políticas e 

ideológicas configuram a intensificação das privatizações no período estudado. Em particular 

avaliamos o avanço do processo de privatização em andamento na UFF. Ao final do trabalho, 

realizamos uma exposição concisa sobre algumas formas resistências às privatizações, e sobre 

o prognóstico das lutas que se apresentam, no presente e no futuro próximo, na defesa da 

universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada no país.     

 

Palavras-Chave: Privatização. Universidade Pública. Público versus Privado. Crise do 

Capital. Estado e Políticas Públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

FIGUEIREDO, Julio Carlos. The privatization of Brazilian public universities: the case of 

UFF. 2015. 416 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade 

de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

This work has as subject the investigation and assessment about privatization of 

Brazilian public universities, in particular the case of the Federal Fluminense University, 

since the early 1990s to the present day. The first hypothesis is that, during this period, the 

crisis of capital in the world has imposed privatization and reform of the state apparatus in 

Brazil, and from then on is under way a process in which education, initially seen as 

unattractive segment, passes being coveted by the market, where public universities are 

subject to a dual appropriation: as a commodity and as the public sector at the service of 

private accumulation. The second hypothesis is that this period taken as a reference is 

configured as the further intensification of privatization of Brazilian public universities in 

general in its history, with the emblematic example the case of the Universidade Federal 

Fluminense - UFF. Using dialectical materialism as a method of analysis, is carried out a 

bibliographical and documentary research. It is used, as the main theoretical framework for 

understanding the main features of the production process at the present time, the works of 

Marx, Engels and Lenin. In Lenin we emphasize his analysis of the consolidation of 

monopolies in the late nineteenth century, as the main characteristic of what he terms as 

Imperialism - the highest stage of capitalism. We present a comprehensive assessment of 

privatization in Brazil and its extension to the scope of public universities, seeking to identify 

which main economic, political and ideological determinations configure the intensification 

of privatization during the study period. In particular we assess the progress of the 

privatization process underway in UFF. At the end of the work we performed a concise 

discussion of certain forms of resistance to privatization, and the prognosis of the struggles 

that arise in the present and in the near future, in defense of the public university, free, 

quality, secular and socially referenced in the country. 

 

Keywords: Privatization. Public University. Public vs. Private. Capital Crisis. State and Public 

Politics. 



RESUMEN 

 

 

FIGUEIREDO, Carlos Julio. La privatización de las universidades públicas brasileñas: el 

caso de UFF. 2015. 416 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – 

Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

El objetivo de este trabajo es la investigación y evaluación de la privatización de las 

universidades públicas brasileñas, en particular, el caso de la Universidad Federal 

Fluminense, desde la década de 1990 hasta la actualidad. La primera hipótesis es que en este 

período la crisis del capital en el mundo impone la privatización y la reforma del aparato 

estatal en Brasil, y desde entonces está en un proceso continuo en el que la educación, en un 

principio considerado como segmento poco atractivo, ahora está codiciado por el mercado, 

donde las universidades públicas están sujetas a una doble apropiación: como una mercancía 

y como el sector público al servicio de la acumulación privada. La segunda hipótesis es que 

este periodo de tiempo considerado como referencia está configurado como el de mayor 

intensificación de la privatización de las universidades públicas brasileñas en general en su 

historia, habiendo como ejemplo emblemático el caso de la Universidad Federal Fluminense - 

UFF. Utilizando el materialismo dialéctico como método de análisis, se lleva a cabo una 

investigación bibliográfica y documental. Se utilizan como el principal marco teórico para la 

comprensión de las principales características del proceso de producción en el momento 

actual, las obras de Marx, Engels y Lenin. En Lenin, señalamos su análisis de la 

consolidación de monopolios a finales del siglo XIX como la característica principal del estilo 

del imperialismo - la fase superior del capitalismo. Se presenta una evaluación amplia de la 

privatización en Brasil y su extensión al ámbito de las universidades públicas, buscando 

identificar las principales determinaciones económicas, políticas e ideológicas de la 

intensificación de la privatización durante el período de estudio. En particular evaluamos el 

progreso del proceso de privatización en curso en la UFF. Al final de la obra realizamos una 

discusión concisa acerca de ciertas formas resistencias a la privatización, y acerca el 

pronóstico de las luchas que se plantean en el presente y en el futuro cercano, en defensa de la 

universidad pública, gratuita y de calidad, y socialmente referenciada en el país. 

 

Palabras clave: Privatización. Universidad Pública. Público vs. Privado. Crisis del Capital. 

Estado y Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considerações iniciais sobre as privatizações: Problematização e Justificativa 

 

 

Esta tese tem como objeto de estudo o processo de privatização em curso nas IFES - 

Instituições Federais de Ensino Superior. Considera como referencial temporal de análise o 

período que se inicia na década de 1990 tendo prosseguimento até os dias atuais.  

Busca-se ampliar a análise, trazer maiores informações e dados acerca do desenrolar 

do processo de privatização no país, especificamente nas universidades públicas e sobre as 

características que este assumiu na UFF – Universidade Federal Fluminense.  

O avanço do projeto neoliberal em todos os segmentos da sociedade e, em especial, no 

espaço da administração pública fez com que a área da educação se transformasse em alvo 

cobiçado pelo mercado capitalista em busca de maior acumulação, tendo como consequência 

a consolidação no seu interior, da difusão de parâmetros inerentes à iniciativa privada.  

Ao estabelecer o referido período como referencial objetiva-se, de antemão, realçar 

que, ele concentra em relação ao tempo de existência da universidade publica no Brasil, o 

maior numero de iniciativas voltadas a viabilizar o seu processo de privatização.  

Neste contexto, não se pode subestimar os efeitos provocados no campo da esquerda 

pela queda do muro de Berlim em 1989 e, no Brasil, a derrota no segundo turno da primeira 

eleição direta para a Presidência da República, do candidato que representava uma 

considerável parcela desta esquerda.  

Assim o avanço das políticas neoliberais ligadas aos interesses do capital se depara 

com um momento extremamente vantajoso aos seus interesses: descenso das principais forças 

mobilizadas na década de 1980 na redemocratização do país e na retomada da defesa de 

direitos sociais, que tinham sido consagrados no texto da constituição promulgada em 1988, 

apesar das frustrações em relação também a vários pontos aprovados.  

Assim a assunção de referências advindas das empresas privadas foi tomando forma e 

conquistando espaço na educação pública em geral, e no caso das universidades públicas no 

particular, onde está passando a ser comum, no seu interior, a adoção de uma lógica 

produtivista, com a incorporação de métodos de gerenciamento oriundos da iniciativa privada, 

com a presença de fundações direito privado, com a proliferação de programas de incentivo 

ao empreendedorismo, de incubadoras de empresas de feiras de negócios, cuja finalidade 
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maior é a de naturalizar a ideologia de que só assim a universidade estaria sintonizada com as 

mudanças necessárias para colocar o país preparado para as demandas do novo patamar de 

acumulação e ser, assim, aceito no círculo das grandes nações capitalistas.  

O que se procura desta maneira é viabilizar novos espaços de acumulação em um 

período de crise do capitalismo e onde, especialmente a área da educação superior no Brasil, 

passado o período de privatizações das empresas públicas localizadas nas áreas de 

rentabilidade mais imediata, apresenta-se com um enorme potencial, tendo em vista a 

constatação da enorme defasagem existente entre a oferta de vagas e a demanda reprimida 

onde as classes menos favorecidas da população não têm acesso a um curso superior.  

É assim que a educação passa de área inicialmente tida como pouco atrativa para os 

interesses do capital, a segmento estratégico com alto grau de disputa no processo de 

privatização em curso no país.  

Nossa avaliação pressupõe a existência de outros momentos da história do país de 

iniciativas com o mesmo propósito, porém as determinações deste momento histórico reúnem 

componentes situados no plano político, econômico e ideológico, de largo espectro, que 

revelam o mais amplo avanço dos interesses privados na universidade pública brasileira.  

Em nenhum outro momento da história do país houve uma proliferação de iniciativas 

de tal monta que colocassem como coloca hoje, em risco o projeto de uma universidade 

pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada construído, acalentado e 

defendido por varias gerações de educadores das mais diversas tendências no Brasil.  

É necessário que se diga que este projeto de construção da universidade pública no 

Brasil, a que nos referimos, contém elementos comuns, mas inclui, também, diferenças de 

conteúdo e de método em sua concepção, e na forma de reconhecermos seus contornos.  

No entanto, a despeito das diferenças estamos estabelecendo como referência o projeto 

de universidade pública construído por diversas forças políticas nos espaços dos fóruns 

nacionais e regionais em defesa da educação pública, por ocasião da convocação e 

promulgação da assembleia constituinte
1
. 

Estamos realçando o período da aprovação da Constituição em 1988 por dois motivos 

essencialmente: Primeiro por representar um importante marco na história do país e na luta 

pela retomada do processo democrático, após o longo período da ditadura. Este período 

marcou não só a geração que foi mais diretamente afetada por ela, mas deixou consequências 

                                                 
1
  Referimo-nos aos diversos espaços de elaboração de propostas sobre a questão da educação por ocasião da 

Assembleia Constituinte que vai da sua instalação em 1º de fevereiro de 1987 até sua aprovação e 

promulgação pelo Congresso Nacional em 02 de setembro de 1988. Adiante no trabalho voltaremos à questão. 
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até os dias atuais onde existe uma grande expectativa de abertura do processo de apuração dos 

acontecimentos do que se passou no país. Segundo por representar um momento particular, 

em que diversos aspectos situados no plano internacional e nacional relacionados à 

consolidação do capitalismo no mundo e no país, vão se defrontar com um longo período de 

crise mundial, a crise dos anos 1970, que vai revelar com maior nitidez as conexões desses 

processos, com suas consequências e desdobramentos.  

Essas conexões do internacional com o nacional se afirmam definitivamente neste 

período revelando aquilo que Marx (2010, p. 42) já nos adiantava em 1848 no Manifesto 

Comunista, quando analisava as características da revolução burguesa: “Impelida pela 

necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. Necessita 

estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte”.  

Revelava-se deste modo as contradições e os dilemas da nossa história como nação, 

desmontando de uma vez por todas sua explicação de conteúdo idealista ancorada na mística 

de “país do futuro”, como, aliás, já nos indicava Florestan Fernandes (1975). 

O presente, com todas as suas nuances, condensa vários elementos que não se repetem 

como farsa, mas revelam a persistência de determinações econômicas, políticas e sociais que 

não podem ser mais uma vez colocados como fruto de falta de sintonia do país com o que se 

passa no mundo hegemonizado pela lógica do modo de produção do capital.  

O presente revela as contradições que o processo de inserção, agora desvelado, do 

modo de produção e reprodução do capital impõe, e onde os fatos revelam e descortinam na 

realidade, sua face político – ideológica.  

Por essas razões afirmamos que o processo de privatização no país e nas universidades 

públicas brasileiras nunca teve a dimensão que tem atualmente. A educação em geral e a 

educação superior em particular, deixa de ser um produto inicialmente tido como pouco 

atrativo e passa a ser tratada como um segmento importante para o mercado em busca de 

acumulação e aumento da lucratividade.  

E não se trata mesmo de um nicho de mercado que possa ser tratado como de pouca 

atratividade para o mercado, pois representa uma fatia considerável do Produto Interno Bruto 

do país
2
.  

É necessário lembrar ainda a específica apropriação que se faz da educação superior, 

enquanto setor público a serviço da iniciativa privada, onde ainda se localiza um percentual 

                                                 
2
  Segundo Paulo Guedes a área de educação representa aproximadamente 14% do PIB brasileiro (Revista 

Época/março de 2006), o que supera em valores os setor elétrico e o de comunicação, por exemplo.  
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considerável de matriculas 3.  

Assim podemos ver com nitidez a contradição que existe, por exemplo, entre uma 

Constituição que no seu artigo 407 consagra a autonomia das universidades públicas como 

forma de garantir o desenvolvimento de projetos voltados aos interesses do país, e a sua 

trajetória recente onde ela é direcionada a se adequar aos ditames do consenso de Washington, 

através da ação dos diversos governos, de seus prepostos no MEC e dos reitores.  

Por estas razões reafirmamos que este é o período de maior intensificação do processo 

de privatização das universidades públicas na história do país.  

Para entender a intensificação do processo de privatização em curso nas universidades 

pública brasileiras é necessário acompanhar as principais iniciativas dos governos do período, 

começando pelo curto período de Fernando Collor de Mello com a criação do Programa 

Nacional de Desestatização (Lei de nº 8.031 de 12/04/1990).  

Na sequência, registrar as duas iniciativas de maior importância do governo Fernando 

Henrique Cardoso no seu primeiro mandato: o Conselho Nacional de Desestatização (Lei 

9.491 de 09/09/1997) novo ente jurídico encarregado pelas privatizações de empresas 

públicas e a reforma do aparelho do Estado aprovada em 1995 em consonância com o 

receituário neoliberal em curso nas principais economias capitalistas no mundo.   

Acompanhar as decisões tomadas, os desdobramentos e as consequências da política 

de privatizações e da reforma do aparelho de Estado são de suma importância e se coloca 

como desafio para este trabalho. 

A leitura das determinações econômicas, políticas, e ideológicas do presente revelam 

as principais forças em conflito na sociedade. No caso deste trabalho de tese o realce é para a 

disputa que se trava entre as forças que priorizam, na apropriação que se faz da riqueza 

produzida no país, a defesa dos interesses privados e os que se colocam ao lado do interesse 

da maioria da população, que se situa no campo do trabalho.  

Esta disputa permitirá identificar em outros momentos da história do Brasil, alguns 

antecedentes que indicavam a supremacia dos interesses da burguesia no contexto de luta de 

classes na nossa história. Estes fatos e as decisões políticas tomadas revelam as formas de 

disputa da luta das classes em cada período e deixaram traços que repercutem ainda hoje. 

A questão das privatizações necessita ser articulada com o papel exigido do Estado 

                                                 
3
  O jornal O Globo, que em 08/06/2014 defende O fim do Ensino Superior gratuito na coluna Opinião na página 

20, na edição de 29/06/2014 na página 49, informa que: “[...] Em 1933 quando começaram os primeiros 

registros, o Estado garantia quase 60% das matrículas. Já em 1945 o jogo tinha se equilibrado, com metade 

de públicas e metade de privadas, numa crescente inversão da balança que chegou aos 73% de particulares 

de hoje”. A mesma matéria informa que existem atualmente 5.140.312 matriculas no ensino superior privado 

contra 1.897.376 no setor público. 
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dentro de um contexto de hegemonia do discurso (neo) liberal no período de análise deste 

trabalho.  

No entanto, não podemos nos esquecer do alerta feito por Marx (2008) de que as 

relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, 

nem pela chamada evolução geral do espírito humano; essas relações têm, ao contrário, suas 

raízes nas condições materiais de existência em suas totalidades, condições estas que, para 

ele,  Hegel (2008, p. 44) (a exemplo dos ingleses e franceses do século 18), compreendia sob 

o nome de “sociedade civil”. “[...] Cheguei também a conclusão de que a anatomia da 

sociedade burguesa deve ser procurada na Economia Política”.  

No que concerne a este processo nas universidades públicas, esta análise é 

simplesmente fundamental. Isto porque para o programa de privatização ser aceito junto à 

população, o período que se inicia com a primeira eleição direta a presidência do país já havia 

se caracterizado pela discussão sobre o papel que o Estado deveria ter na sociedade diante da 

crise econômica da década de 1980 no país, naquela que ficou conhecida como década 

perdida pela maioria dos economistas burgueses.  

A burguesia e seus “intelectuais” procurou consolidar a idéia de que o Estado era o 

maior responsável pela situação que passava o país: por exercer atividades que deveriam ser 

atribuição da iniciativa privada, por consolidar mecanismos protecionistas que dificultavam a 

abertura da economia brasileira aos avanços tecnológicos em curso nos países desenvolvidos, 

por dificultar a vida dos brasileiros com o excesso de burocracia, por prestar serviços de baixa 

qualidade a população, e, desta forma, defendiam que a crise era uma crise do Estado, 

portanto, tratava-se de reconstruí-lo com um contorno social-liberal.  

 Assim a eleição de Fernando Henrique Cardoso se dá diante de uma verdadeira 

pressão sobre a população, com a ameaça da volta da inflação e do descontrole financeiro, e 

onde a ideia de diminuição da presença do Estado na vida econômica se consolida, 

acompanhada das noções de agilidade no processo decisório e eficiência no trato com o 

público, contra a ideia de estado burocrático, associada à morosidade nas decisões e à 

ineficiência.  

Esse discurso ideológico, usado exaustivamente até os nossos dias, ganha espaços 

cada vez mais amplos na sociedade visando colocar a população contra a máquina pública e a 

favor da política de privatizações.  

Fernando Henrique Cardoso faz uso desse discurso para obter o aval necessário à 

privatização das empresas públicas e, em paralelo, lançar as bases de um ambicioso plano de 

reforma do Estado – reforma tributária, trabalhista, previdenciária, política, etc.  
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A prioridade, enquanto política de governo e diante da conjuntura complexa que teve 

que enfrentar, acabou por se consubstanciar na reforma do aparelho do Estado, que visava 

adequar o país às exigências dos ditos novos tempos na conjuntura mundial e brasileira.  

Considerava que o Brasil e a América Latina passavam por uma grande crise fiscal, e 

que neste contexto era necessária uma política de disciplina nos gastos públicos, privatizações 

e a retomada da ideia de deixar fluir as leis do mercado livre, através da liberalização 

comercial.  

Todo o aparato estatal construído no período anterior, causador de crise, deveria dar 

lugar a uma estrutura com viés próximo ao da iniciativa privada, assumida como capaz de dar 

respostas ágeis e eficazes aos problemas de baixa qualidade e morosidade dos serviços 

prestados e estabelecer uma orientação nova para a atuação do Estado. 

Portanto, a supremacia dos interesses do capital no contexto da luta de classes no 

período de análise deste trabalho, - do início da década de 1990 até os dias atuais -, realça que 

esses dois aspectos, privatizações e reforma do aparelho do Estado, apresenta-se como 

principais iniciativas do período.  

Elas objetivam as mudanças exigidas pelo capital, promovem alterações estruturais 

que trazem até os nossos dias consequências fundamentais e influenciam as principais 

decisões políticas tomadas no âmbito do Estado que afetam a formulação das políticas 

públicas no país desde então. 

Estas determinações recentes na história do Brasil estão diretamente ligadas à crise na 

economia mundial que se instaura no fim da década de 1960 e início da década de 1970, que 

colocaram ainda mais em relevância o papel do Estado como principal responsável pela sua 

solução e nos ajuda a compreender como a questão pública e privada tem sido tratada desde 

então. 

Tratamento que tem viabilizado alterações na legislação, a aprovação de determinados 

projetos, vem sendo utilizado como justificativa para mudanças na estrutura do poder público 

e colocam em evidencia as concepções e os interesses das classes em disputa na sociedade.  

Um fator relevante, que tem sido utilizado como forma de viabilizar o discurso da 

privatização, é o ataque aos serviços prestados a população pelos órgãos públicos e pelo 

funcionalismo.  

Eles têm que conviver com uma avaliação produzida junto à sociedade, que ora os 

coloca como relapsos, ora como despreparados para o exercício de suas funções, chegando a 

depositar sobre eles a responsabilidade pelos déficits nas contas do Estado. 

Inclusive nossa escolha para o tema desta tese esteve inicialmente dirigida à questão 
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da qualidade dos serviços prestados nas unidades que compõem a Universidade Federal 

Fluminense, onde desenvolvemos desde o início da década de 1990 pesquisas com os usuários 

dos serviços cujo objetivo central tem sido o de confrontar este discurso e os ataques aos 

servidores públicos 
4
.  

Esses ataques que têm levado a que nos deparemos ainda hoje com a permanência de 

um imaginário popular e um discurso que acaba por corroborar a crítica reformista, de que há 

uma cultura de desinteresse, desídia e comodismo nos órgãos públicos.  

Se junta a isto o argumento de que a aludida cultura seria fruto da estrutura de gestão 

dos órgãos públicos, que não valoriza o planejamento, a necessidade de definição de 

objetivos, a fixação de metas e a visão de eficácia e dos fins típicas da gestão privada.  

Consolida-se por esta via a avaliação de todo este conjunto de aspectos negativos 

agravado pela estabilidade no emprego e por outros aspectos da cultura gerencial e funcional.  

Estes argumentos ajudam a esclarecer a razão da predominância do gerencialismo na 

reforma e nas iniciativas de (re) formação do servidor público.  

Assim é que, no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE (1995, p. 

34) encontramos a seguinte posição: “A rigidez da estabilidade assegurada aos servidores 

públicos civis impede a adequação dos quadros de funcionários às reais necessidades do 

serviço, e dificulta a cobrança de trabalho”.  

Este discurso ideológico foi, e continua sendo, exaustivamente divulgado e 

massificado junto à população como forma de consolidar a ideia da inevitabilidade das 

iniciativas governamentais na direção das privatizações e da reforma administrativa do 

aparelho do Estado.  

Em síntese, os principais desafios a serem enfrentados por esta tese podem ser assim 

resumidos: analisar as principais iniciativas e o desenrolar das privatizações de empresas e 

órgãos do setor público do início da década de 1990 até nossos dias no país, e, avaliar os 

desdobramentos do processo de privatizações e sua intensificação nas universidades públicas 

do país, onde o caso da UFF serve como exemplo emblemático.    

Reconhecemos que tratar da questão das privatizações envolve ainda outras dimensões 

que se colocam no campo: da filosofia – no sentido da filosofia de que nos falava Marx na 

Ideologia Alemã em 1845 (XI Tese ad Feurbach): “Os filósofos apenas interpretaram o 

mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (2007, p. 534); no da teoria – 

                                                 
4
 Sobre os projetos desenvolvidos na Universidade Federal Fluminense – UFF, ver em FIGUEIREDO, J. C.; 

MEIRELLES, C. M.. Participação, Qualidade e Prestação de Serviços: uma intervenção no Serviço Público. 

(Ver em Fontes Bibliográficas).
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qual aporte teórico corresponde à posição que se adota diante da multiplicidade de alternativas 

de leituras que se dispõe -; da ideologia – que se coloca como desafiador pela própria opção 

de utilizá-lo, pois de início se coloca a pergunta: Qual concepção de ideologia se utilizará? -; 

e, principalmente, da política – que coloca o problema da opção e da legitimidade na escolha 

do agente político em que se apoia, e deve ser condizente com as implicações que a escolha 

do tema impõe no quadro da luta das classes em curso. 

Frigotto (1998, p. 26) nos ajuda a esclarecer e afirmar o lugar que estamos tomando 

como ponto de partida para vencer o desafio proposto pelo trabalho, ao afirmar que “[...] um 

pressuposto fundamental, quando nos propomos ao debate teórico, entendemos deva ser que 

as nossas escolhas teóricas não se justificam nelas mesmas”.  

Ele realça que por traz das disputas teóricas que se travam no espaço acadêmico, situa-

se um embate mais fundamental, de caráter ético-político, que diz respeito ao papel da teoria 

na compreensão e transformação do modo social mediante o qual os seres humanos produzem 

sua existência, sob a égide de uma sociedade classista estruturada na extração combinada de 

mais-valia absoluta, relativa e extra. “[...] As escolhas teóricas, neste sentido, não são nem 

neutras e nem arbitrárias – tenhamos ou não consciência disto” (FRIGOTTO, 1998, p. 26). 

Partindo dessas premissas, e, frisando que não se trata de assumir uma perspectiva 

pragmática, imediatista e produtivista, Frigotto (1998) amplia sua posição com a defesa de um 

argumento, que assumiríamos também como nosso, ao afirmar que preferia, então, situar-se 

na perspectiva que reafirma o materialismo histórico, no horizonte posto por Marx, como uma 

concepção ontológica e de realidade, método e análise e práxis. “[...] Nela, não faz sentido a 

teoria pela teoria ou a teoria como mera explicação da realidade. Trata-se de refletir sobre a 

realidade para modificá-la” (FRIGOTTO, 1998, p. 26).   

É a resultante destas opções de análise que permitirá a qualificação de um trabalho 

deste alcance como um trabalho que considera as dimensões citadas, porém não se restringe a 

elas e se reivindica como um trabalho acadêmico. 

Não se pode desconhecer a polêmica que envolve a questão das privatizações e seu 

significado atual a partir da (re) introdução das políticas (neo) liberais. Na história do Brasil a 

estes elementos se adiciona a disputa que, principalmente, a partir da segunda metade do 

século XX ampliou a importância do tema. 

Ainda hoje, o tema da privatização é alvo de disputas na sociedade brasileira, o que 

confirma o quanto esta questão é parte essencial do projeto de reprodução do capital no plano 

mundial.  

Sua permanência revela a existência na sociedade de interesses conflitantes no que 
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tange a apropriação da riqueza produzida, e a disputa que promove é a consequência 

inevitável deste processo.   

No Brasil, mesmo com o propalado êxito obtido pelo plano real, com o controle 

temporário da inflação e a implementação das políticas de ajuste fiscal, o avanço das 

privatizações na década de 1990 não conseguiu, garantir a eleição para um terceiro mandato 

do candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, diante de resultados econômicos 

pífios obtidos com a aplicação das políticas neoliberais indicadas pelo FMI a partir do 

“consenso de Washington”. 

Vence a oposição com a eleição do candidato do Partido dos Trabalhadores, e a partir 

de então o quadro fica mais complexo, pois vai reunir e desdobrar-se em elementos 

contraditórios.  

No mundo e no Brasil em especial, o interesse do capital se desloca para áreas com as 

de educação e saúde negligenciadas nas décadas anteriores, que passam a ser cobiçadas.  

Os representantes do capital se utilizam de todos os meios para pressionar o governo a 

respeitar os contratos e acordos firmados com os banqueiros internacionais e nacionais, - 

como a garantia do pagamento dos juros da divida, qualquer que seja a situação conjuntural 

enfrentada -, pois, segundo esta lógica o caminho que resta é ceder a novas privatizações.  

Outra questão importante está relacionada às expectativas que as forças que se 

colocaram contra as privatizações no país depositaram no novo governo, por ser, em sua 

maioria, oriunda dos quadros do Partido dos Trabalhadores ou ter partilhado de sua 

construção.  

Tanto Luiz Inácio Lula da Silva, nos seus dois mandatos, quanto Dilma Rousseff, nas 

duas campanhas eleitorais, afirmaram que não privatizariam, o que gera insatisfação e 

resistência, maior ou menor, a cada anúncio de novas “concessões”, o eufeminismo usado 

para justificar as privatizações. 

O tema das privatizações volta a toda a hora à ordem do dia nas discussões e decisões 

políticas, e, no entanto, permanece cercado por certo tabu e envolto numa “nevóa de fumaça”.  

Levantar a questão significa trazer problemas: Por um lado, para as forças que 

defendem o projeto de privatizações, pois acarreta a necessidade de responder os caminhos e 

descaminhos que tal política gerou e gera em termos de resultados obtidos, da forma em que 

se processou, das possibilidades de malversação dos recursos públicos, da grande quantidade 

de processos de corrupção ativa e passiva que a toda hora aparece em manchetes dos 

principais mecanismos de comunicação no país; Por outro lado, para as forças que se 

colocaram historicamente contra as privatizações até assumirem o governo, que a partir de 
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então se colocam a favor e têm agora que elaborar justificativas e buscar novas nomenclaturas 

diante do argumento da “inevitabilidade” do processo; e, por ultimo, para as forças que 

permanecem contra e têm que enfrentar um longo período de derrotas e que só aumentam a 

cada ano.  

Para estas, o acúmulo de perdas como nos casos da privatização da Companhia Vale 

do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), da Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (Embratel), sem falar na privatização “branca” da Petrobras, no caso mais 

recente do campo de Libra que envolve o projeto do pré-sal, - só para citar algumas das mais 

importantes -, acaba por configurar um quadro em que o Estado cada ano mais se adéqua a 

uma presumida função de arrecadador e regulador, quando em paralelo se presta a financiar, 

com recursos públicos, um numero cada vez maior de questionáveis empreendimentos 

privados.  

Neste contexto, um grande complicador é a adesão crescente da denominada esquerda 

que esteve envolvida nas décadas de 1970 e 1980 exatamente na posição contrária às 

privatizações.  

Este trabalho também se justifica como uma contribuição na busca de ampliação das 

pesquisas sobre o tema das privatizações no Brasil nas últimas décadas, e, especialmente, 

sobre seus desdobramentos no âmbito das universidades públicas.  

Reafirmamos por estes motivos: primeiro nossa convicção da importância que um 

número maior de trabalhos pode possibilitar para análise e compreensão sobre o tema das 

privatizações, e, segundo, que tal desafio se coloca apenas como uma contribuição 

importante, porém insuficiente, que possa cumprir na árdua tarefa de ajudar a elucidar o que 

está em disputa na sociedade, quando se trata de defesa do interesse público. 

 

 

Privatizações: Categorias referenciais de análise 

 

 

Para avaliar o processo de privatização em curso nas universidades públicas 

brasileiras, entender o quadro atual e explicitar onde se situa a relevância do problema 

levantado julgamos necessário definir algumas categorias e pressupostos teóricos que vão 

balizar as escolhas e as formas de leitura das questões abordadas. 

Neste trabalho, o termo privatizações se apresenta como um processo amplo, parte 

estruturante do modo de produção do capital e que vai encontrar sua melhor caracterização, 
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no tópico Burgueses e Proletários, do Manifesto, quando Marx e Engels (2010, p. 51) afirmam 

que “[...] a condição essencial para a existência e supremacia da classe burguesa é a 

acumulação da riqueza nas mãos de particulares, a formação e o crescimento do capital; a 

condição de existência do capital é o trabalho assalariado”.  

Esta condição essencial para a existência e supremacia, que “brotou das ruínas da 

sociedade feudal” (MARX; ENGELS, 2010, p. 40), e onde “A burguesia desempenhou na 

História um papel iminentemente revolucionário” (MARX; ENGELS, 2010, p. 40), os leva a 

afirmar que, para o pronto funcionamento do sistema “A burguesia suprime cada vez mais a 

dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população” (MARX; ENGELS, 2010, 

p. 44), e para que isto pudesse acontecer e garantir sua reprodução “Aglomerou as 

populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos” 

(MARX; ENGELS, 2010, p. 44).  

Eles alertam, ainda no mesmo parágrafo, para o fato de que “A consequência 

necessária dessas transformações foi a centralização política” (MARX; ENGELS, 2010, p. 

44), onde províncias independentes, ligadas por débeis laços federativos e com interesses, 

leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes “[...] foram reunidas em uma só nação, com um 

só governo, uma só lei, um só interesse nacional de classe, uma só barreira alfandegária” 

(MARX; ENGELS, 2010, p. 44).  

Vale frisar estas consequências porque antecipam e ressaltam o papel importante que o 

Estado assumirá para a manutenção do sistema e nos ajudará a entender sua forma de 

intervenção no processo de privatização no presente.  

Neste processo a participação do Estado é importante, principalmente, por que ele é 

responsável por colocar em curso os programas de transferência desses ativos públicos para o 

controle da iniciativa privada, e, ao mesmo tempo, viabilizar as alterações na legislação, 

necessárias à legitimidade jurídica dos programas de privatização. 

Quando nos referimos às privatizações como um processo amplo, isto significa que 

nossa compreensão inclui a avaliação de que na conjuntura atual pela qual passa o capitalismo 

monopolista hegemonizado pela lógica neoliberal no plano mundial, o impulso da burguesia e 

de seus representantes responsáveis pela manutenção e sobrevivência do sistema é a de 

privatizar tudo. 

Gurgel (2007, p. 19) sobre esta questão, afirma que “[...] a nova ordem não significa 

exclusivamente privatizar os entes públicos da administração direta, as sociedades de 

economia mista, as autarquias e fundações, mas privatizar tudo”. 

Ele acrescenta ainda no mesmo parágrafo, que privatizar tudo: “[...] Significa 
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privatizar as relações de trabalho, a solidariedade social e de gerações (seguridade), a 

organização sindical, á ética, a consciência e, claro, o conhecimento” (GURGEL, 2007, p. 

19). 

O autor, ainda no mesmo texto de 2007, nos ajuda a caracterizar a compreensão que 

temos sobre o processo de privatização em curso, ao esclarecer sua abrangência enquanto um 

processo amplo, incluindo na sua argumentação não só a privatização propriamente dita, 

como também as delegações. 

Assim, no texto aludido, ele esclarece que a privatização foi a forma mais contundente 

de passagem ao controle privado de muitos ativos público, “[...] mas há outras formas, 

designadas como delegação – as concessões e permissões -, que conceitualmente não 

privatizam os bens públicos, dado que não transferem as propriedade (GURGEL, 2007, p. 

26).  

Ele exemplifica, afirmando que é o caso das pontes, da energia, da telefonia, que não 

estão privatizados à luz do direito e da administração pública, mas sim delegados a título de 

concessões ou permissões. “[...] Mas não desconhecemos a diferença entre ativos e serviços 

privatizados e ativos e serviços delegados” (GURGEL, 2007, p. 26). 

Neste trabalho também incluiremos na argumentação as delegações e correlatos, como 

inseridas no que estamos denominando de amplo processo de privatização em curso no 

mundo, no Brasil e em particular nas universidades públicas. 

As privatizações, em curso desde os anos 1980 e que prosseguem no momento atual, 

buscam viabilizar uma saída para a crise do capitalismo mundial aberta nos anos 1970, 

agravada pelos acontecimentos de 2008, e onde o que se pretende é estabelecer um novo ciclo 

de acumulação através da ocupação de novos segmentos de mercado que tenham perspectiva 

de alta lucratividade. 

O principal alvo é o setor público, para o que se produz junto à população um discurso 

ideológico que o coloca como incapaz de realizar uma gestão eficiente, mas o objetivo último 

é a privatização de ativos públicos localizada em áreas atraentes de negócios, e sua 

transferência para a iniciativa privada. 

No Brasil a privatização de diversas áreas do setor público, que contou com o apoio da 

burguesia brasileira em aliança com grupos representantes do capitalismo internacional, foi 

inicialmente direcionada para as áreas de telefonia, energia, siderurgia, seguridade e 

transporte onde se apresentavam os negócios mais atraentes, e, no período, mas recente os 

alvos têm sido as áreas de educação e saúde que deixam de ser vistas como de menor 

importância.  



26 

 

É necessária a compreensão deste fenômeno como parte do grande processo de 

privatização, destinado a revitalizar o sistema, com a abertura de um novo ciclo de 

acumulação. Neste caso, o Estado não está como nos idos de 1930 e 1940 providenciando o 

D, o capital, seja com investimentos infraestruturais, seja com dinheiro (BNDES), mas 

providenciando o M, a mercadoria, que será revalorizada, para desencadear um novo ciclo de 

acumulação. 

Este M, proporcionado pelo Estado ao capital privado, são os minérios, a energia, a 

telefonia, as pontes, as estradas e a educação, nela as Universidades, desta forma, as 

privatizações acontecem porque os capitais superacumulados precisam de áreas de negócio 

atraentes para sair do capital com juros e do capital fictício e voltar ao capital produtivo.  

A modificação feita na constituição de 1988 que regulamentou a educação como ativo 

de mercado e que na área de saúde, garantiu a presença dos planos particulares de saúde 

competindo com o SUS, servem como exemplo do alcance do processo de privatizações, 

ainda em curso. 

Desta forma, as privatizações funcionaram e continuam funcionando como resposta 

satisfatória ao capital no seu intuito de retomar índices de acumulação como os do 

denominado período de ouro do capitalismo, mas que seguem com oscilações ainda hoje.     

Outro ponto que precisa ser elucidado é que uma análise como a proposta por este 

trabalho exige lidar todo o tempo com: questões conjunturais, que se apresentam no plano 

mais imediato e permitem identificar pontos de diagnóstico do que se passa e a definição 

subsequente de formas de desdobramentos; questões estruturais, que evidenciam no presente 

elementos situados num plano mais profundo, localizadas no plano das abstrações mais gerais 

e que vão permitir uma compreensão abrangente da questão, dos desdobramentos do presente 

e de tendências futuras.  

O problema é que elas não se apresentam de maneira linear e distintivas umas das 

outras na realidade e, portanto, nosso desafio será através da utilização do método mais 

adequado, - o materialismo dialético -, conseguir identificá-las e reconhecer a distinção que 

cada uma delas exige.  

A propósito da questão já alertara Engels, em 1886: “A nossa teoria não é um dogma, 

mas a exposição de um processo de evolução e esse processo envolve sucessivas fases” 

(1982). 

É necessário ainda situar, neste início do trabalho, a referência que será utilizada em 

relação à questão da temporalidade da análise que pretendemos fazer e que envolve as 

dimensões de passado, presente e as possibilidades de desdobramentos futuro. Pelo escopo do 
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tema é necessário dedicar permanente atenção para o risco de recair em abstrações e 

argumentos estritamente subjetivos.  

Buscamos a referência para esta questão em Marx, na Introdução, de 1857, - 

encontrada na Contribuição à crítica da Economia Política (2008) -, quando afirma que até as 

categorias mais abstratas, apesar de sua validade – precisamente por causa de sua natureza 

abstrata – para todas as épocas, são, contudo, “[...] no que há de determinado nessa abstração, 

do mesmo modo o produto de condições históricas, e não possuem plena validez senão para 

essas condições e dentro de limites dessas mesmas condições” (MARX, 2008, p. 262).  

Da mesma maneira, o recurso de lançar mão de elementos históricos deve se 

configurar apenas como busca de antecedentes que revelam a supremacia da lógica liberal 

privatista que vai revelar, no presente, sua forma mais evoluída e acabada, a forma exigida 

para a reprodução do capital.  

Cardoso (1978) reforça esta questão, ao destacar o desafio colocado pela produção de 

conhecimento, e toma como referência a dialética em Marx, afirmando que recuar no passado 

para encontrar as primeiras formas de expressão de uma nova ordem (burguesa) não significa 

encontrar nestas expressões o que virá a ser constituinte desta nova ordem, os elementos-

chave da nova ordem, os arcabouços da racionalidade que a institui como ordem nova. “[...] 

Para seguir os passos da revolução burguesa é necessário que a revolução burguesa tenha se 

implantado e que seu caráter próprio tenha sido reconhecido” (CARDOSO, 1987, p. 243). 

E avança, ainda mais, ao colocar em relevo que a correta analise da questão, 

privilegiando a busca de desvelamento da lógica de dominação burguesa ao invés de 

simplesmente enfatizar o passado, traz como possibilidade a perspectiva de mudar o presente: 

“A ênfase no passado exalta o caráter revolucionário da burguesia. A ênfase na lógica da 

dominação burguesa encontra as contradições da ordem burguesa e, portanto, permite que se 

caminhe no sentido da construção de uma nova ordem” (CARDOSO, 1987, p. 243). 

Lênin (1979c, p. 58) também nos ajuda a entender o principal que está em jogo na 

questão: “O marxismo nos obriga a ter constantemente uma avaliação das mais exatas, 

objetivamente verificável, da relação de classes, das particularidades concretas de cada 

momento da História”. 

Cabe ainda o alerta feito por Frigotto (1998, p. 50), ao realçar que a primazia do 

presente não pode ser confundida com o “presentismo”, tão em voga na contemporaneidade: 

“O presentismo, o fato empírico imediato sem a mediação da análise e reflexão, [...], 

constituem-se em barreiras ao olhar crítico sobre a realidade”. 

Essas premissas iniciais deverão balizar todo o tempo a avaliação que pretendemos 
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fazer sobre as privatizações no plano geral e sua expansão especificamente para o âmbito das 

universidades públicas brasileiras. 

 

 

Hipóteses de trabalho 

 

 

Feitas as considerações iniciais a propósito do processo de privatizações em curso no 

Brasil e seu desdobramento no âmbito das universidades públicas brasileiras, as questões 

centrais que precisam ser alvo de demonstração por parte deste trabalho, podem ser assim 

formuladas: 

Que principais determinações econômicas, políticas e ideológicas estão presentes na 

conjuntura de crise mundial do capital e a partir do início da década de 1990, subjazem ao 

processo de privatizações – definido como essencial para a viabilização da recuperação das 

taxas de lucro - estão em curso no Brasil e têm viabilizado sua expansão para o âmbito das 

universidades publicas?   

Quais as principais políticas e iniciativas governamentais neste período, que associadas 

àquelas oriundas das reitorias instaladas nas universidades públicas brasileiras, têm 

intensificado o seu processo de privatização, onde o caso da UFF serve como exemplo 

emblemático?  

Estamos propondo como forma de elucidar as questões, trabalhar a partir de duas 

hipóteses.  

Ao nos referirmos às privatizações como um processo amplo de transferência de ativos 

públicos à iniciativa privada, podemos afirmar que, no Brasil, outros momentos também se 

caracterizaram por várias iniciativas de privatização condizentes com o padrão de 

acumulação, com o grau da nossa inserção na economia capitalista no mundo.   

No entanto, o período de tempo privilegiado por este trabalho – década de 1990 até os 

dias atuais – é o que apresenta determinações, do ponto de vista da economia, da política e da 

ideologia, que são fundamentais para compreender as privatizações em geral no país e, 

especificamente, das universidades públicas brasileiras. 

Vistas como pouco atrativas no período inicial das privatizações, diante do tamanho de 

oportunidades oferecidas por segmentos como das telecomunicações, mineração, petróleo e 

transportes, passam a categoria de área estratégica para a ampliação dos negócios.  

A continuidade e a ampliação deste processo até os nossos dias, levou a que se chegasse 



29 

 

ao estágio atual, onde as universidades públicas brasileiras estão submetidas a uma dupla 

apropriação: enquanto mercadoria e como setor público a serviço da acumulação privada. 

  Resumidamente e para efeito de esclarecimento sobre as referências centrais 

escolhidas para esta caracterização podemos afirmar que serão encontradas, principalmente, 

nas obras de Marx e Engels.  

Marx (1971, p. 41) no Capital afirma que a mercadoria é, antes mais nada, um objeto 

externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual fôr a 

natureza, a origem delas, “[...] provenham do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira 

como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, 

objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de produção”. 

 No Manifesto (2010) escrevendo sobre o papel iminentemente revolucionário 

desempenhado pela burguesia na História, destaca que ela fez da dignidade pessoal um 

simples valor de troca; substituiu as numerosas liberdades conquistadas duramente, por uma 

única liberdade sem escrúpulos: a do comércio: “[...] Em uma palavra, em lugar da exploração 

dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, 

direta, despudorada e brutal” (2010, p. 42), e mais ainda: “[...] Em uma palavra, cria um 

mundo à sua imagem e semelhança” (2010, p. 44). 

Ou ainda, na conhecida passagem da Ideologia Alemã, onde afirmam que na leitura que 

fazem do mundo não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados, mas dos homens realmente 

ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos 

reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. “[...] as formações nebulosas na 

cabeça dos homens são sublimações necessárias ao seu processo de vida material, processo 

empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais” (2007, p. 94). 

 Portanto, no contexto das privatizações no país a área educacional em geral e, em 

particular, a educação superior, pela defasagem de investimento que apresenta em relação à 

oferta de vagas à população e até a necessidade de mão de obra qualificada para o processo de 

reprodução do capital, vai se apresentar como mercado altamente atraente para o capital. 

Ela apresenta condições e possibilidades extremamente favoráveis nesta conjuntura para 

a acumulação, ainda mais, pela notória defasagem existente no país entre a demanda e a baixa 

oferta de oportunidades de acesso ao ensino superior, inclusive se comparado aos outros 

países sul-americanos. 

 Desta forma, desde então se intensifica a presença de grandes grupos econômicos 

disputando o espaço da área educacional que se transforma assim em uma mercadoria capaz 
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de auferir altos índices de lucratividade e permitir uma ampliação da acumulação privada no 

país.  

O ensino superior público brasileiro passa então a ser o alvo principal deste processo 

por acumular a vantagem de ser um setor do serviço público com trajetória consolidada junto 

à população, - em relação à qualidade da formação que ainda oferece - e, portanto, passa a ser 

o alvo preferencial do ataque dos grandes grupos empresariais representantes dos interesses 

do capital nacional e internacional no país. 

Neste quadro, os governos nacionais através de ações de seus ministérios e as reitorias 

responsáveis pelo seu sistema de gestão das universidades, colocam-se progressivamente 

dispostos e disponíveis a tomar iniciativas no âmbito interno que viabilizem o avanço das 

privatizações.   

Assim, considerando estas questões como referenciais é que afirmamos como nossa 

primeira hipótese de trabalho:  

Hipótese 1: 

No período que compreende o início da década de 1990 e prossegue até os dias atuais, a 

crise do capital no mundo impôs as privatizações e a reforma do aparelho do Estado no Brasil, 

a partir de então está em curso um processo em que a área da educação, inicialmente tida 

como segmento pouco atrativo, passa a ser cobiçada pelo mercado e onde, especificamente as 

universidades públicas estão submetidas a uma dupla apropriação: enquanto mercadoria e 

como setor público a serviço da acumulação privada. 

Em decorrência da questão anterior e em busca de uma demonstração concreta e cabal 

da expansão e intensificação do processo de privatização no interior das universidades 

públicas brasileiras é que optamos por trabalhar com o emblemático exemplo da UFF.  

Emblemático por se tratar de uma universidade justamente onde o movimento docente 

em âmbito nacional e local se destacou pela combatividade e presença constante nos fóruns 

em defesa da universidade pública. 

Assim é que estamos afirmando como segunda hipótese de trabalho:  

Hipótese 2:  

O período que compreende o início da década de 1990 e prossegue até os dias atuais é o 

de maior avanço das privatizações na história do Brasil, a despeito das declarações de defesa 

da universidade pública feita pelos governos, pelo MEC e pelas reitorias e onde o caso da 

UFF serve como exemplo emblemático. 

Portanto, o objetivo central desta tese é demonstrar como a Universidade Pública 

brasileira vem sendo, dos anos 1990 aos dias atuais, com a mesma intensidade, privatizada, no 
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sentido de se transformar em mercadoria, em suas finalidades de ensino, pesquisa e extensão, 

e se colocar a serviço do lucro e da acumulação privada. 

 

 

 

Aspectos teórico - metodológicos 

 

 

Metodologia da pesquisa 

 

 

O conjunto de autores que embasa as analises neste trabalho busca fornecer os 

elementos centrais para estabelecer como referência o método dialético, pois, além de se 

coadunar com as opções teóricas, políticas e ideológicas adotadas permitirá realizar uma 

leitura, que ao mesmo tempo em que contempla diversas abordagens, possa também realizar 

uma avaliação crítica do tema das privatizações.  

Através dele, teremos condições de confrontar as teses que afirmam a concepção 

liberal: a defesa da propriedade privada como garantia primordial na convivência com os 

outros homens; o mercado como regulador em primeira e última estância da vida social e 

econômica; a iniciativa individual como elemento fundamental para a possibilidade de 

realização plena e satisfatória do desenvolvimento da humanidade; e, em decorrência das 

anteriores, da primazia do interesse privado sobre o interesse público como forma de escapar 

ao inevitável poder autoritário, discricionário e controlador presentes em todo o 

empreendimento humano.  

Poderemos então contrapor, por antítese, as premissas de organização da sociedade 

baseadas em outras concepções, principalmente, as que têm referência nos trabalhos de Marx, 

Engels e Lênin.  

Eles vão propugnar a defesa da primazia da vida em coletividade como forma mais 

avançada de organização da sociedade humana, da posse coletiva da propriedade e dos meios 

de produção como capaz de resolver os principais problemas colocados pela civilização 

humana, e, como consequência a prevalência do interesse público sobre o interesse privado 

nas múltiplas formas de produção da vida cotidiana. 

Portanto para a avaliação das privatizações no Brasil e das universidades públicas, 

tema central desta tese, os trabalhos de Marx, Engels e Lênin funcionaram como principal 

referencial teórico-metodológico, no entanto, lançamos mão para o debate de alguns autores 
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mais contemporâneos como Gramsci, Althusser e Poulantzas.  

 Como contraponto, recorremos a autores não-marxistas e a partir desta base 

procuramos confrontar as teses de alguns dos principais autores liberais clássicos, naquilo que 

em suas formulações tem ligação direta com a questão da privatização.   

Portanto, propomos com a definição da base teórico-metodológica apenas estabelecer 

de onde falamos sobre as privatizações, sem a pretensão de realizar um aprofundamento 

maior sobre a questão do método em Marx – tarefa por si só espinhosa tendo em vista que 

nem o próprio deixou claro todos os aspectos que envolvem a questão -, ou nos estudos 

posteriores dos autores situados no campo do marxismo. 

 Como introdução à questão vale registrar o que escreve Cardoso (1971, p. 14) ao 

lembrar que a qualificação de um método como o método científico, o opõe aos demais, 

portanto não científico. “[...] O primeiro problema que tal oposição nos traz é o da 

absolutização do método, que [...] já mostrou ser contrária a sua historicidade”. 

No texto, ela já havia alertado para o fato de que fazer ciência transforma incessante o 

método e que “[...] E é essa capacidade de transformação sempre presente que dá caráter de 

científico. Ele só permanece intacto, fechado, se não for posto em prática ou se o for, mas de 

forma contrária ao progresso da ciência” (CARDOSO, 1971, p. 16). 

Sobre o exagero atribuído ao método na produção do conhecimento ela alerta que 

deslocar a atenção da cientificidade só para o método tem como consequências principais 

utilizar critérios a-históricos e esquecer a teoria.  

A resultante disto é que a cientificidade escapa progressivamente da prática científica 

para se resguardar em postulados apriorísticos e inacessíveis à ciência como tal, e isto leva a 

que “[...] Atomizando a totalidade teórica, autoriza a autonomia de cada uma das suas partes e 

tende a considerar tão somente a técnica, cuja suposta neutralidade gera confusão e deforma o 

desenvolvimento teórico” (CARDOSO, 1971, p. 20).  

Assim, a autora enfatiza que: “O método só assume a altura que lhe cabe quando 

compreendido como relação que é parte de um conjunto de relações, que especificam um 

corpo teórico determinado” (CARDOSO, 1971, p. 20). 

Sobre o materialismo dialético, e como registro do que é essencial para este trabalho, 

vale frisar o que consta em Bottomore (1988), quando faz a distinção entre ele e o que 

denomina de materialismo ancestral tradicional, reducionista.  

Ele afirma que o materialismo dialético sustenta, dialeticamente, que o material e o 

ideal são diferentes, na realidade opostos, “[...] mas existem dentro de uma unidade na qual o 

material é básico ou primordial” (BOTTOMORE, 1988, p. 259). 
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Continuando sua linha de argumentação Bottomore (1988) ainda afirma que a 

realidade concreta não é uma substância estática numa unidade indiferenciada, mas uma 

unidade que é diferenciada e especificamente contraditória, e, onde o conflito de contrários 

faz avançar a realidade num processo histórico de transformação progressiva e constante, 

“[...] tanto evolucionária como revolucionária, e, em suas transformações revolucionarias ou 

descontinuas, dá origem à novidade qualitativa autêntica” (BOTTOMORE, 1988, p. 259). 

Assim, ainda na mesma página, o autor expõe o que denomina de leis fundamentais do 

materialismo dialético:  

 

[...] (1) a lei da transformação da quantidade em qualidade, segundo a qual as 

mudanças quantitativas dão origem a mudanças quantitativas revolucionárias; (2) a 

lei da unidade dos contrários, que sustenta que a unidade da realidade é uma unidade 

de contrários ou contradições; (3) a lei da NEGAÇÃO da negação, que pretende 

que, no conflito de contrários, um contrário nega o outro e é, por sua vez, negado 

por um nível superior de desenvolvimento histórico que preserva alguma coisa de 

ambos os termos negados (processo por vezes representado no esquema triádico de 

tese, antítese e síntese) (BOTTOMORE, 1988, p. 259). 

 

Portanto se trata de um campo que implica em abordagens diferenciadas para cada 

termo empregado, e assim, importa esclarecer a compreensão do termo contradição adotada 

pelo trabalho. 

Ainda uma vez recorremos a Bottomore (1978) que registra que nas obras econômicas 

da maturidade de Marx, o conceito de contradição é empregado para designar entre outras 

coisas: 

 

(a) inconsistências lógicas ou anomalias teóricas intra-discursivas; (b) oposições 

extra-discursivas como, por exemplo, a oferta e a procura que envolvem forças ou 

tendências de origens (relativamente) independentes as quais interagem de tal modo 

que seus efeitos tendem a se anular mutuamente, em momentâneo ou 

semipermanente equilíbrio; (c) contradições dialéticas históricas (ou temporais); e 

(d) contradições dialéticas estruturais (ou sistêmicas) (BOTTOMORE, 1988, p. 80). 

 

Ele ainda nos ajuda a reconhecer, neste campo, as premissas centrais do materialismo 

histórico, como o método que caminha par-a-passo com o materialismo dialético na obra de 

Marx e Engels. 

O autor afirma a propósito que: “O materialismo histórico afirma o primado causal do 

modo de produção dos homens (e das mulheres) e de reprodução de seu ser natural (físico), 

ou, de um modo mais geral, do processo de trabalho no desenvolvimento da história humana” 

(1978, p. 254). 

Ele ainda realça o aspecto temporal do uso da concepção materialista na obra de Marx 
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e Engels, afirmando que a concepção materialista da história, que eles começaram a formular 

na época em que escreveram A ideologia Alemã (1845-1846) – embora não o pudessem ter 

feito sem os seus antecedentes intelectuais – constitui aquilo que é, e que eles próprios 

acreditavam ser característico de sua visão do mundo. “[...] Foi nessa época, porém, que eles 

começaram, de maneira consciente, a utilizar o materialismo histórico, segundo palavras de 

Marx, como “fio condutor” de todos os seus estudos subsequentes” (BOTTOMORE, 1988, 

260). 

Cardoso (s.d., p. 01) incorpora na sua avaliação a observação de que a Introdução de 

1857 “tem sua importância amplamente reconhecida” para tratar da questão e afirma que “[...] 

construo uma leitura em que trato a Introdução de 1857 como um conjunto articulado e 

inteiramente consistente, apesar das suas ambiguidades”. 

Realça, ainda a propósito da questão que: “Não há como negar a existência de 

ambiguidades e imprecisões na Introdução de 1857, [...] Mas é importante notar que aí se 

encontra uma antecipação de procedimentos que Marx adotará em trabalhos posteriores” (s.d., 

p. 02). 

Marx (2011, p. 54) escrevendo sobre o método da economia política e analisando a 

questão a partir dos pressupostos iniciais de analise dos economistas do século XVII, vai 

afirmar que o conceito de população ali utilizado é falso “[...] Os economistas do século 

XVII, p. ex., começam sempre com o todo vivente, a população, a nação, o Estado, muitos 

Estados etc.; mas sempre terminam com algumas relações determinantes, abstratas e gerais, 

tais como divisão do trabalho, dinheiro, valor etc., que descobrem por meio da análise”. 

Em seguida ele escreve que tão logo esses momentos singulares foram mais ou menos 

fixados e abstraídos, começaram os sistemas econômicos, que se elevaram do simples, como 

trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações 

e o mercado mundial. “[...] O último é manifestamente o método cientificamente correto” 

(MARX, 2011, p. 54). 

Ampliando sua análise, afirma que o concreto é concreto porque é a síntese de 

múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade, e, por essa razão, o concreto 

aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, 

não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida 

da intuição e da representação. “[...] Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em 

uma determinação abstrata; na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do 

concreto por meio do pensamento” (MARX, 2011, p. 54).  

Marx (2011, p. 55) na continuidade de sua argumentação sobre o método da economia 
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política, no item três, critica Hegel por ter caído na ilusão de conceber o real como resultado 

do pensamento, e vai afirmar que “[...] a totalidade concreta como totalidade de pensamento, 

como um concreto de pensamento, é ‘de fato’ um produto do pensar do conceituar, mas de 

forma alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e da representação 

em conceitos”. 

Ao analisar a mudança de conceituação da categoria trabalho – Marx reconhece a 

contribuição de Adam Smith, a despeito de também registrar sua impossibilidade de tempo 

histórico -, e vai afirmar que esse exemplo do trabalho mostra com clareza como as próprias 

categorias mais abstratas, apesar de sua validade para todas as épocas, “[...], na determinação 

dessa própria abstração, são igualmente produto de relações históricas e têm sua plena 

validade só para essas relações e no interior delas” (MARX, 2011, p. 58).  

Assim para Marx, a sociedade é a mais desenvolvida e diversificada organização 

histórica da produção, e por essa razão as categorias que expressam suas relações e a 

compreensão de sua estrutura permitem simultaneamente compreender a organização e as 

relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, com cujos escombros e 

elementos edificaram-se, “[...] parte dos quais ainda carrega consigo como resíduos não 

superados, parte [que] nela se desenvolvem de meros indícios em significações plenas etc.”. 

Esta análise o leva a afirmação de que “[...] O capital é a potencia econômica da sociedade 

burguesa que tudo domina” (MARX, 2011, p. 60). 

Engels (2003) ao falar sobre a Dialética, em Do socialismo Utópico ao Socialismo 

Científico publicado em 1880, busca distingui-la do que denomina de maneira metafísica de 

pensar, herança filosófica do século XVIII. 

Segundo ele: “Para o metafísico, as coisas e suas Imagens no pensamento, os 

conceitos, são objetos de Investigação Isolados, fixos, rígidos, focalizados um após o outro, 

de per si, como algo dado e perene” (ENGELS, 2003, p. 02). 

Ao contrário, para ele: “[...] a dialética, que focaliza as coisas e suas Imagens 

conceituais substancialmente em suas conexões, em sua concatenação, em sua dinâmica, em 

seu processo de nascimento e caducidade [...]” (ENGELS, 2003, p. 03); demonstra que  “[...] 

a natureza se move, em última instância, pelos caminhos dialéticos e não pelas veredas 

metafísicas, que não se move na eterna monotonia de um ciclo constantemente repetido, mas 

percorre uma verdadeira história” (ENGELS, 2003, p. 03). 

Esta avaliação é que permite a Engels afirmar que “[...] - a concepção materialista da 

história e a revelação do segredo da produção capitalista através da mais-valia – nós devemos 

a Karl Marx. Graças a ele o materialismo converte-se em uma ciência, que só nos resta 
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desenvolver em todos os seus detalhes e concatenações” (ENGELS, 2003, p. 07). 

Cardoso (s.d., p. 01) amplia esta avaliação ao registrar que Marx falando não sobre a 

história do pensamento, mas sobre a história dos homens ensina que esta história é sempre 

uma reconstrução, que é teórica e comandada pela teoria e se constitui por cortes que marcam 

diferenças essenciais. “[...] A base para esta reconstrução é a sociedade que apresenta “o 

desenvolvimento mais rico””. 

A autora ainda aponta que em Marx o determinado não é expressão determinada de 

uma essência universal que lhe seria anterior, não seria, portanto epifenômeno, mas produto 

de relações específicas de um todo histórico específico real. “[...] As relações determinantes 

são históricas, não são universais, não valem para todas as épocas; pelo contrário, elas 

definem a especificidade de um dado modo de produção” (CARDOSO, s.d., p. 05). 

No texto ela conclui que em Marx os determinantes são específicos e circunscritos 

historicamente e que assim a história não é mais concebida como um desdobra-se do mesmo, 

mas como a formação de modos de produção diferentes, não por diferenciação de uma 

essência, mas por transformação de fundamentos, portanto revolucionária e cada modo de 

produção: “[...] O conceito de modo de produção, seu entendimento e sua sucessão só podem 

ser construídos quando um modo muito rico de determinações e relações esteja efetivamente 

constituído. Esta reconstrução se faz nesse presente para ele e para o passado” (CARDOSO, 

s.d., p. 13).  

A outra conclusão a que chega a autora no mesmo texto é a de que, em Marx, o 

pensamento é condicionado pela histórica real, que o possibilita e limita, mas que isto não se 

dá a partir do sensível.  

Entende a partir disto que estas questões conjugadas caracterizam o materialismo no 

método de Marx marcando com isto uma profunda diferença quanto ao idealismo hegeliano e 

ao empirismo: “O real, histórico, é condição. Não determina que algum conhecimento o 

apreenda e o explique. A necessidade da condução teórica do processo da produção do 

conhecimento expressa o não-determinismo, não automatismo, não-mecanicismo no método 

de Marx” (CARDOSO, s.d., p. 13). 

Na continuidade do trabalho é necessário esclarecer melhor alguns aspectos 

decorrentes deste campo de conhecimento, pois é a partir deles que poderemos entender com 

maior amplitude suas posições e os objetivos pretendidos por ele.  

Não podemos perder de vista que, a questão da definição do objeto do conhecimento e 

do conhecimento propriamente dito implica para o trabalho de pesquisa, ter que reconhecer 

sua incompletude diante da realidade.  
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Cardoso (1978, p. 25) tratando de questões metodológicas lembra: “É o conhecimento 

que coloca o mundo real como seu objeto, que desde então é uma formulação, uma 

construção, a construção do objeto do conhecimento, distinto do objeto real”.  

A partir desta premissa avança na sua formulação, afirmando que “[...] o 

conhecimento não é absoluto e que a verdade que ele nos dá é sempre uma verdade 

aproximada” (CARDOSO, 1978, p. 25), e nos alerta que o “objeto” é sempre inatingível, pois 

“[...] Cada teoria o formula, como seu objeto, segundo seus pressupostos, segundo sua postura 

diante dele” (CARDOSO, 1978, p. 26).  

Ela prossegue considerando que, neste sentido, o objeto do conhecimento é uma 

“representação” feita pela teoria, tentando reproduzir o real, numa visão sempre mais 

aprofundada, sempre mais simples e mais geral, “[...] buscando nexos e relações, 

interpretando as aparências, tratando-as como sinais ou indícios parciais a que confere 

significado ao encontrar para eles um lugar em construções mais amplas, teóricas” 

(CARDOSO, 1978, p. 26).   

Aqui é necessário um esclarecimento que trata de não confundir, de um lado o cuidado 

necessário com a produção de conhecimento e de outro a possível confusão que isto pode 

gerar com o relativismo.   

Barth (1951, p. 78) ao analisar questões que se colocam no campo da produção de 

conhecimento vai afirmar que: “[...] ló cierto es que quien niega la pretensión, inmanente a 

todos lós resultados de conhecimento, de corresponder a la realidade, revela precisamente por 

esta negación que cree poseer um patrón de conocimiento”. 

Ele vai acrescentar a ideologia como elemento presente na discussão: 

 

[...] El problema de La ideología se presenta también, como una relación entre El ser 

y El pensar, porque es menester poder distinguir la conciencia adecuada y el orden 

social que le corresponde de la conciencia ideológica y las circunstancias  que la 

condicionan. En último término, el problema de la ideología se puede reducir a un 

problema de conocimiento (CARDOSO, 1978, p. 79). 

 

No que concerne à Filosofia, o autor vai lembrar que ela “[...] possee una norma ideal 

que aplica a la realidad económico-política” (CARDOSO, 1978, p. 83), e fundamenta sua 

posição afirmando que:  “[...] la filosofia representa al miesmo tiempo estas relaciones 

político-sociales; las refleja y es la expresión ideal de las condiciones reales” (CARDOSO, 

1978, p. 83).  

Ainda na mesma página, escreve que: “[...] Pero la filosofía, además, es lo que desde 

Marx acostumbramos llamar ideología, esto es, la expresión idea de las relaciones económico-
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políticas reales” (CARDOSO, 1978, p. 83).  

Desta forma, para ele: “[...] Se revela una unidad entre la filosofía y el orden político-

económico de una época, en el sentido en que los productos del espíritu objetivo dependen del 

orden del mundo de la previsión material de la vida” (CARDOSO, 1978, p. 82). 

Refletindo sobre a questão da Verdade, Barth (1951, p. 138) escreve que “[...] Lo que 

se entiende por la idea de verdad o de justicia no puede ser sacudido por la demostración de 

que lo que se consideró con justo o verdadero en casos concretos no fue sino la decantación 

de la utilidad política o económica de una capa social”.  

Barth (1951, p. 143) reafirma a posição, em Marx, de que o ser social resulta das 

concretas condições políticas, econômicas e jurídicas de uma época e o seu ser é seu processo 

de vida real, para, a seguir, afirmar que: “La determinación de la conciencia por el ser social 

significa que toda la óptica del hombre con la que éste capta e interpreta el ambiente 

histórico-social está condicionada por la posición de clase”. 

O mesmo autor coloca que em função destas determinações a atitude teórica não se 

endereça primeiramente a concordância entre o que obtém e uma realidade determinada, mas 

a uma utilidade prática.  

Assim, a atitude teórica está submetida aos impulsos e a direção da vontade, e, então, 

ele lembra que: “Pero la posición clasista, com sus realidades y possibilidades econômicas, no 

hace más que limitar el conocimiento y no tiene alcance constitutivo” (BARTH, 1951, p. 

145). 

Quando se refere às perspectivas atuais – ele está escrevendo no início da década de 

1950 – Barth (1951) defende posições onde destacaríamos algumas que são de grande 

atualidade. 

Por exemplo, quando escreve que:  

 

“[...] Cuando acusamos al pensamiento de ser ideológico, no nos referimos al hecho 

de que sus resultados estén bajo la influencia inevitable de condiciones históricas e 

subjetivas, sino que afirmamos uma relación entre el resultado del pensar y la 

situación histórico-social del sujeto pensante y conocedor, situación que es 

“necesaria” y, por ló tanto, incancelable” (BARTH, 1951, p. 282). 

 

Outra posição que defende se refere à importancia da palavra nas relações entre os 

homens: “La palabra funda la relación entre los hombres y crea la concordancia entre ellos. 

Su esencia consiste en la idea de la verdad, que determina tanto la expresión emotiva como un 

convenio para fines racionales o un testimonio científico sobre los hechos de la naturaleza y 

los acontecimientos de la historia” (BARTH, 1951, p. 290). 
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E, por último, uma questão sobre a produção de conhecimento: “La pretensión de ser 

verdadera por parte de una proposición filosófico-científica de ser verdadera queda incólume 

aun cuando, como lo demuestra la historia espiritual, el esfuerzo humano por conocer, así 

como sus resultados, se hallen en un proceso constante de revisión” (BARTH, 1951, p. 287). 

Ampliando a análise da questão - a partir das contribuições de Marx e Engels para a 

superação do idealismo –, e realçando suas implicações no âmbito da produção científica 

Barata-Moura (1998, p. 89) aponta que um saber que pretenda apresentar-se como científico 

não poderá, por conseguinte, “[...] limitar-se a refletir a facticidade e datidade dos fenómenos, 

na imediatez da sua forma de apresentação à consciência representativa; terá de visar, como 

objetivo a prosseguir e “chave” da sua própria cientificidade, a conexão interna desses 

mesmos fenómenos”.  

Barata-Moura (1998, p. 116) reforça sua posição ao afirmar que importa ainda à 

ciência determinar de que maneira, em que medida e com que implicações, esses “factos” (em 

conflito) são eles próprios função de oposições, de contradições, igualmente reais, que, “[...] 

em desenvolvimento (isto é, no quadro de uma dinâmica determinada) os sustentam e pro-

duzem, constituindo o seu verdadeiro pano de fundo”. 

Cardoso (1978, p. 25) lembra que a existência desta realidade concreta permanece uma 

questão em aberto, “[...] mas não pode deixar de ser posta como uma questão”. Elabora a 

questão afirmando que a simplicidade de reduzir a relação do conhecimento como uma 

relação entre ideias mantém, “[...] o dualismo entre a ideia e o real e não avança muito quanto 

à simplicidade de reduzir as ideias a anotações de sensações imediatas do real” (CARDOSO, 

1978, p. 25). 

Cardoso (s.d), ainda afirma que o método que Marx define como cientificamente 

correto vai do abstrato ao concreto. Segundo a autora em Marx “sua démarche é teórica”, pois 

enquanto procedimento se passa inteiramente no pensamento.  

Para ela “[...] A questão filosófica do real fora do pensamento pode ser uma questão 

desesperada, mas como Gramsci colocou, se resolve na prática da vida e da luta concretas” 

(CARDOSO, s.d., p. 03).  

Outra questão recorrente que precisa ser considerada neste trabalho está relacionada à 

possibilidade do conhecimento da totalidade do que compõem o real em um trabalho de 

pesquisa,  

Isto no sentido de se obter o que Cardoso (1978, p. 26), ao falar do objeto do 

conhecimento, afirma que ele é uma “representação” feita pela teoria, tentando reproduzir o 

real, numa visão sempre mais aprofundada, sempre mais simples e mais geral, buscando 
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nexos e relações, “[...] interpretando as aparências, tratando-as como sinais ou indícios 

parciais a que confere significado ao encontrar para eles um lugar em construções mais 

amplas, teóricas”. 

Ao falar sobre a questão da totalidade, não se pode esquecer, o que próprio Engels 

(2002, p. 06) no Anti-Dühring, alerta sobre o uso de axiomas matemáticos “Os axiomas 

matemáticos são outras tantas expressões do conteúdo conceitual, extremamente exíguo, que 

as matemáticas precisam emprestar da Lógica”.  

A seguir ele comenta que “[...] Na realidade esses axiomas podem reduzir-se apenas a 

dois:” (ENGELS, 2002, p. 06), e, no caso da argumentação que estamos fazendo, nos 

interessa o que escreve sobre o primeiro: 

 

1) O todo é sempre maior que suas Partes. Esse axioma é pura tautologia, uma vez 

que a idéia quantitativa da Parte se refere, desde o primeiro momento, num sentido 

bastante concreto, à idéia do todo, e quando dizemos"Parte" já dizemos que o"todo" 

quantitativo é formado quantitativamente por várias"Partes". O mencionado axioma, 

ao dar expressão a esta verdade, não nos faz avançar um só passo. Poderíamos até 

provar, de certo modo, essa tautologia, dizendo que o "todo" é o que consta de 

várias"Partes"; "Parte" é aquilo que, unindo-se com outras, forma um "todo", de 

onde se deduz que a"Parte" é sempre menor que o "todo", demonstração na qual a 

aridez da repetição acentua ainda mais a inconsistência do conteúdo (ENGELS, 

2002, p. 06). 

 

Cardoso (1978) nos alerta, entretanto que dada a impossibilidade, teórica e prática, do 

pesquisador social proceder à experimentação na sociedade em seu conjunto, ou na totalidade 

social, “[...] as suas formulações necessariamente modificam os fatos que observa, 

estruturando-os segundo conceitos e modelos que caracterizam teorias definidas” 

(CARDOSO, 1978, p. 34). 

Kosik (2011), ainda que por uma visão distinta, quando se refere à questão da 

totalidade, elabora uma distinção sobre o problema que ajuda a entender o que está em 

discussão, lembrando que esta recíproca conexão e mediação da parte e do todo significam a 

um só tempo que os fatos isolados são abstrações, são momentos artificiosamente separados 

ao todo, os quais só quando inseridos no todo correspondente adquirem verdade e 

concreticidade. “[...] Do mesmo modo, o todo de que não forem diferenciados e determinados 

os momentos é um todo abstrato e vazio” (KOSIK, 2011, p. 51). 

O autor ainda caracteriza a distinção de abordagem existente entre o método empírico 

e o dialético, ao escrever que as opiniões relativas à cognoscibilidade ou incognoscibilidade 

da concreticidade, como conhecimento de todos os fatos, baseiam-se na concepção empírico-

racionalista segundo a qual o conhecimento se realiza mediante um método de análise e soma 
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cujo postulado “[...] é constituído pela representação atomística da realidade como congérie 

de coisas, processos, fatos” (KOSIK, 2011, p. 51).  

Ele então faz a distinção entre esta abordagem e a do método dialético: “Ao contrário, 

no pensamento dialético o real é entendido e representado como um todo que não é apenas um 

conjunto de relações, fatos e processos, mas também a sua criação, estrutura e gênese” 

(KOSIK, 2011, p. 51). 

Maria Ciavatta, em um trecho que faz uma síntese da questão, vai afirmar que a 

dialética da totalidade (KOSIK, 1976) é uma teoria da realidade onde os seres humanos e 

objetos existem em situação de relação, e nunca isolados, como alguns processos analíticos 

podem fazer crer. “[...] Neste sentido, a dialética da totalidade é um princípio epistemológico 

e um método de produção do conhecimento. Estudar um objeto é concebê-lo na totalidade das 

relações que o determinam, sejam elas de nível econômico, social, cultural, etc.” 

(CIAVATTA, 1998, p. 132). 

Para o roteiro de pesquisa deste trabalho cabe ressaltar ainda, em decorrência das 

questões abordadas anteriormente, as palavras de Cardoso (1978) ao alertar para que se evite 

o duplo risco, ou de subestimar a capacidade determinante da ideologia a ponto de explicar 

tudo pelo econômico, e assim cair no determinismo econômico e no economicismo; ou de, 

para captar a autonomia da superestrutura, ser levada a não sair do domínio da própria 

ideologia, mantendo o dualismo economia/ideologia e caindo no ideologismo. (CARDOSO, 

1978, p. 87). 

Para evitar este risco a primeira exigência passa a ser não olhar as ideologias com 

óculos construídos pelas conjunturas econômicas, sem, contudo, deixar de pensar a ideologia 

como parte de uma estrutura determinada pela base econômica (CARDOSO, 1978, p. 8). 

Por último, sem a pretensão de esgotar o tema e preencher todas as lacunas que o 

mesmo impõe, realçaríamos ainda algumas considerações que funcionarão como referencias 

permanentes na questão. 

Frigotto (1988, p. 50) afirma que as escolhas teóricas não podem ser arbitrárias, mas, 

no entanto lembra que as perspectivas teóricas construídas no processo de compreensão da 

forma Capital de relações sociais, dentro da tradição que vem de Marx e Engels - não obstante 

a crise efetiva que as assola - constituam-se, não as únicas, porém as que melhor nos podem 

ajudar a desvendar a forma que assume o capitalismo (tardio) deste fim de século e suas 

consequências devastadoras para o gênero humano.  

Ele ainda registra que inscrever-se nesta matriz teórica e ontológica não significa, 

porém, per se, uma condição suficiente para uma análise radical (a que vai à raiz das 
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determinações dos fenômenos históricos), mas é, sem dúvida, uma condição necessária. “[...] 

Conclui que abrir mão pura e simples, deste legado, por seus erros, deficiências, limites e 

crises, é abandonar, para além de uma perspectiva epistemológica e ontológica, alternativas de 

cunho ético-político de relações sociais que transcendem a forma Capital” (FRIGOTTO, 

1988, p. 50). 

E, ainda, Lênin (1979b), nas Teses de Abril, que ao escrever as Cartas sobre a Tática, 

em 1917, afirma que:  

 

No momento é necessário pôr na cabeça esta verdade incontestável de que o 

marxista deve ter em conta a vida, os fatos precisos da realidade, e não se aferrar à 

teoria de ontem que, como toda teoria, é quando muito capaz de indicar o essencial, 

o geral, de fornecer uma ideia aproximada da complexidade da vida (LÊNIN, 1979b, 

p. 60). 

 

Essas são algumas das principais determinações no plano da metodologia, que formam 

a base da pesquisa que fundamenta este trabalho. 

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

 

Fontes bibliográficas 

 

 

Como explicitamos anteriormente, a base de revisão bibliográfica do trabalho estará 

direcionada para dar consistência teórica a algumas questões definidas como centrais no 

processo de privatização das Universidades Públicas no Brasil a partir da década de 1990 até 

os dias atuais.  

Iniciamos pelo levantamento das bases históricas do pensamento liberal em defesa da 

iniciativa privada e do livre mercado, como formas essenciais para organização da vida social 

no capitalismo.  

Nossa preocupação se estendeu à compreensão destes mecanismos como reprodutores 

e garantidores de uma forma de organização da sociedade voltada, nas palavras de seus 

primeiros teóricos, para garantir a livre iniciativa, a liberdade de escolha e a igualdade entre 

os agentes econômicos, referenciados, principalmente, nas obras de Adam Smith, Thomas 

Hobbes, John Stuart Mill e John Locke.  
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A seguir verificamos que principais influências econômicas, políticas e ideológicas 

definiram a superação desta base “ética” do período inicial do capitalismo, pela supremacia 

do direito de propriedade.  

Buscamos não só as determinações que levaram a esta supremacia, mas a verificação 

de como sua defesa indica a forma de funcionamento e reprodução característicos do modo de 

produção do Capital.  

Nesta linha de raciocínio tomaremos como ponto de partida os principais trabalhos da 

tradição liberal que, no século XIX e século XX realizam esta tarefa, como exemplo  

citaremos Hayek e seus discípulos. 

Em sentido inverso às premissas liberais, explicitamos principalmente as posições de 

Marx, Engels e Lênin, para verificar como a análise da sociedade capitalista nestes autores 

revela as possibilidades e impossibilidades de funcionamento e reprodução do capital, ao 

mesmo tempo em que estabelecem bases para a sua superação.  

A partir deste ponto a orientação da pesquisa bibliográfica estará focada nas posições 

de autores que facilitam a compreensão de alguns dos principais elementos presentes na 

conjuntura internacional e nacional anteriores e posteriores à década de 1990, que permitirão 

reconhecer a evolução e intensificação do processo de privatização no Brasil e nas 

universidades públicas mais especificamente.  

Reafirmamos que esta escolha buscará privilegiar posições que auxiliem a 

compreensão da realidade pelos seus diversos ângulos e ao mesmo tempo a sua leitura crítica.  

 

 

A pesquisa documental, fontes e limitações. 

 

 

Um dos grandes desafios colocados para esta tese foi obter acesso à documentação que 

comprovam as iniciativas privatistas contidas nas políticas governamentais no plano nacional 

e no âmbito local às instâncias da Universidade Federal Fluminense.  

Como afirmamos os trabalhos produzidos sobre a questão acabam por revelar a 

dificuldade de acesso à documentação sobre as operações realizadas nas diferentes situações 

de privatização e a dificuldade de se lidar com a questão ainda em evolução atualmente.  

Podemos citar, como exemplo, os acontecimentos ainda recentes do leilão do campo 

de Libra no Pré-Sal, que demonstraram mais uma vez o potencial explosivo e polêmico que as 

questões que envolvem a privatizações suscitam no Brasil.  
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Na ocasião assistimos a cenas, em nada diferentes das anteriores, em que componentes 

das forças armadas e da polícia militar, em uma praia da zona sul do Rio de Janeiro, 

perseguiam os manifestantes contrários à privatização.  

As privatizações da Usiminas, da CSN e principalmente da Companhia Vale do Rio do 

Doce, já haviam demonstrado a forma de tratamento dada às privatizações pelos governantes 

e as dificuldades que ainda encontram para realizá-las.  

Nas universidades a dificuldade não é menor. Reuniões dos órgãos superiores 

realizadas, inclusive fora da instituição com a proteção da polícia militar, comprovam o grau 

de problemas que o processo de privatização acarreta e a resistência que até o momento tem 

gerado de parte, principalmente, das entidades representativas dos três segmentos: 

professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. 

Assim, priorizamos a documentação para a qual existe legislação específica garantindo 

o acesso à mesma. 

Devemos lembrar a posição de Cardoso (1971), para efeito de credibilidade do alcance 

do resultado esperado, quando afirma que a explicação consiste em relacionar dados, para isto 

é preciso dispor dos dados para relacionar, e, portanto tem-se que ir colhê-lo, pois não se pode 

descuidar da verificação de que eles sejam evidência adequada, de que realmente 

correspondam àquilo que nós definimos como variáveis no problema e nem da sua não 

transformação, ou deformação, no processo da coleta. “[...] Definida a evidência despojada, a 

dificuldade mesmo reside em como consegui-la: assim é que o método aparece como 

fundamental” (CARDOSO, 1971, p. 12). 

Portanto, reafirmamos a questão, de acesso à documentação do processo de 

privatização no Brasil e nas universidades, como um desafio enfrentado por este trabalho. 

 

 

Estrutura do trabalho  

 

 

A revisão bibliográfica da tese está direcionada para dar consistência teórica às 

questões que definimos como centrais na análise sobre o processo de privatização das 

Universidades Públicas no Brasil a partir da década de 1990 até os dias atuais, assim sua 

estrutura é composta de quatro capítulos. 

No Capítulo um - Privatizações: Base conceitual e pressupostos iniciais – faremos um 

breve levantamento das bases históricas do pensamento liberal e de sua defesa da iniciativa 
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privada e do livre mercado, como formas essenciais para organização da vida social no 

capitalismo.  

Nossa preocupação se estenderá à compreensão destes mecanismos como reprodutores 

de uma forma de organização da sociedade voltada, nas palavras dos primeiros teóricos 

liberais, para garantia da livre iniciativa, da liberdade de escolha e da igualdade entre os 

agentes econômicos, principalmente nas obras de Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith 

e John Stuart Mill 
5
.  

A seguir verificaremos quais as principais influências políticas, econômicas e sociais 

que determinaram a superação desta base “ética” do período inicial do capitalismo, pelo da 

supremacia praticamente exclusiva do direito de propriedade.  

Buscaremos não só as determinações que levaram a esta supremacia, mas as 

verificações de como suas teses indicam a forma de funcionamento e reprodução 

característicos deste modo de produção na atualidade. 

Em sentido contrário às premissas liberais, explicitamos as posições de Marx, Engels e 

Lênin, principalmente, para verificar como a análise da sociedade capitalista nestes autores 

revela as possibilidades e impossibilidades de funcionamento e reprodução do capital, ao 

mesmo tempo em que estabelecem bases para a sua superação.  

Neste contexto tratará também do tema do Estado, por entender que ele é 

preponderante para compreender as questões estas questões da década de 1990 e se colocam 

ainda hoje como principal agente que o capital lança mão para debelar suas crises, garantir 

sua reprodução e ampliar as possibilidades de acumulação.  

O capítulo dois - As privatizações no Brasil a partir dos anos 1990 -, estará focado 

nas posições de autores que facilitam a compreensão de determinações presentes na 

conjuntura anteriores e, principalmente, posteriores à década de 1990, que permitirão 

reconhecer a evolução e intensificação do processo de privatização no país. 

Neste mesmo capítulo trataremos mais especificamente das privatizações nos anos 

1990 no Brasil, onde a questão passa a ser um componente fundamental na conjuntura e vai 

definir, no plano da luta de classes, para que lado vai pesar a balança na disputa entre os 

interesses públicos e privados. 

Para entender melhor o alcance e os efeitos deste processo buscaremos compreender 

de que maneira ele se estabeleceu na história recente do país e no seu passado remoto.  

Isto não significará um raciocínio centrado na cronologia dos fatos, mas na 

                                                 
5
  Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790) e John Stuart Mill (1588-

1679). 
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constatação da necessidade de reconhecer os antecedentes históricos que apontam a formação 

do conceito de público e privado entre nós, realçando a correlação de forças existente no 

interior da burguesia nacional e sua importância relativa no capitalismo internacional.   

Caminhar desta forma parece ser a maneira mais segura para a elucidação das questões 

que envolvem as privatizações no Brasil.  

Esta exposição permitirá compreender a extensão do processo de privatização para o 

âmbito das Universidades Federais, além de outras áreas, por exemplo, as de saúde, 

transportes e infra-estrutura.   

O capítulo três, - As privatizações das universidades públicas nos anos de 1990 aos 

dias atuais -, fará uma avaliação da extensão do processo de privatização em curso no país 

para o âmbito das Universidades Federais. 

Começaremos por fazer um balanço dos caminhos percorridos durante a elaboração da 

Constituição de 1998, dos seus resultados, no que diz respeito à prevalência dos interesses 

públicos e privados no texto, e a seguir uma avaliação dos avanços e das derrotas sofridas 

pelos movimentos ligados a defesa da universidade pública nos trâmite do texto aprovado em 

1988.  

Subsidiariamente analisaremos os processos de elaboração e os principais resultados 

das constituintes do período 1824-1969, também no que envolve a disputa entre interesses 

públicos e privados, principalmente na área de educação. 

Em seguida faremos uma avaliação em relação ao contexto que envolveu a elaboração 

e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo que neste caso, apontando os 

avanços obtidos pela iniciativa privada na área educacional do país, após sua aprovação em 

1996. 

Realizaremos a partir disto um balanço sucinto da atuação do governo Fernando 

Henrique Cardoso e dos dois governos posteriores (Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff), identificando nas políticas emanadas do Ministério da Educação, as que se 

coadunam mais diretamente como intensificação do processo de privatização do ensino 

superior público no país. 

Neste conjunto destacaremos a atuação de alguns dos ministros do período pela 

influência que sua ação direta exerceu para o êxito das iniciativas privatistas nas 

universidades públicas.  

O capítulo quatro, - A trajetória das privatizações na UFF: As principais iniciativas 

de privatização -, tem como objetivo identificar de que forma a privatização que se 

intensificou na história das universidades públicas após a década de 1990 e que segue até 
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nossos dias, assolaram a UFF – Universidade Federal Fluminense. 

Consequente com a avaliação realizada nos capítulos anteriores e enfatizando a 

atuação das fundações de direito privado e comentaremos sobre as iniciativas de privatização 

que invadiram e habitam o ambiente acadêmico da UFF e trazem graves consequências para a 

universidade.  

Ao final apresentaremos algumas formas de resistência às privatizações na 

universidade que se colocam como contraponto de luta em defesa de uma UFF pública 

autônoma, de qualidade, laica e socialmente referenciada. 
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1 PRIVATIZAÇÕES: BASE CONCEITUAL E PRESSUPOSTOS INICIAIS 

 

 

 Entre os pressupostos e as categorias utilizados para a avaliação do processo de 

privatização importa explicitar qual concepção de liberalismo estamos tomando como 

hegemônica na atualidade, pois é a partir de suas premissas que vamos enfrentar a questão das 

privatizações num plano mais geral e das universidades públicas no particular.  

De saída retomaremos algumas caracterizações sobre a concepção liberal, as 

transformações que sofreu neste percurso e que alteraram algumas de suas premissas 

filosóficas, ideológicas e econômicas iniciais.  

Sua versão contemporânea o neoliberalismo, por exemplo, é questionado, desde o fato 

de que contém algo realmente novo na sua base filosófica até sua eficácia em termos 

econômicos, para não falar dos graves problemas sociais que gerou em todo o mundo. 

Nossa preocupação se estenderá a compreensão destes mecanismos como reprodutores 

de uma forma de organização da sociedade voltada, nas palavras dos primeiros teóricos 

liberais, para garantia da livre iniciativa, da liberdade de escolha e da igualdade entre os 

agentes econômicos, principalmente nas obras de Adam Smith, Thomas Hobbes, John Stuart 

Mill e John Locke. 

A seguir verificaremos quais as principais influências políticas, econômicas e sociais 

determinaram a superação desta base “ética” do período inicial do capitalismo, pelo da 

supremacia praticamente exclusiva do direito de propriedade. 

Buscaremos não só as determinações que levaram a esta supremacia, mas as 

verificações de como suas teses indicam a forma de funcionamento e reprodução 

característicos deste modo de produção na atualidade. 

Em sentido contrário às premissas liberais, explicitamos as posições de Marx, Engels e 

Lênin, principalmente, para verificar como a análise da sociedade capitalista nestes autores 

revela as possibilidades e impossibilidades de funcionamento e reprodução do capital, ao 

mesmo tempo em que estabelecem bases para a sua superação. 

O capítulo ainda fará uma distinção entre o que se compreende por interesse público e 

interesse privado a partir da obra de autores que ajudam a esclarecer algumas das concepções 

existentes. 

O objetivo é apresentar a fundamentação teórica, política e ideológica que norteia a 

posição defendida por esta tese em relação à questão e quais desdobramentos e possibilidades 

avalia como possíveis em relação ao enfrentamento do processo de privatizações.  
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O capítulo tratará também do tema do Estado, por entender que ele é fundamental para 

compreender as questões da década de 1990 e se colocam ainda hoje como principal agente 

que o capital lança mão para debelar suas crises, garantir sua reprodução e ampliar as 

possibilidades de acumulação. 

Isto permitirá avaliar a possibilidade e o alcance que assume a formulação das 

políticas públicas e a dimensão real que abre para a ocupação de espaço na disputa do Estado 

na atual conjuntura, marcada pela hegemonia das políticas neoliberais e pela intensificação 

das privatizações. 

 

 

1.1 A concepção liberal do capitalismo contemporâneo 

 

 

Para estabelecer uma referência que indique qual a última grande mudança que ocorreu 

na base filosófica do liberalismo e que corresponda a sua versão atual, fomos buscar 

inicialmente as palavras de Bellamy (1994, p. 14), onde ao tomar como referência a passagem 

do século XIX para o século XX, afirma que: “A comparação das teorias e dos regimes 

liberais na Inglaterra, na França, na Itália e na Alemanha na virada do século nos auxilia na 

compreensão deste estudo sobre a superação do liberalismo ético pelo liberalismo 

econômico”. 

O autor, prossegue, alertando que a observação do destino das ideias liberais em 

contextos intelectuais e sociais diversos revela a natureza historicamente contingente de 

muitas proposições fundamentais do liberalismo.  

Segundo ele quando desapareceu a constelação favorável das forças sociais que ligam a 

classe burguesa às instituições e aos valores liberais, “[...] as suposições filosóficas do 

liberalismo ético provaram-se insustentáveis e tiveram de ser radicalmente repensadas” 

(BELLAMY, 1994, p. 14). 

Assim, o que Bellamy está analisando é o enfraquecimento do liberalismo no final do 

século XIX e início do século XX 
6
, diante do impacto de forças estruturais geradas pelas 

                                                 
6
  Ainda que trabalhando a partir do raciocínio e da caracterização de período histórico de Bellamy não podemos, 

no entanto, esquecer o que já afirmava Marx (1968, p. 830) no Capital ao escrever sobre A chamada 

acumulação primitiva, que seria “[...] o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de 

produção”, cuja marcha consistiu “[...] na transformação da exploração feudal em exploração capitalista” 

(MARX, 1968, p. 831), e que data do século XVI. Segundo Marx, marcam época, na história da acumulação 

primitiva as transformações que serviram de alavanca à classe capitalista: “[...], sobretudo aquêles 

deslocamentos de grandes massas humanas, súbita e violentamente privadas de seus meios de subsistência e 
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sociedades industriais avançadas.  

Esse enfraquecimento levou a mudanças que estabeleceram novas prioridades na base 

das premissas liberais, onde o estágio alcançado pelas forças produtivas e as contradições que 

despontaram neste período, teriam levado a que grande parte das concepções de alguns dos 

seus mais tradicionais formuladores 7, tivesse que sofrer revisão.  

Referimo-nos especialmente às preocupações “éticas” desses autores que tinham sido 

defendidas até este período como sustentação filosófica, teórica, político-econômica e 

ideológica do capitalismo.  

Bellamy (1994, p. 10) defende que “A essência desta escola do liberalismo provinha da 

prioridade que ele conferia a uma liberdade individual crescente”; pois ainda que evitassem 

avaliações controversas sobre seu critério normativo e prático, eles condenavam a busca do 

lucro, por motivar a criação de monopólios que destruíam a competitividade e a liberdade do 

mercado, e, ainda reconheciam a necessidade de alguma regulamentação estatal.  

O autor afirma que o declínio da influência das ideias dos liberais clássicos, a partir 

aproximadamente de 1870, levou a superação do liberalismo ético pelo liberalismo 

econômico.  

Disto deriva a posição inicial, que assumimos, de que o capitalismo que tem na defesa 

da propriedade privada um de seus pilares fundamentais, depuradas as (im) possibilidades 

éticas produzidas e acalentadas pelos liberais clássicos, despoja-se do verniz humanista e 

diminui a margem de interpretações estritamente institucionalistas.  

O leque de abrangência de suas posições de apenas “lutar por dentro” a cada dia fica 

mais difícil de manter, aumentam as contradições e obriga a busca mais elaboradas de 

justificativas para as políticas implementadas. 

A ação do Estado burguês de garantia da propriedade privada desvela e reduz a 

possibilidade de qualquer vestígio de humanismo nas suas teses, alinhadas que estão, cada vez 

mais, com a defesa do status quo e os interesses da classe dominante.  

Entretanto temos que reconhecer que durante vários momentos do Breve século XX, no 

dizer de Hobsbawn (1995), possa ter se configurado uma situação tal, que levou Fukuyama 

                                                                                                                                                         
lançadas no mercado de trabalho como levas de proletários destituídos de direito” (MARX, 1968, p. 831). 

Vale ainda destacar o que escreve algumas páginas adiante na parte intitulada: “Legislação sanguinária 

contra os expropriados, a partir do século XV. Leis para rebaixar os salários” (MARX, 1968, p. 851), 

voltadas a viabilizar o aludido processo de acumulação. 

 
7
  Bellamy cita principalmente as obras de Adam Smith(1723-1790), Herbert Spencer(1820-1903) e John Stuart 

Mill (1806-1873). 
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(1992) 
8
 a afirmar o “fim da história” 9, que seria a vitória definitiva do capitalismo e que 

traria como única possibilidade, a alternativa de “lutar por dentro” do Estado e de suas 

instituições como defendem os institucionalistas.  

No entanto é importante avançar um pouco mais, a propósito da questão, e verificar a 

forma que ela toma nas palavras de Lênin (1979), no prefácio às edições Francesa e Alemã do 

seu texto Imperialismo fase superior do capitalismo, escrito em 1916.  

Lênin (1979, p. 09) amplia sua análise sobre o estágio do capitalismo do final do século 

XIX e início do século XX, ao registrar que seu livro mostra que a guerra de 1914-1918 foi, 

de ambos os lados, “[...] uma guerra imperialista (isto é, uma guerra de conquista de 

pilhagem, de pirataria), uma guerra pela partilha do mundo, pela distribuição e redistribuição 

das colônias, das “zonas de influência”, do capital financeiro, etc...”. Ainda que consideremos 

a necessidade de atualização do que envolve o termo “colônias”, o ponto de partida da análise 

permanece de enorme atualidade. 

 Ainda no mesmo texto, Lênin (1979, p. 22) nos ajuda a entender como chegou a este 

balanço, ao apresentar a formação dos monopólios e dos cartéis como decorrentes do processo 

de desenvolvimento do capitalismo do final do século XIX, e afirma com todas as letras que 

“[...] O capitalismo se transformou em imperialismo”. 

Toma como referencia para este balanço a Europa, o centro do mundo capitalista na 

época, onde, segundo ele “[...] pode se estabelecer com bastante precisão o momento em que 

o antigo capitalismo foi substituído definitivamente pelo novo: este momento é o início do 

séc. XX” (LÊNIN, 1979, p. 20).  

Em suas palavras: “[...] E este balanço mostra que, com tal base econômica, as guerras 

imperialistas são absolutamente inevitáveis durante e enquanto existir a propriedade privada 

dos meios de produção” (LÊNIN, 1979, p. 10).   

Ele faz uma distinção fundamental, para compreendermos este processo de supremacia 

                                                 
8
  Sobre a base das premissas do trabalho de Fukuyama, ver  O fim da história e o último homem de Francis 

Fukuyama (1992) e O fim da história: de Hegel a Fukuyama de Perry Anderson (1992). 

 
9
  Aproveitando a onda (neo) liberal como oportunidade para atacar Marx, em 1993 Peter Drucker (1909-2005 – 

Professor da Claremont Graduate California, EUA) um dos mais conhecidos “gurus” da administração 

americana, escreveu Sociedade Pós-Capitalista, que, entre outras preciosidades afirmava que: “Algumas 

décadas atrás, todos “sabiam” que uma sociedade pós-capitalista seria certamente marxista. Hoje todos 

sabemos que marxista é a única coisa que a próxima sociedade não será. [...]. Porém, em termos de 

sociedade, os países desenvolvidos já estão no pós-capitalismo” (1994, p. XIV). Ele ainda nos fala desta 

sociedade pós-capitalista e nelas a participação dos fundos de pensão: “Os fundos de pensão são um 

fenômeno curioso e sem dúvida paradoxal. São “investidores” que controlam enormes capitais e seu 

investimento. Mas nem os gerentes que os administram, nem seus proprietários, são “capitalistas”. O 

capitalismo dos fundos de pensão é capitalismo sem os capitalistas” (1994, p. 51). Ele seguia a trilha aberta 

por trabalhos que propagavam a emergência da sociedade pós-industrial e da sociedade do conhecimento 

(BELL, 1973; TOFLER, 1973, 1980).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_End_of_History_and_the_Last_Man
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
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da propriedade privada na perspectiva liberal deste novo capitalismo, que vai superar os ideais 

de capitalismo ético originário dos liberais clássicos.  

Lênin identifica elementos fundamentais para esclarecer o funcionamento deste novo 

capitalismo, ao observar como se ligam as estradas de ferro “[...] à grande produção, aos 

monopólios, aos sindicatos patronais, aos cartéis, aos trustes, aos bancos, à oligarquia 

financeira eis o que os capítulos precedentes do livro nos mostram” (LÊNIN, 1979, p. 10).  

Para ele, na realidade, os laços capitalistas que, através de milhares de canais vinculam 

estas empresas à propriedade privada dos meios de produção em geral, fizeram desta 

construção “[...] um instrumento de opressão para um bilhão de homens (colonizados ou 

semi-colonizados), ou seja, para mais de metade da população do globo, nos países 

dependentes, e para os escravos assalariados do capital, nos países “civilizados”” (LÊNIN, 

1979, p. 10). 

Portanto, para Lênin (1979, p. 88) o imperialismo é o capitalismo chegado a uma fase 

de desenvolvimento onde se consolida a dominação dos monopólios e do capital financeiro, 

onde a exportação dos capitais adquiriu uma importância de primeiro plano, ao que ele 

acrescenta sobre o que caracteriza o imperialismo “[...], onde começou a partilha do mundo 

entre os trustes internacionais e onde se pôs termo à partilha de todo o território do globo, 

entre as maiores potências capitalistas”.  

Suas palavras, no mesmo texto de 1916, ajudam a compreender de que capitalismo está 

falando e sintetiza o que de fundamental é suficiente para o início deste trabalho. Lênin (1979, 

p. 20) afirma que há meio século, quando Marx, escrevia o seu O Capital, a livre concorrência 

aparecia à imensa maioria dos economistas como uma “lei da natureza”, desta forma: “[...] A 

ciência oficial tentou aniquilar, pela conspiração do silêncio, a obra de Marx, a qual 

demonstrava, através de uma análise teórica e histórica do capitalismo, que a livre 

concorrência gera a concentração da produção, a qual, atingindo um certo grau de 

desenvolvimento, conduz ao monopólio”. 

Vale reproduzir a sequência do seu raciocínio no mesmo parágrafo, pois, ajuda a 

entender a situação contemporânea, e é onde realça que atualmente, o monopólio se tornou 

um fato e os economistas acumulam montanhas de livros para descrever as suas diversas 

manifestações, continuando, contudo, a declarar em coro que o “marxismo” está refutado 

(LÊNIN, 1979, p. 20). 

Lênin alerta que, como diz o provérbio inglês, os fatos são teimosos e, quer queiramos 

ou não, precisamos tê-los em conta e eles mostram que as diferenças existentes entre os países 

capitalistas, por exemplo, em matéria de protecionismo ou de livre-câmbio, apenas 
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determinam variações insignificantes na forma dos monopólios, ou na data do seu 

aparecimento, “[...] enquanto que o nascimento dos monopólios, como consequência da 

concentração da produção, é uma lei geral e essencial do atual estádio de evolução do 

capitalismo” (LÊNIN, 1979, p. 20).     

Ao aprofundar e criticar diversas abordagens que circulavam no período, entre elas “A 

famosa teoria do “ultraimperialismo”, inventada por Kautsky”, que segundo Lênin (1979, p. 

20), “[..] reveste também um caráter inteiramente reacionário” , vai reafirmar um aspecto 

central de seu raciocínio ao combater, ainda em Kautsky, a ilusão sobre o papel dos cartéis. 

Lênin (1979, p. 73) lembra que os cartéis internacionais mostram até que ponto se 

desenvolveu os monopólios capitalistas e qual é o objetivo da luta entre os grupos capitalistas. 

Segundo ele este último ponto é essencial, pois só ele nos revela o sentido histórico e 

econômico dos acontecimentos, e que enquanto as formas de luta podem mudar e mudam 

constantemente por diversas razões relativamente temporárias e particulares, “[...] a essência 

da luta, o seu conteúdo de classe não poderá verdadeiramente mudar enquanto existirem 

classes”.  

Entretanto não podemos desconhecer e nem nos furtar de comentar o fato de que as 

posições de Lênin têm sido alvo de serrada avaliação 
10

 em especial as contidas no livro sobre 

o imperialismo, e como afirmamos que esta caracterização é importante para sabermos a que 

capitalismo se referiu, vale à pena resgatar o que diz sobre elas Lukács (2012), no seu livro 

Lenin: um estudo sobre a unidade de seu pensamento, escrito em 1924.  

Lukács, ao escrever o Posfácio do livro em 1967, começa afirmando que a tese de Lênin 

de que o desenvolvimento imperialista gera necessariamente guerras mundiais teria perdido 

sua validade
11

, a despeito de considerarmos que esta posição pode ser reavaliada diante do 

                                                 
10

  Robert Linhart (1983, p. 18), em Lenin, os camponeses, Taylor escrito em 1976, defende a necessidade de  

um balanço crítico do leninismo e da experiência histórica da União Soviética, por entender que “Todo 

pensamento tem seus limites. Nenhum pode encarnar uma verdade absoluta, fora do tempo e da realidade 

histórica”. Ele propõe quatro elementos de análise, porém destacaríamos as observações que faz a propósito 

do item 3 ao se referir a decomposição do “esquerdismo” na França desde 1968, que teria engendrado toda 

uma serie de ofensivas contra Lênin, o marxismo-leninismo e os princípios fundamentais da ditadura do 

proletariado: “Ideólogos “modernos”, brandindo diversas bandeiras (“desejo”, “espontaneidade”, 

“antiautoritarismo” – e mesmo, em certos casos, um pseudo “maoísmo” que não tem nada a ver com o 

pensamento de Mao Tse-Tung) adotam [...], a posição de ódio de classe que sempre foi da burguesia e a das 

forças reacionárias em relação à revolução proletária. Exumando velhos sofismas e velhas calúnias 

acumuladas no decorrer dos anos pelas coortes de escribas do capital, estas pessoas, apressadamente, 

voltam a pô-las em moda, conservando o que tinham de essencial: falsificação da realidade histórica, 

inversão de responsabilidades, discursos vazios, subjetivismo e idealismo” (LINHART, 1983, p. 17). 

 
11

  A posição de Carl Von Clausewitz (1780 – 1831) é a que mais se aproxima da analise que os marxistas, como 

Lênin, fazem da guerra. Clausewitz (1984, p. 91) que já afirmara no Livro Um – capitulo 24 (A guerra é 

meramente a continuação da política por outros meios): “Vemos, portanto, que a guerra não é meramente um 

ato de política, mas um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações políticas realizada 



54 

 

que se passa no presente 12.  

Lukács (2012) falando sobre a capacidade que Lênin tinha de compreender e escrever 

sobre os fatos que se passavam no período e comparando sua formação, na área de economia, 

com a de Rudolf Hilferding (1877 – 1941) e com Rosa Luxemburgo (1871 – 1919), vai 

afirmar que ele os superava em muito na avaliação do período como totalidade. “[...] Essa 

superioridade “consiste” – e esta é uma proeza teórica sem igual – em sua articulação concreta 

da teoria econômica do imperialismo com todas as questões políticas do presente -, 

transformando a economia da nova fase num fio condutor para todas as ações concretas na 

conjuntura que se configurava então” (LUKÁCS, 2012, p. 106).  

Lukács (2012, p. 62) vai além e afirma que “Essa superioridade teórica deve-se ao fato 

de que o olhar de Lênin, entre todos os sucessores de Marx, foi o menos distorcido pelas 

categorias fetichistas de seu ambiente capitalista”.  

O autor avança nesta avaliação afirmando que se trata de uma superioridade puramente 

teórica na avaliação do processo geral, e que isto se dá porque “Não há uma única decisão 

prática em sua vida que não tenha consequência material e lógica de sua imaginação teórica” 

(LUKÁCS, 2012, p. 62).  

Lukács (2012, p. 62) reforça esta avaliação sobre Lênin evidenciando a importância que 

sua base de análise assume nesta denominada “superioridade”, pois, para os marxistas, a 

análise concreta da situação concreta não constitui nenhuma oposição à teoria “pura”, mas, ao 

contrário, “[...] o ponto culminante da autêntica teoria, o ponto em que a teoria é 

verdadeiramente realizada e, por essa razão, transforma-se em práxis”. 

Ele ainda identifica nesta superioridade, características que o levam a afirmar que 

poder-se-ia dizer, sem nenhum exagero, que a última e conclusiva das Teses sobre Feuerbach, 

de Marx, segundo a qual os filósofos haviam apenas interpretado o mundo até então, porém 

                                                                                                                                                         
com outros meios”, volta a defender sua posição no Livro Dois – Capítulo três (A guerra é um ato de relações 

humanas) ao afirmar que: “Concluímos portanto que a guerra não pertence ao domínio das artes nem ao das 

ciências. Ela é mais precisamente parte da existência social do homem. A guerra é um conflito de grandes 

interesses, que é resolvido através do derramamento de sangue - que é a única maneira pela qual ela difere 

de outros conflitos. Em vez de compará-la a uma arte, deveríamos compará-la com maior precisão ao 

comércio, que também é um conflito de interesses e de atividades humanas e que está ainda mais próximo da 

política que, por sua vez, pode ser considerada uma espécie de comércio em maior escala” (CLAUSEWITZ, 

1984, p. 165). 

 
12

  Os acontecimentos que presenciamos no mundo em 2015, e o que eles contêm de disputa pelo “comércio em 

maior escala”, nos levam a recuperar, ainda nas palavras do próprio Clausewitz (1984, p. 718): “Se a guerra é 

parte da política, esta determinará o seu caráter. À medida em que a política torna-se mais ambiciosa e mais 

vigorosa, o mesmo acontecerá com a guerra e isto poderá chegar ao ponto em que ela atingirá a sua forma 

absoluta. Se olharmos para a guerra sob esta luz, não precisamos perder de vista esta forma absoluta: pelo 

contrário, devemos tê-la constantemente em mente”. Elas nos autorizam a reconhecer a pertinência da 

avaliação, ainda que com muito temor de que possam se concretizar se considerarmos suas consequências. 
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era preciso transformá-lo, encontrou na pessoa e na obra de Lênin sua encarnação mais 

adequada (LUKÁCS, 2012, p. 106).  

Segundo Lukács (2012, p. 106), Marx formulou e realizou essa exigência no âmbito da 

teoria, fornecendo uma interpretação da realidade social como a base teórica adequada para a 

transformação dessa realidade, mas “[...] somente com Lenin essa essência teórico - prática da 

nova visão do mundo assumiu – sem supressão ou enfraquecimento da teoria – uma forma 

ativa na realidade histórica”. 

No que mais nos interessa em Lênin para a questão que estamos desenvolvendo, ou 

seja, naquilo que caracteriza a melhor compreensão da forma que o capitalismo assumiu do 

final do século XIX até os nossos dias, Lukács vai dizer que a teoria do imperialismo de 

Lênin é menos uma teoria a respeito de seu surgimento economicamente necessário e de seus 

limites econômicos – como a de Rosa Luxemburgo – “[...] do que uma teoria das forças 

concretas de classe que o imperialismo desencadeia e que atuam no seu interior; é a teoria da 

situação mundial concreta provocada pelo imperialismo” (LUKÁCS, 2012, p. 62). 

Faríamos ainda uma referência a propósito das posições de Lukács (2012, p. 63), pois 

elas exprimem caracterizações fundamentais para entendermos os fatos atuais, ao lembrar que 

quando Lênin investiga a essência do capitalismo monopolista, o que lhe interessa é 

fundamentalmente essa situação concreta mundial e a divisão de classes que daí surge: “[...] 

como a terra foi repartida de facto pelas grandes potências coloniais; as alterações ocorridas 

na divisão interna entre burguesia e proletariado [...]” 

Então ele conclui o parágrafo com uma observação que vai ajudar a entender várias 

das passagens deste trabalho:  

 

E, sobretudo, como o movimento interno do capitalismo monopolista, em razão do 

ritmo desigual nos diferentes países, revoga a repartição entre as “zonas de 

interesse” e outros compromissos firmados e leva a conflitos que só podem ser 

solucionados pela violência, pela guerra (LUKÁCS, 2012, p. 63). 

 

No Brasil, a obra de Lênin em especial o conceito de Imperialismo, repercute no 

trabalho de vários autores de formas diferenciadas, como por exemplo, em Caio Prado Junior 

(2008b), que em História Econômica do Brasil escrita em 1945, faz uma análise da realidade 

brasileira desde o período colonial.  

No Post Scriptum de 1976, ratifica a base de argumentação do que havia escrito ao 

analisar os efeitos do chamado “modelo brasileiro de desenvolvimento” elevado à categoria 

de “milagre econômico”, em plena ditadura militar, o que o leva a avaliar que a política e 
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orientação econômica adotadas nestes últimos anos “[...] não é outra coisa, em última análise, 

senão precisamente a consagração e oficialização [...] em particular o nosso enquadramento 

no sistema internacional do capitalismo, que vem a ser o imperialismo [...].” (PRADO 

JUNIOR, 2008b, p. 345).  

No mesmo Post Scriptum, Caio Prado afirma que o crescimento dos monopólios 

capitalistas – esse rebento do capitalismo desenvolvido, e fruto da natural tendência para a 

concentração de capital – será tal, e a sua expansão internacional, onipresença e papel de 

tamanho vulto e importância, “[...] que de ignorados e, até muitas vezes negados pela 

ortodoxia econômica, adquirem foros de fato reconhecido [...] “(PRADO JUNIOR, 2008b, p. 

347). 

Florestan Fernandes (2006, p. 253) em A Revolução Burguesa no Brasil, ao avaliar os 

fatores que dentro do quadro da conjuntura nacional e internacional configuraram na história 

do Brasil este período de transição, afirma que “O capitalismo monopolista já estava 

incubado, é certo, e dispunha de uma irradiação interna que vem dos fins do século XIX e dos 

começos do século XX”. 

Fernandes (2006, p. 123) analisando os caminhos e as características assumidas pelo 

liberalismo entre nós, no período que vai da Independência às duas primeiras décadas do 

século XX, avalia que: “A única conexão psicossocial do liberalismo, que se manifestava 

regularmente no comportamento econômico, punha ênfase no elemento competitivo e na 

importância do comércio como fonte de riqueza, conforto ou da segurança e como fator da 

civilização”. 

Ele, a seguir, fala sobre a troca de referenciais no interior do próprio liberalismo: 

“Essa polarização do liberalismo econômico iria alterar-se depois do terceiro quartel do 

século XIX” (FERNANDES, 2006, p. 123), condição que ele havia antecipado no parágrafo 

anterior.  

Desta forma, para ele, o liberalismo perdia, aqui, a conotação de uma ideologia de 

racionalização da dependência econômica e “[...] equacionava-se, literalmente como uma 

concepção radical do mundo” (FERNANDES, 2006, p. 123). 

Fernandes (2006, p. 253) tomara como ponto inicial da análise, o processo da transição 

a que levou a revolução burguesa no Brasil e o papel que a burguesia desempenhara nele onde 

“[...] os dinamismos da economia capitalista mundial impuseram, de fora para dentro, o seu 

próprio tempo histórico, com seus momentos de verdade e de decisão”. 

Ele avança ainda mais na avaliação do processo de transição, lembrando que o que 

determinou a transição não foi a “vontade revolucionária” da burguesia brasileira nem os 
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reflexos do desenvolvimento do mercado interno sobre uma possível revolução urbano-

industrial dinamizável a partir de dentro. “[...] Mas o grau de avanço relativo e de 

potencialidades da economia capitalista no Brasil [...]” (FERNANDES, 2006, p. 252).  

Fernandes (2006, p. 252) no mesmo parágrafo articula os dois fatores, o processo de 

transição e nele o papel da burguesia, com o imperialismo: “Esse grau de avanço relativo e de 

potencialidades abriu uma oportunidade decisiva, que a burguesia brasileira percebeu e 

aproveitou avidamente, edificando seus laços de associação com o imperialismo”13. 

Por último, analisando o quadro de consolidação do capitalismo monopolista entre nós, 

Fernandes (2006, p. 320) faz uma afirmação, que nos parece pertinente para compreender o 

que se passa nos dias atuais: “Sob o capitalismo monopolista, o imperialismo torna-se um 

imperialismo total. Ele não conhece fronteiras e não tem freios”. 

Gurgel (2004, p. 92) no texto Lênin e os problemas candentes do nosso movimento ao 

avaliar as questões que envolvem o texto do Imperialismo – fase superior do capitalismo 

considera que ali, Lênin procura “expor sumariamente, da forma mais popular possível” as 

lógicas, exemplos, tabelas e inúmeras cifras que explicam as causas desta fase necessária ao 

capitalismo: “[...] a) a produção capitalista e o próprio capital cada vez mais concentrados: b) 

as práticas monopolistas que se multiplicam, apesar das sucessivas leis antitrustes e 

anticartéis: e c) o capital financeiro que cresce e domina organicamente, associando-se, mas 

exercendo supremacia e direção sobre o capital industrial”. 

O mesmo Gurgel (2004) explicita sua percepção da atualidade das contribuições de 

Lênin, afirmando que sua obra sobrevive pela infeliz sobrevivência das condições 

imperialistas e de sua base moderna, o capital, pela continuidade do concerto de interesses 

internacionais e da dominação que este concerto exerce, hoje sob a forma de globalização. 

“[...] Pela existência de um Estado operando como comitê da classe dominante, ainda que 

vivendo as contradições intraclasses. Pela desigualdade da disputa política, as dificuldades de 

enfrentar as forças do capital nos limites do seu jogo institucional e parlamentar” (GURGEL, 

2004, p. 91). 

Ele sintetiza sua avaliação da articulação entre o apreço pela teoria e a consequente 

prática revolucionária que identifica em Lênin, afirmando que ele aprofunda o que já haviam 

                                                 
13

  Falando de imperialismo vale lembrar que Florestan Fernandes na mesma obra (2006, p. 250) faz um alerta 

sobre as aproximações entre suas posições e as apropriações e transposições lineares das obras e leituras de 

Lênin para analise da realidade brasileira: “As análises de Lênin, de uma situação comparável na Rússia (a 

revolução de 1905 e seus desdobramentos posteriores), sugerem que a “fraqueza” da burguesia precisa ser 

tomada como um dos elementos de um todo complexo e muito instável”. Ele então completa: “Na verdade 

não existe uma “burguesia débil”: mas outras classes (ou setores de classe) que tornam (ou podem tornar) a 

dominação burguesa mais ou menos vulnerável” (FERNANDES, 2006, p. 250). 
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dito Hobson (Imperialismo), Hilferding (Capital Financeiro) e Kaustsky (O imperialismo): 

“[...] Seu maior mérito não está nos fundamentos da tese que identifica a fase superior do 

capitalismo, mas nas conclusões sobre o que se esperar e o que fazer nesta fase. Aqui reside a 

atualidade de Lênin em face da globalização, digo, do imperialismo” (GURGEL, 2004, p. 93). 

Rodrigues (2011, p. 11) no titulo do prefácio do livro de Edison Riuitiro Oyama - Lenin, 

Educação e Revolução – pergunta: “Retornar a Lenin numa hora dessas”?, lembrando que 

entre os educadores brasileiros, “[...] houve o tempo em que (quase) todos éramos de 

esquerda, lutávamos contra a ditadura militar e também amávamos a revolução”. 

Ele registra oportunamente que, naquele tempo, a disputa em torno da educação – de 

sua análise, de sua concepção, de sua prática, enfim, da práxis pedagógica – não significava – 

obviamente – ocupar cargos nos governos de plantão. 

Rodrigues (2011) reconhece ainda que, certamente em Marx e Lênin a discussão sobre a 

educação sempre foi marginal ao conjunto de suas reflexões, no entanto a obra de Marx ainda 

assim voltou a ser comprada e lida, ainda que seja para procurar mais uma ideia econômica 

que ajude no arrefecimento da crise. 

Ele realça que muitos dos educadores brasileiros ainda se dizem e se utilizam das 

categorias analíticas de Marx – mesmo que incorporada de forma subordinada ao discurso e 

às práticas pedagógicas dominantes -, e principalmente dos conceitos gramscianos, 

notadamente “guerra de posição” e “contra-hegemonia”, ainda que alguns deles tenham se 

tornado relevantes atores na elaboração de componentes das políticas educacionais do Estado 

burguês brasileiro (RODRIGUES, 2011, p. 12). 

Rodrigues (2011) constata então que o mesmo não se dá com o pensamento de Vladimir 

Ilich Ulianov, o Lênin, líder da Revolução Russa, que foi gradativamente desaparecendo do 

cenário político e também pedagógico brasileiro.  

Ele afirma que, se de Marx tentam retirar o aguilhão do nome revolução, o mesmo não é 

possível com relação à Lênin pela ligação que o termo tem com sua história de vida como 

intelectual e militante.  

O autor ainda considera “a queda do muro de Berlim” como um marco neste processo 

de rejeição à Lênin, “[...] onde a maldição stalinista ainda recobre o pensamento e a prática 

política de Vladimir Ilich Ulianov, mesmo entre os marxistas” (RODRIGUES, 2011, p. 13). 

Para Fontes (2008, p. 96), Lênin definia o imperialismo, simultaneamente, como uma 

ampliação da acumulação capitalista (a fusão entre o capital bancário e o industrial e a 

exportação de capitais); como um novo e tenso arranjo das classes dominantes (interconexão 

através dos sistemas de participação e concorrência interimperialista); como uma nova forma 
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de extrair sobretrabalho (segmentando os trabalhadores no interior dos países imperialistas e 

entre eles e os países colonizados ou semi-independentes); como uma organização política 

característica (social-democracia para segmentos operários dos países imperialistas e 

colonização ou dependência para os demais). 

Ainda segundo Fontes (2008) nosso desafio nos dias atuais é o mesmo de Lênin, ou 

seja, retomar o estudo rigoroso, procurando compreender a forma precisa do capitalismo 

contemporâneo, seus momentos de inflexão e sua flamejante retomada contemporânea. Se 

reduzirmos esse movimento a uma repetição da análise realizada nas primeiras décadas do 

século XX, certamente não teremos extraído de Lênin exatamente o que ele insistiu em nos 

legar: “[...] a capacidade e a exigência de analisar as transformações que a própria dinâmica 

capitalista engendra, transformando-se e revolucionando-se para assegurar a permanente 

ampliação da extração de sobretrabalho e da valorização do valor” (FONTES, 2008, p. 107). 

Frigotto (1998) analisando as perspectivas colocadas na passagem do final do século 

XX para o século XXI, a partir do que resultou do aprofundamento da degradação do 

capitalismo ancorado nas premissas do liberalismo econômico e hegemonizado pela sua atual 

versão (neo) liberal, afirma que: “O liberalismo clássico postulava a igualdade; ainda que os 

mecanismos fossem desequalizadores. Agora, simplesmente justifica-se a desigualdade” 

(FRIGOTTO, 1998, p. 47).  

O uso que se faz atualmente de determinadas terminologias como justificativa para a 

efetivação de políticas públicas – “discriminação positiva”, por exemplo -, é uma prova disto. 

É importante esclarecer que o percurso do capitalismo no século XX incluiu diversas 

possibilidades e alternativas das quais lançou mão para ou consolidar seu processo de 

desenvolvimento e/ou resolver suas crises, porém as características apontadas por Lênin e 

ratificadas por Bellamy, sobre em que bases estão plantadas suas premissas estão mais que 

nunca presentes no início do século XXI. 

Para constatar isto, citaríamos por último uma matéria recente que vem dos Estados 

Unidos, portanto centro idôneo para a análise atual do capitalismo, escrita por Richard Becker 

(2015), representante da ANSWER - Act Now to Stop War & End Racism [Aja já para pôr 

fim à guerra e ao racismo], organização progressista que defende os direitos civis nos EUA, 

em resposta ao ex-secretário do trabalho e analista liberal Robert Reich, que pergunta "O que 

aconteceu ao núcleo moral do capitalismo norteamericano?".  

Becker publicou sua resposta com o título: Não existe capitalismo "ético", onde, depois 

de desmontar a versão de que teria havido no passado um capitalismo ético no EUA, afirma 

que Robert Reich é crítico dos excessos do capitalismo atual, ao mesmo tempo em que 
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defende o sistema capitalista.  

Segundo Becker, para ter a sensação de que superou essa impossibilidade absoluta, 

Reich vê-se obrigado a fantasiar que teria existido um tempo ("Era uma vez...") na história, 

quando o capitalismo operou de modo justo. Na vida real, esse tempo jamais existiu.  

Ele conclui no texto que nunca houve "um senso na comunidade empresarial e em Wall 

Street, de que era importante preservar alguma transparência" com prestação de contas à 

sociedade e controle social. “[...] – Ali só se pensa e sempre se pensou em maximizar lucros e 

em defender o próprio poder. Não é novidade. É essa a natureza do capitalismo. O único meio 

de pôr fim aos excessos capitalistas é pôr fim ao capitalismo, o sistema todo” (2015). 

Tendo essas definições como balizadoras de nossa analise podemos seguir, e para isto 

é necessário elucidar nossa compreensão sobre mais duas questões nesta etapa inicial do 

trabalho que serão decisivas para a questão das privatizações. É o que veremos a seguir. 

 

 

1.2 A distinção entre interesse público e privado 

 

 

Uma das questões fundamentais que necessita ser elucidada neste início do trabalho 

para compreendermos o processo de privatização em curso nos dias atuais, é a base conceitual 

da concepção de público e privado.  

É necessário apontar quais os principais referenciais filosóficos e teóricos que no 

plano econômico, político e ideológico dão contorno aquilo que se reivindica como esfera do 

interesse público em contraposição a esfera do interesse privado. 

Não é demais lembrar que nossa abordagem se restringirá aos elementos que a 

caracterizam na sociedade capitalista, porém sem a pretensão de englobar a grande produção 

de base filosófica sobre a questão. 

Assim, realizar um trabalho sobre a questão das privatizações assume na sociedade 

atual uma clara conotação de embate de projetos, numa sociedade marcada pelo conflito entre 

interesses de classes, e que, portanto, lutam com motivações diferentes pelo controle e a 

destinação dos resultados da riqueza produzida.  

Uma das maiores contradições que se coloca para a sociedade capitalista atual é ter 

que conviver cotidianamente com uma forma de organização social em que a produção é cada 

vez mais coletiva, enquanto a apropriação da riqueza produzida é individual. 

Essa contradição aparece nas avaliações de diversas forças políticas no Brasil, no 
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exterior e nas obras de autores como Mandel, Harvey, Mészáros, entre outros. 

De início é importante esclarecer que a concepção de interesse público não se restringe 

ao âmbito do estatal, porém, de forma mais abrangente, refere-se à apropriação que faz a 

maioria que produz a riqueza na sociedade – e que se constitui em sua maioria de 

trabalhadores -, dos resultados da riqueza produzida, do montante dos impostos arrecadados 

para o funcionamento do Estado.   

A noção de público para este trabalho se coloca na direção do que encontramos nas 

Reivindicações do Partido Comunista da Alemanha, escrito por Marx e Engels (2010, p. 53), 

em março de 1848.  

No programa elaborado para o partido comunista Alemão, que tem no seu início a 

mesma chamada feita anteriormente ao final do Manifesto Comunista (2010, p.68), também 

escrita no início de 1848 - “Proletários de todos os países, uni-vos”-, Marx e Engels vão 

redigir 17 itens, que revelam sua opção pelo interesse coletivo. 

Entre eles destacaríamos os que afetam mais diretamente o tema deste trabalho e que 

se mantém atuais ainda hoje, como no item 10 onde apresentam um dos principais pontos que 

deveria ser defendido pelo partido comunista alemão à época, e que se reveste de enorme 

atualidade diante da crise dos bancos nos Estados Unidos e Europa a partir dos 

acontecimentos de 2008.  

Marx e Engels (2010, p. 54) propõem que todos os bancos privados serão substituídos 

por um banco estatal, cujos papéis terão curso legal. “[...] Essa medida torna possível regular 

o sistema de crédito no interesse de todo o povo e, desse modo solapa a dominação dos 

grandes homens de dinheiro”.  

No item 11 do mesmo programa, propõem uma iniciativa que também reaparece com 

grande pertinência no momento atual, ainda mais diante das manifestações de rua em julho de 

2013 no Brasil: “Todos os meios de transporte: ferrovias, canais barcos a vapor, estradas, 

postos etc. serão assumidos pelo Estado. Eles serão convertidos em propriedade do Estado e 

colocados gratuitamente à disposição da classe desprovida de recursos” (MARX; ENGELS, 

2010, p. 54).   

No Manifesto Comunista esta medida aparece associada à proposta da centralização de 

todos os meios de comunicação também nas mãos do Estado, mas sem a inclusão dos setores 

de transportes. 

A seguir o mesmo programa, vai defender: no item 12 a isonomia na remuneração dos 

funcionários públicos (a exceção seria para aqueles com família que receberiam um salário 

mais elevado); no item 13 a separação completa de Igreja e Estado; no item 14 a limitação do 
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direito de herança; no item 15 a introdução de um forte imposto progressivo (grifo nosso); no 

item 16 a instalação de fábricas nacionais que assegurariam a subsistência de todos os 

trabalhadores e dos incapacitados para o trabalho; e por último, no item 17 onde propõem o 

que está mais diretamente ligado à problemática abordada por este trabalho: “Educação 

universal e gratuita do povo” (MARX; ENGELS, 2010, p. 55). 

No Manifesto Comunista, escrito meses antes, eles haviam apresentadas essa medidas 

associadas ao raciocínio de que seria parte de uma estratégia de intervenções despóticas no 

direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação de medidas 

que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes “[...] mas que no desenrolar do 

movimento ultrapassarão a si mesmas e serão indispensáveis para transformar radicalmente 

todo o modo de produção” (MARX; ENGELS, 2010, p. 58).  

Esta estratégia está definida a partir de um contexto de luta pela supremacia política do 

proletariado e que implicará em: “[...] arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, 

para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado 

organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das 

forças produtivas” (MARX; ENGELS, 2010, p. 58).  

Nosso entendimento é que se trata de um programa a ser desenvolvido e alcançado 

pelas forças políticas alinhadas aos interesses de classe do proletariado e que devem balizar 

suas intervenções, ainda hoje e mais ainda na conjuntura que enfrentamos. 

Vale reproduzir o parágrafo final do programa, pois ele pode funcionar como uma 

síntese de grande parte das posições adotadas por este trabalho, ainda que dirigido aos 

trabalhadores alemães daquela época. 

Marx e Engels (2010, p. 55) afirmam que é do interesse do proletariado alemão, das 

classes dos pequenos cidadãos e dos pequenos agricultores, empregar toda energia na 

implementação das medidas acima. “[...] Porque só mediante a concretização das mesmas os 

milhões na Alemanha que foram exploradas até agora por um pequeno número e que se 

procurará manter na opressão, obterão o direito e o poder que lhes cabe na qualidade de 

produtores de toda a riqueza”.  

Feitas as devidas aproximações diríamos que as propostas deveriam fazer parte do 

programa dos partidos no mundo que se coloquem na defesa do interesse dos trabalhadores 

desde que levada em consideração duas observações presentes no Manifesto: “[...] Essas 

medidas, é claro, serão diferentes nos diferentes países”, e, a do parágrafo seguinte: “Nos 

países mais adiantados, contudo, quase todas as seguintes medidas poderão ser postas em 

prática” (MARX; ENGELS, 2010, p. 58). 
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Destacaríamos então nestas propostas a inversão da direção do olhar na organização da 

sociedade para a apropriação coletiva da produção, o que termina por colocar em relevo seu 

sentido público, aqui entendido como busca por contemplar o interesse da maioria. 

Explicitando melhor nossa perspectiva quando nos referimos à maioria que produz a 

riqueza e que aqui estamos colocando como um argumento em defesa do interesse público, 

Engels, na introdução que escreve para a edição de 1891 do texto Trabalho assalariado e 

capital, escrito por Marx (2010, p. 29) em 1849, vai afirmar que tal é a constituição 

econômica da nossa atual sociedade, onde “[...] é somente a classe trabalhadora que produz 

todos os valores”.  

Para Engels (2010, p. 29) o valor é apenas outra expressão para trabalho, aquela 

expressão pela qual se designa “[...] a quantidade de trabalho socialmente necessário 

incorporada a uma determinada mercadoria”.  

Engels explicita melhor a questão ao introduzir no seu raciocínio a ampliação da 

produção do trabalho humano com a incorporação das novas descobertas e invenções: “[...] 

Mas essas invenções e descobertas que se sucedem e se substituem uma às outras cada vez 

mais rapidamente [...] acabam por criar um conflito no qual a atual economia capitalista tem 

de naufragar” (ENGELS, 2010, p. 29).  

Ele prossegue afirmando a propósito da questão, que a cisão da sociedade numa 

pequena classe excessivamente rica e numa grande classe de operários assalariados não 

proprietários faz com que essa sociedade se asfixie no próprio excedente, enquanto a grande 

maioria dos seus membros dificilmente, ou nunca, está protegida da mais extrema miséria. 

“[...] Esse estado de coisas torna-se dia a dia mais absurdo e mais desnecessário. Ele tem de 

ser eliminado, ele pode ser eliminado” (ENGELS, 2010, p. 30) 14. 

No entanto, neste ponto é preciso fazer um destaque especial, pois não se pode 

esquecer nesta discussão, que a primazia atribuída à iniciativa de um agente privado - o que 

remete à questão do conceito de indivíduo -, é uma das premissas do projeto liberal no que diz 

respeito à atividade econômica e a vida social. Tocar nesta premissa significa colocar em 

suspeição todo o projeto e sua reprodução.  

Para demonstrar a importância e a dificuldade de lidar com a questão do conceito de 

“indivíduo”, buscamos sua defesa em Friedrich Hayek (2009), um dos ícones do liberalismo 

no século XX.  

Hayek é um dos fundadores, em 1947, da sociedade de Mont Pélerin, uma espécie de 

                                                 
14

  A propósito da situação atual e sobre esta questão analisada por Engels no século XIX, vale ler o trabalho de 

David Harvey em O enigma do capital: e as crises do capitalismo, escrito em 2010.  
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fortaleza liberal que se constituiu para combater, principalmente, as propostas Keynesianas 

adotadas pelos países capitalistas no início da década de 1940, e, mais amplamente como um 

contraponto teórico ao crescimento das ideias socialistas que propunham um modelo 

econômico baseado no planejamento. 

Hayek (2009), segundo ele próprio, influenciado pelas formulações de Ludwig von 

Misses (1881-1973), defende no seu livro O caminho para a servidão, os valores e princípios 

do liberalismo, entre eles o da ação individual e do livre funcionamento do mercado como 

fundamentais para o funcionamento da sociedade, em contraposição à intervenção do Estado 

na esfera econômica.  

Nas suas palavras, escritas em 1944: “O individualismo tem hoje uma má conotação e 

o termo passou a ser associado a egoísmo e egotismo. Mas o individualismo de que falamos, 

por contraponto ao socialismo e a todas as demais formas de colectivismo, não tem qualquer 

condição necessária com aqueles” (HAYEK, 2009, p. 39).  

Ele exemplifica argumentando que “[...] o maior resultado da libertação das energias 

individuais talvez tenha sido o maravilhoso desenvolvimento da ciência...” (HAYEK, 2009, p. 

41). 

Vale apresentar mais algumas das suas posições, para dimensionar o grau de 

articulação política e ideológica que elas contêm e que fazem parte das mais diversas análises 

nos dias atuais, e estão presentes na produção acadêmica de uma gama variada de autores, 

inclusive tidos como de esquerda. 

Hayek (2009) defende, por exemplo, que a democracia nunca funcionou bem sem uma 

grande dose de autonomia do poder local, facultando assim uma escola de formação política 

para os dirigentes do futuro, e, que só quando se aprende e pratica a responsabilidade em 

assuntos com que a maioria das pessoas está familiarizada, só quando a conduta é orientada 

pela percepção do próximo e não por qualquer conhecimento teórico das necessidades dos 

outros – só assim é que o homem comum pode participar realmente nos assuntos da esfera 

pública, porque dizem respeito ao mundo que ele conhece. (HAYEK, 2009, p. 276). 

Desta maneira, para ele: “[...] Quando o âmbito das medidas políticas se torna tão lato 

que o seu conhecimento passa a ser domínio quase exclusivo da burocracia o impulso criativo 

do indivíduo esmorece” (HAYEK, 2009, p. 276). 

Por fim mais uma das premissas que aparece nas conclusões do seu livro: “O princípio 

orientador – que a única política realmente progressiva é uma política de liberdade para o 

indivíduo – continua a ser tão verdadeira hoje como o era no século XIX” (HAYEK, 2009, p. 

280). 
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Precisamos, portanto compreender de que forma estas premissas se apresentam 

atualmente diante do tipo de capitalismo do início do século XXI e como se articulam com a 

questão dos interesses públicos e interesses privados. 

Engels (2008, p. 236), por exemplo, havia se manifestado sobre a questão ao escrever 

na Introdução à contribuição à crítica da economia política, em 1859, que quanto mais 

remontamos na história melhor aparece o indivíduo, e, portanto, também o indivíduo 

produtor, como dependente e fazendo parte de um todo mais amplo; em primeiro lugar, de 

uma forma ainda muito natural, de uma família e de uma tribo, que é a família desenvolvida; 

depois, de uma comunidade sob suas diferentes formas, resultado do antagonismo e da fusão 

da tribo. 

No mesmo parágrafo ele continua seu raciocínio, afirmando que somente ao chegar ao 

século 18 e na “sociedade burguesa” é que as diferentes formas das relações sociais se erguem 

diante do indivíduo como um simples meio para seus fins privados, como uma necessidade 

exterior. “[...] Porém a época que produz esse ponto de vista, o do indivíduo isolado, é 

precisamente aquela na qual as condições sociais (gerais desse ponto de vista) alcançaram o 

mais alto grau de desenvolvimento” (ENGELS, 2008, 237). 

Marx ainda no inicio de sua vida acadêmica na Crítica da filosofia do direito de Hegel 

(2013), discutindo a partir da perspectiva da democracia as possibilidades do “assunto 

universal” (interesse universal), e, em relação ela, a questão do saber e a vontade dos 

estamentos diz que: “[...] os estamentos provêm do ponto de vista privado e dos interesses 

privados. Na verdade, o interesse privado é seu assunto universal, e não o assunto universal 

seu interesse privado” (MARX, 2013, p. 87).  

Marx aprofunda a questão na Introdução à obra citada, escrita entre dezembro de 1843 

e janeiro de 1844 e publicada nos Anais Franco-Alemães, ao responder a pergunta sobre a 

possibilidade positiva da emancipação alemã, que ele está a discutir a partir das posições da 

filosofia do direito de Hegel. 

Marx (2013, p. 162) responde que na formação de uma classe com grilhões radicais, 

de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de um estamento 

que seja a dissolução de todos os estamentos, “[...] de uma esfera que possua um caráter 

universal mediante seus sofrimentos universais e que não reivindique nenhum direito 

particular porque contra ela não se comete uma injustiça particular, mas a injustiça por 

excelência” .  

Ele, ainda na Introdução, já afirmando um patamar de elaboração crítico próprio e que 

irá perpassar toda sua obra, prossegue na resposta afirmando que esta é “[...] uma esfera, por 
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fim, que não pode se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade e, 

com isso, emancipar todas essas esferas” (MARX, 2013, p. 167).  

A seguir, ele define qual o agente da sociedade seria capaz de realizar tal desafio; “[...] – 

uma esfera que é, numa palavra, a perda total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar 

a si mesma por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade como um estamento 

particular, é o proletariado” (MARX, 2013, p. 167). 

Marx (2013, p. 162) explicita então uma posição, na mesma obra e página, que será 

uma das suas principais referências na análise que efetua sobre os dilemas da sociedade do 

século XIX e sobre os desafios colocados a partir de então: “Quando o proletariado anuncia a 

dissolução da ordem mundial até então existente, ele apenas revela o mistério de sua própria 

existência, uma vez que ele é a dissolução fática dessa ordem mundial” .  

Então para ele, quando o proletariado exige a negação da propriedade privada, ele 

apenas eleva a princípio da sociedade o que a sociedade elevara a princípio do proletariado, 

aquilo que nele já está involuntariamente incorporado como resultado negativo da sociedade 

(MARX, 2013, p. 162). 

Lênin (1987) aborda a questão ao comentar que a destruição do Estado é também a 

destruição da democracia, e que a extinção do Estado implica a destruição da democracia, e 

prossegue afirmando que a primeira vista, a afirmação parece estranha e incompreensível e 

que está a sugerir que esteja esperando uma organização social que não acate o princípio da 

subordinação da minoria à maioria.  

Ele diz que não, e, esclarece sua posição afirmando que a democracia não é idêntica à 

subordinação da minoria à maioria. “[...] Democracia é o Estado que reconhece a 

subordinação da minoria à maioria, ou seja, uma organização chamada a exercer a violência 

sistemática de uma classe contra outra, de uma parte da população contra a outra” (LÊNIN, 

1987, p. 124). 

Porém, antes que fosse acusado de autoritário e intolerante, suas palavras seguintes 

dão o tom exato do sentido que quis empregar, ao reafirmar que nós nos propomos como meta 

final a destruição do Estado, ou seja, de toda violência organizada e sistemática, de toda 

violência sobre os homens em geral e não esperamos o advento de uma ordem social em que 

não se acate o princípio da subordinação da minoria à maioria (LÊNIN, 1987, p. 124).  

Ele completa a defesa de sua posição argumentando que aspirando ao socialismo, 

estamos convencidos de que este se converterá gradualmente em comunismo, e então 

desaparecerá toda necessidade de violência sobre os homens em geral, toda necessidade de 

subordinação de uns homens a outros, de uma parte da população à outra, pois “[...] os 
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homens se habituarão a observar as regras elementares da convivência social sem violência e 

sem subordinação” (LÊNIN, 1987, p. 124). 

No entanto, estas referências devem considerar na correlação de forças, as palavras de 

Althusser (1974) que nos ajudam a compreender a complexidade e as nuances que envolvem 

a questão.  

Ao caracterizar como Aparelhos Ideológicos do Estado instituições privadas, ele 

coloca a questão primeiro através da indagação: “[...] com que direito podemos considerar 

como Aparelhos Ideológicos do Estado instituições que, na sua grande maioria, não possuem 

estatuto público, e são pura e simplesmente instituições privadas” (ALTHUSSER, 1974, p. 

45). 

Althusser (1974) relaciona as Igrejas, os Partidos, os sindicatos, as famílias, algumas 

escolas, a maioria dos jornais, as empresas culturais, etc., como fazendo parte desta aparente 

dispersão dos AIE´s (ALTHUSSER, 1974, p. 45).  

Na sequência do texto Althusser inclui no seu argumento uma referência a Gramsci, 

que, segundo ele, como marxista consciente que era já salientara esta objeção, pois, nele a 

distinção entre o público e o privado é uma distinção interior ao direito burguês, e válido nos 

domínios (subordinados) em que o direito burguês exerce os seus “poderes”, e, assim, o 

domínio de Estado escapa-lhe porque está “para além do Direito”: “[...] O Estado, que é o 

Estado da classe dominante, não é nem público nem privado, é pelo contrário a condição de 

toda a distinção entre público e privado” (ALTHUSSER, 1974, p. 45). 

Ainda, sobre a amplitude da questão vamos encontrar nas posições de Habermas 

(1997), no texto em que efetua análise sobre a esfera pública, uma contribuição importante, 

ainda que não tenhamos a pretensão de aprofundá-la neste trabalho15.  

Para Habermas (1997, p. 92) esfera pública ou espaço público é um fenômeno social 

elementar, do mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é 

arrolado entre os conceitos tradicionais elaborados para descrever a ordem social, pois a 

esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como uma organização, 

pois ela não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre competências e 

papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização, etc.  

Para ele, tampouco a esfera pública constitui um sistema, pois, mesmo que seja 

                                                 
15

  As posições de Habermas, representante da Escola de Frankfurt, tem sido alvo de debates acaloradas entre 

autores e correntes de marxistas. Frigotto (1998, p. 32) incorpora parte dessas criticas principalmente o fato de 

Habermas, na sua perspectiva, “abrir mão” da categoria de classe social e da categoria conflito social, mas 

conclui sobre o conjunto de sua obra que: “Deveríamos então condenar este fecundo autor ao limbo ou temer 

sua apropriação? Ao contrário, [...] é fundamental que as contribuições de Habermas e outros pensadores 

sejam tomados em suas formulações mais avançadas e incorporadas de forma subordinada” . 
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possível delinear seus limites internos, exteriormente ela se caracteriza através de horizontes 

abertos, permeáveis e deslocáveis e pode ser descrita como uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; “[...] nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas 

enfeixadas em temas específicos” (HABERMAS, 1997, p. 92).  

Habermas (1997) esclarece a questão que envolve a esfera pública e sua 

representatividade qualitativa e quantitativa afirmando que na esfera pública, as manifestações 

são escolhidas de acordo com temas e tomadas de posição pró ou contra: as informações e 

argumentos são elaborados na forma de opiniões focalizadas e após serem enfeixadas, “[...] 

são transformadas em opinião pública através do modo como surgem e através do amplo 

assentimento de que “gozam”” (HABERMAS, 1997, p. 94). 

Para ele uma opinião pública não é representativa no sentido estatístico, não constitui 

um agregado de opiniões individuais pesquisadas uma a uma ou manifestadas privadamente, 

por isso, ela não pode ser confundida com resultados da pesquisa de opinião. (HABERMAS, 

1997, p. 94).  

Segundo ele a pesquisa de opinião política pode fornecer certo reflexo da “opinião 

pública”, “[...] se o levantamento for precedido por uma formação de opinião através de temas 

específicos num espaço público mobilizado” (HABERMAS, 1997, p. 94). 

No mesmo texto, ele nos esclarece que o limiar entre esfera privada e esfera pública 

não é definida através de temas ou relações fixas, porém através de comunicação modificadas 

e que estas modificam certamente o acesso, assegurando, de um lado, a intimidade e, de outro, 

a publicidade, porém, elas não isolam simplesmente a esfera privada da esfera pública, pois 

canalizam o fluxo de temas de uma esfera para a outra. “[...] A esfera pública retira seus 

impulsos da assimilação privada de problemas sociais que repercutem nas biografias 

particulares” (HABERMAS, 1997, p. 98). 

Habermas (1997), ainda no mesmo parágrafo, contextualiza historicamente a formação 

da esfera pública lembrando que neste contexto particular é sintomático constatar que, nas 

sociedades européias do século XVII e XVIII, tenha-se formado uma esfera pública burguesa 

moderna, como “esfera de pessoas privadas reunidas e formando um público”. “[...] Do ponto 

de vista histórico, o nexo entre esfera pública e privada começou a aparecer nas formas de 

reunião e de organização de um público leitor, composto de pessoas privadas burguesas, que 

se aglutinavam em torno de jornais e periódicos” (HABERMAS, 1997, p. 98).  
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Outra referência é Bobbio (2012, p. 10) 16 que trabalha a questão público/privado 

intitulando-a de a grande dicotomia e ao se valer do uso de antíteses na sua argumentação ele 

afirma que tal procedimento “[...] oferece a vantagem, em seu uso descritivo, de permitir que 

um dos dois termos jogue luz sobre o outro, tanto que frequentemente um (o termo fraco) é 

definido como a negação do outro (o termo forte), por exemplo, o privado como aquilo que 

não é público; [...]”. 

Ele avança ainda mais afirmando que os dois termos de uma dicotomia condicionam-

se reciprocamente, no sentido em que se reclamam continuamente um ao outro, e na 

linguagem comum, o interesse público determina-se imediatamente em relação e em contraste 

com o interesse privado e vice-versa, e que assim [...], no interior do espaço que os dois 

termos delimitam, a partir do momento em que este espaço é totalmente ocupado (tertium non 

datur), eles por sua vez se delimitam reciprocamente, no sentido de que a esfera do público 

chega até onde começa a esfera do privado e vice-versa” (BOBBIO, 2012, p. 14). 

O autor utilizando uma análise abrangente sobre a questão vai afirmar que a dicotomia 

clássica entre direito privado e direito privado reflete a situação de um grupo social no qual já 

ocorreu a diferenciação entre aquilo que pertence ao grupo enquanto tal, à coletividade, e 

aquilo que pertence aos membros singulares; ou mais em geral, “[...] entre a sociedade global 

e eventuais grupos menores (como a família), ou ainda entre um poder central superior e os 

poderes periféricos inferiores que, com relação àquele, gozam de uma autonomia apenas 

relativa, quando dele não dependem totalmente” (BOBBIO, 2012, p. 14). 

Bobbio (2012), em relação à dicotomia público/privado, sinaliza as dicotomias 

correspondentes que convergem, que completam ou podem até mesmo substituí-la, ao falar 

sobre sociedade de iguais e sociedade de desiguais que deriva da diferenciação entre a esfera 

das relações econômicas e a esfera das relações políticas. Relações econômicas entendidas 

como relações substancialmente de desiguais por efeito da divisão do trabalho, mas 

formalmente iguais no mercado.  

Desta maneira, o autor afirma que o direito privado ou, como seria mais exato dizer, o 

direito dos privados, é o conjunto das normas que os singulares estabelecem para regular suas 

recíprocas relações, as mais importantes das quais são as relações patrimoniais, mediante 

acordos bilaterais, cuja força vinculatória repousa, “[...] independentemente da 

regulamentação pública, sobre o princípio da reciprocidade” (BOBBIO, 2012, p.18).  

Ele, em contraposição, cita que o direito público é o direito que emana do Estado, 

                                                 
16

  Coutinho (2002, p. 19) se refere a Norberto Bobbio “como pensador liberal do século XX junto à 

Schumpeter”. 
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constituído sobre a supressão do estado de natureza, e, portanto é o direito positivo no sentido 

próprio da palavra, “[...] o direito cuja força vinculatória deriva da possibilidade de que seja 

exercido em sua defesa o poder coativo [...]” (BOBBIO, 2012, p. 18).  

Bobbio (2012) ainda faz a distinção entre justiça comutativa e justiça distributiva, que 

para ele conflui na dicotomia público/privado, onde a primeira é a que preside as trocas e cuja 

pretensão fundamental é que duas coisas que se trocam sejam de igual valor, donde, por 

exemplo, no contrato de trabalho é justa a remuneração que corresponde à qualidade ou 

quantidade do trabalho realizado.  

No entanto, no que mais nos interessa diretamente para a posição adotada por este 

trabalho, ele fala da justiça distributiva - aquela na qual se inspira a autoridade pública, pelo 

menos enquanto prevalecer a lógica de organização da sociedade atual -, e onde: “[...] sua 

pretensão é que a cada um seja dado o que lhe cabe com base em critérios que podem mudar 

segundo a diversidade das situações objetivas, ou segundo os pontos de vista: os critérios 

mais comuns são “a cada um segundo o mérito”, “a cada um segundo a necessidade”, “a cada 

um segundo o trabalho” (BOBBIO, 2012, p. 20). 

Ele sintetiza a questão deste ponto de vista afirmando que em outras palavras, “[...] a 

justiça cumulativa foi definida como a que tem lugar entre as partes, a distributiva como a que 

tem lugar entre o todo e as partes”, para logo a seguir advertir que: “[...] todas essas 

correspondências devem ser acolhidas com cautela, pois a coincidência entre uma e outra 

jamais é perfeita” (BOBBIO, 2012, p. 20). 

Destacaríamos ainda na mesma obra de Bobbio (2012) o que ele disserta sobre o uso 

axiológico da grande dicotomia público/privado, principalmente onde afirma que o direito 

público, a despeito de ter sido comentado no século XIV, só se afirma como corpo sistemático 

de normas com respeito ao direito privado na época de formação do Estado moderno.  

Ele lembra ainda que, nesse contexto, um evento que revela o primado do direito 

privado sobre o direito público é a resistência que o direito de propriedade opõe ao poder 

soberano de expropriar (por motivos de utilidade pública) os bens do súdito.  

O autor caracteriza a importância que a questão assume ao lembrar que, através de 

Locke, a inviolabilidade da propriedade indica a existência de uma esfera do indivíduo 

singular autônoma com respeito à esfera sobre a qual se estende o poder público, e “[...] torna-

se um dos eixos da concepção liberal do Estado, que nesse contexto pode então ser redefinida 

como a mais consciente, coerente e historicamente relevante teoria do primado do privado 

sobre o público” (BOBBIO, 2012, p. 23). 

Assim na sequência do texto, ao falar das características do primado do público 
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Bobbio (2012) alerta que mesmo que as teorias do primado do público não sejam históricas e 

politicamente passiveis de ser postas no mesmo plano, todas elas têm em comum a ideia que 

se resume no seguinte princípio: o todo vem antes das partes.  

Ele lembra que a base desta concepção é uma ideia aristotélica, séculos depois 

apropriada por Hegel, onde: “[...] a totalidade tem fins não redutíveis à soma dos fins dos 

membros singulares que a compõem e o bem da totalidade, uma vez alcançado, transforma-se 

no bem de suas partes [...]” (BOBBIO, 2012, p. 25). 

Bobbio (2012) coerente com seu aporte teórico, ao avaliar os desdobramentos que a 

questão assume na contemporaneidade, a posição de que a vida em um Estado moderno - 

onde para ele a sociedade civil está atravessada por conflitos grupais – exige que o mesmo 

desenvolva uma função de mediador mais do que a detentor do poder.  

Em consequência ele vai afirmar que os dois processos, de publicização do privado e 

de privatização do público, não são de fato incompatíveis, e realmente compenetram-se um no 

outro onde o primeiro reflete o processo de subordinação dos interesses do privado aos 

interesses da coletividade representada pelo Estado que invade e engloba progressivamente a 

sociedade civil e “[...] o segundo representa a revanche dos interesses privados através da 

formação dos grandes grupos que se servem dos aparatos públicos para o alcance dos próprios 

objetivos [...]” (BOBBIO, 2012, p. 27).  

Condizente com sua posição, ele então afirma que: “O Estado pode ser corretamente 

representado como o lugar onde se desenvolvem e se compõem, [...], estes conflitos, através 

do instrumento jurídico de um acordo continuamente renovado, representação moderna da 

tradicional figura do contrato social” (BOBBIO, 2012, p. 27). 

Problematizando sua posição diríamos se tratar de um raciocínio que não contrapõe 

possibilidades distintas de intervenção das partes da sociedade civil que se colocam em 

conflito, mas, como indica sua analogia com uma “revanche”, ela representa duas faces de 

uma mesma moeda.   

Quem tem direito a “revanche” é apenas um dos agentes, como numa negação da 

relação senhor-escravo, na inversão da dialética hegeliana, onde se atribui ao senhor, portanto, 

a alternativa de se beneficiar e de se vingar.  

Faz-nos lembrar da pretensão da lógica atual, e evidentemente sem futuro, do 

capitalismo onde “o que é meu é meu e o que é seu é nosso”, ou ainda, “se der lucro é meu e 

ser der prejuízo é nosso”.  

Altvater (1995, p. 133) escrevendo sobre como os custos privados se convertem em 

custos globais para a sociedade industrial pela via da externalização – cita como exemplo de 
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externalizações, as emissões de rejeitos gasosos, líquidos e sólidos na atmosfera – afirma que 

“[...] por esta via os agentes do mercado, sobretudo as empresas privadas, evitam seus custos 

privados e podem transferi-los como custos sociais da sociedade como um todo”.  

O autor adenda ao seu raciocínio o argumento de que um dos princípios da sociedade 

de economia privada e, portanto, individualista é que cada um precisa se ocupar de seus 

negócios, “[...] sem consideração com os negócios dos outros e, muito menos ainda sem 

respeitar especificamente aquilo que constitui um bem comum a todos os homens” 

(ALTVATER, 1995, p. 133).  

Altvater afirma que isto tem sido chamado de “tragédia dos bens públicos”, 

caracterizando uma situação onde eles são prazerosamente usufruídos, porém, somente a 

contragosto paga-se por sua utilização, tomando como pressuposto um comportamento 

individualista possessivo em relação ao âmbito dos bens públicos. 

Assim, para Altvater (1995, p. 134): “[...] A realização dos interesses individuais, ao 

contrário do que pregava a teoria liberal clássica desde Bernard de Mandeville e Adam Smith, 

não conduz somente ao aumento dos benefícios públicos, mas tragicamente também à 

destruição das bases comuns da vida”.  

Pinheiro ao escrever sobre a questão (2005) lembra que uma análise que envolva as 

categorias público e privado encontra dificuldades específicas, e destaca como uma delas, a 

multiplicidade de significados, que nem sempre é correlata, dando margem para 

interpretações diversas. 

Para a autora a palavra público é utilizada em diversos sentidos e seu uso sem critérios 

pode gerar incompreensões e dar margem inclusive a manipulações ideológicas, porém um 

levantamento dos diversos sinônimos do termo mostra sua abrangência a tudo aquilo que 

pertence ao social.  

Ela registra que os seus significados mais frequentes são:  

 

“[...] o que se passa fora do âmbito da família; o que é relativo ou destinado 

ao povo; pertencente ao Estado; o que é de uso de todos; aberto a qualquer 

pessoa; conhecido de todos; o povo em geral; o conjunto de pessoas que 

executam alguma coisa em comum; o público de algum evento em particular 

ou o público em geral” (PINHEIRO, 2005, p. 256). 

 

Ela ressalta que “Ao contrário dessa amplitude de sentidos, o termo privado é mais 

restrito e assume o significado de negação em relação ao primeiro” (PINHEIRO, 2005, p. 

256), para acrescentar que a acepção original da palavra privado é a de privação, quer dizer 

desprovido, carente de alguma coisa. 
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Para Pinheiro (2005, p. 256) com o passar do tempo, “[...] A própria separação rígida 

entre essas esferas deixou de existir [...]”, o que a leva a afirmar que em consequência disto: 

“[...] surgiu com a constituição da sociedade moderna uma outra conotação de público, 

relacionado ao poder público, que é o Estado” (PINHEIRO, 2005, p. 257).  

Ela enfatiza que com este conteúdo, o público é uma categoria histórica própria desta 

sociedade e quer dizer poder público, ao qual se atribui funções específicas e onde o Estado, 

como representante deste poder, tem a tarefa de promover o bem comum, e, desta forma, ela 

acaba por reafirmar posição que vimos anteriormente em Habermas: “Nesta acepção estrita, 

público tornou-se sinônimo de estatal” (PINHEIRO, 2005, p. 257). 

Pinheiro (2005), no mesmo texto, vai frisar que uma análise da relação entre a esfera 

pública e privada em situações concretas requer um trabalho de precisão conceitual que vise 

evitar o uso de interpretações errôneas dessas categorias, e ela ainda alerta para o fato de que 

o que pode ser público em determinada situação pode ser privado em outra e vice-versa, 

portanto, a distinção entre elas será mais difícil quanto mais genérica for o significado 

atribuído a esses termos. 

Uma posição que atualiza o que afirmamos no início sobre o sentido do público para 

este trabalho e permite sintetizar nossa defesa do interesse público em detrimento do interesse 

privado, tem referência na caracterização de Bourdieu17 (1998) no que vai denominar de a 

mão esquerda e a mão direita do Estado. 

Bourdieu (1998) registra que na pesquisa que fez sobre o sofrimento social, encontrou 

muitas pessoas que estão mergulhadas nas contradições do mundo social, vividas sob a forma 

de dramas pessoais e, para ele, essas contradições são o limite extremo daquelas que vivem 

todos os chamados “trabalhadores sociais”: assistentes sociais, educadores, magistrados e 

também, cada vez mais, docentes e professores primários (BOURDIEU, 1998, p. 10). 

Para o autor, eles constituem o que chama de mão esquerda do Estado, o conjunto dos 

agentes dos ministérios ditos “gastadores”, que são o vestígio, no seio do Estado, das lutas 

sociais do passado, assim “[...] Eles se opõem ao Estado da mão direita, aos burocratas do 

ministério das Finanças, dos bancos públicos ou privados e dos gabinetes ministeriais” 

(BOURDIEU, 1998, p. 10).   

A caracterização que ele faz da “mão esquerda” do Estado vai nos ajudar a 

compreender a retomada do processo de privatizações no mundo, a partir da crise da década 

de 1970, e seus desdobramentos no Brasil em especial nas universidades publicas brasileiras. 

                                                 
17

  Sobre as diferenças e aproximações da obra de Bourdieu com o marxismo ver livro de Burawoy (2010). Ele 

comenta possíveis encontros de Bourdieu com ele (Burawoy), com o próprio Marx, e ainda com Gramsci, 

Fanon, Beauvoir e Wrigth Mills. 
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1.3 As privatizações, o Estado e as políticas públicas. 

 

 

A seguir o desafio que se coloca é avaliar a questão do papel que o Estado 

desempenha no contexto de uma sociedade dividida em classes, marcada por conflitos 

permanentes, e, na qual, exerce essencialmente a defesa dos interesses da burguesia, como em 

nossos dias.  

 Ela é fundamental para entender a discussão e a polêmica que reveste o tema das 

privatizações, ao mesmo tempo em que se avaliam as principais funções que o Estado assume 

e sua participação na condução do processo 
18

.   

O século XX mostrou que a concepção socialista, que se consolidou como oposição ao 

projeto liberal a partir principalmente do século XIX - inicialmente na versão dos socialistas 

utópicos e logo depois com a entrada em cena do marxismo -, ampliou sua penetração junto 

aos trabalhadores e entrou de vez em disputa na sociedade. 

O socialismo, que oscila no século diante de suas diferentes experiências 

revolucionárias – como a revolução Russa, Chinesa, Cubana, etc. – mesmo não conseguindo 

êxito como projeto de sociedade, finca raízes, e, neste sentido não foi o fracasso que, de um 

modo geral, os ideólogos do capital querem fazer crer.  

Essas raízes acabam por levar a uma disputa permanente com o liberalismo e seus 

reflexos aparecem nas questões da vida diária, nas relações pessoais, na definição do emprego 

das verbas geradas pela arrecadação de impostos, entre outras.  

Assim é que a disputa pelo poder de definir o rumo das políticas públicas no âmbito do 

Estado assume uma dimensão cada vez mais vital, e suas consequências estarão todo o tempo 

no cerne da discussão sobre as privatizações, no plano nacional e internacional.  

De saída se coloca a indagação, dentro do próprio marxismo, se a questão da disputa 

do Estado é factível ou não e por isto precisamos verificar se ela encontra fundamento nos 

autores marxistas ou se reduzem, inevitavelmente, a posições ditas “reformistas”.  

                                                 
18

  São muitos os trabalhos sobre o Estado, porém não podemos nos furtar de, pelo menos, apresentar as bases 

principais que entendemos na questão e, principalmente, na articulação com as privatizações. Na mesma 

direção não vamos nos aprofundar no debate “revolução” ou “reforma”, porém vamos esclarecer 

sinteticamente nossa posição para avançar no trabalho. 
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Reafirmamos que não é objetivo deste trabalho aprofundar a grande e complexa 

discussão sobre o Estado nas correntes que se referenciam nas obras de Marx e Engels, no 

entanto, o realce de alguns pontos deve ser entendido como parte da tarefa de explicitar em 

linhas gerais, o que privilegiamos como referenciais nas obras pesquisadas. 

Nossa base de referência teórica sobre o Estado vai ser encontrada nas principais 

formulações de Marx, Engels e Lênin, ainda que possamos ser acusados de realizar “uma 

leitura restrita” da questão.  

Essas escolhas não supõem atribuir menor importância a outras contribuições, - entre 

as principais incluiríamos Gramsci, Althusser e Poulantzas -, porém buscam evidenciar na 

escolha as obras referenciais mais presentes na análise sobre o Estado, diretamente 

relacionadas à questão das privatizações.  

Seus trabalhos serão considerados em aspectos específicos, principalmente sobre o 

alcance das políticas públicas no seio do Estado, e estarão vinculados ao cerne da discussão 

sobre interesses públicos e interesses privados sem, no entanto, darmos conta do 

aprofundamento necessário que merece a complexidade das suas contribuições.  

 

 

1.3.1 O marxismo e o Estado: Marx e Engels, Lênin, Gramsci, Althusser e Poulantzas 

 

 

Começamos com uma posição, extraída de A Ideologia Alemã (2007) que Marx escreve 

com Engels em 1845, ao reconhecer em Feuerbach uma distinção em relação aos materialistas 

“puros”, por ter chegado a compreender o homem como “objeto sensível”.  

Marx vai afirmar que ainda assim ele não teria ultrapassado os limites impostos pela sua 

leitura idealista da história e entendido que é a atividade humana sensível, como prática; não 

subjetivamente, a fonte de compreensão da história humana. 

Marx e Engels (2007, p. 30) afirmam que Feuerbach não vê como o mundo sensível que 

o rodeia não é uma coisa dada imediatamente por toda a eternidade e sempre igual a si 

mesma, mas “[...] o produto da indústria e do estado de coisas da sociedade, e isso 

precisamente no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma 

série de gerações [...]”.  

Avançam ainda mais afirmando que a indústria e comércio, a produção e o intercâmbio 

das necessidades vitais condicionam, por seu lado, “[...] a distribuição, a estrutura das 

diferentes classes sociais e são, por sua vez, condicionadas por elas no modo de seu 
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funcionamento [...]” (MARX; ENGELS, 2007, p. 31).  

Esta leitura da história humana parte, ainda em A Ideologia Alemã, do pressuposto que 

devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana e 

também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em 

condições de viver para poder “fazer história”. “[...] Mas para viver, precisa-se, antes de tudo, 

de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais” (MARX; ENGELS, 2007, p. 

32).  

Seguem no raciocínio e vão afirmar que o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos 

meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 

dúvida, “[...] um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, 

assim como a milênios, tem que ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para 

manter os homens vivos” (MARX; ENGELS, 2007, p. 32). 

Uma passagem conhecida, ainda na mesma obra, confronta a posição dos autores com a 

da filosofia alemã que no seu dizer parte do que “[...] os homens dizem, imaginam ou 

representam e, mais ainda, dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir 

daí, chegar aos homens de carne e osso” (MARX; ENGELS, 2007, p. 94).  

Marx e Engels (2007, p. 94) vão defender que na sua compreensão: “[...] parte-se dos 

homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o 

desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida”.  

Poderíamos sintetizar sua posição sobre a questão aludida na passagem seguinte do 

mesmo parágrafo, onde vai afirmar que a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra 

ideologia, são privadas, aqui, da aparência de autonomia que até então possuíam. “[...] Não 

têm história, nem desenvolvimento; [...]. Não é a consciência que determina a vida, mas a 

vida que determina a consciência” (MARX; ENGELS, 2007, p. 94).  

Engels (2006, p. 01), em discurso proferido no tumulo de Marx, em 17 de março de 

1883, dá destaque ainda a questão e reafirma que em Marx, portanto, a produção dos meios de 

vida materiais imediatos (e, com ela, o estádio de desenvolvimento econômico de um povo ou 

de um período de tempo) forma a base, a partir da qual “[...] as instituições do Estado, as 

visões do Direito, a arte e mesmo as representações religiosas dos homens em questão, se 

desenvolveram e a partir da qual, portanto, elas têm também que ser explicadas — e não, 

como até agora tem acontecido, inversamente”. 

Focando, na questão do Estado os argumentos acima, citaríamos a passagem de A 

Ideologia Alemã em que escrevem que o fato é, portanto, o seguinte: os indivíduos 

determinados, que são ativos na produção de determinada maneira, contraem entre si estas 
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relações sociais e políticas determinadas. “[...] A observação empírica tem de provar [...] a 

conexão entre a estrutura social e política e a produção” (MARX; ENGELS, 2007, p. 93).  

Eles nos esclarecem mais ainda ao afirmar que a estrutura social e o Estado provêm 

constantemente do processo de vida de indivíduos determinados “[...] tal como realmente são, 

quer dizer, tal como atuam, como produzem materialmente [...], independentes de seu 

arbítrio” (MARX; ENGELS, 2007, p. 93). 

No texto a Critica da filosofia do direito de Hegel (2013), escrito no período em que 

começava sua trajetória acadêmica e política e fazia os primeiros combates a influência na sua 

formação do trabalho de Hegel e de seus discípulos, Marx já criticava o idealismo nas 

formulações sobre o Estado.  

Para Marx é o argumento da subjetivação que ancora a análise que Hegel faz sobre o 

Estado, nas suas relações com a sociedade e com a família em especial. Ao discutir a questão 

da constituição e da democracia Marx (2013, p. 56) vai afirmar que: “Hegel parte do Estado e 

faz do homem o Estado subjetivado; a democracia parte do homem e faz do Estado o homem 

objetivado”.  

Ele conclui que na filosofia do direito de Hegel a realidade consciente, verdadeira, do 

assunto universal é apenas formal, portanto “[...] Não se deve condenar Hegel porque ele 

descreve a essência do Estado moderno com ela é, mas porque ele toma aquilo que é pela 

essência do Estado” (MARX, 2013, p. 88).  

Sua argumentação, mais que de cunho metodológico, vai incidir sobre as premissas do 

idealismo em Hegel ao conceber o Estado e esta análise crítica, como vimos, será ampliada e 

desdobrada em A Ideologia Alemã.  

Algumas passagens de A Ideologia Alemã anunciam as bases filosóficas que Marx e 

Engels (2007, p. 47) desenvolvem e que sustentarão na sua analise sobre o Estado como, por 

exemplo, afirmam que: “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, sua força espiritual dominante”.  

Na página seguinte desenvolve seu argumento ao escrever que toda nova classe que 

toma o lugar de outra é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interesse como o 

interesse comum, sendo, assim, “[...] obrigada a dar às suas ideias a forma da universalidade, 

a apresentá-las como as únicas racionais, universalmente válidas” (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 48). 

Estas passagens os levam a apresentar a sociedade civil como lócus prioritário, para se 

entender o Estado e sua função. Marx e Engels afirmam que “A sociedade civil abarca o 
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conjunto do intercambio material dos indivíduos no interior de um estágio determinado de 

forças produtivas” (MARX; ENGELS, 2007, p. 74). 

Para eles ela abarca o conjunto da vida comercial e industrial de um estágio e, nessa 

medida, ultrapassa o Estado e a nação, apesar de, por outro lado, ter de se afirmar ante o 

exterior como nacionalidade e se articular no interior como Estado (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 74). 

Assim no item Relação do Estado e do direito com a propriedade aparece à seguinte 

posição: “Por meio da emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o 

Estado se tornou uma existência particular ao lado e fora da sociedade civil” (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 75).  

Marx e Engels (2007, p. 75) completam afirmando que “[...] esse Estado não é nada 

mais do que a forma de organização que os burgueses se dão necessariamente, tanto no 

exterior como no interior, para a garantia recíproca de sua propriedade e de seus interesses”19. 

Este aporte teórico, aliado a sua prática política, vai permitir a Marx formular com 

maior rigor sua concepção sobre o Estado, que desponta quando a Liga dos Comunistas 

encomenda a ele e a Engels que escrevam um Manifesto diante do ambiente revolucionário 

que caracteriza o século XIX na Europa, e que acabou por se tornar um dos documentos 

políticos mais conhecidos em todos os tempos. 

Lembraríamos ainda que no O Capital, publicado em 1867, Marx (1968, p. 749) 

escrevendo sobre “Esse caráter antagônico da produção capitalista [...]” reafirma uma posição 

que havia expressado em 1847 em Miséria da Filosofia (2008, p. 146) e que se coaduna com 

a questão e que reproduzimos de forma ampliada:  

 

Por outro lado se todos os membros da burguesia moderna têm o mesmo interesse, 

enquanto formam uma classe em comparação com outra classe, têm interesses 

opostos, antagonistas, quando estão frente a frente uns e outros. Essa oposição de 

interesses deriva das condições econômicas de sua vida burguesa. 

 

A continuidade desta linha de raciocínio vai aparecer no conteúdo da nota de rodapé 

de O Capital onde reafirma que a cada dia torna-se mais evidente que as relações de produção 

nas quais a burguesia se move não têm um caráter uno, um caráter simples, e sim um caráter 
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 Na obra de Marx o termo sociedade civil encontra no Prefácio de Contribuição à crítica da economia política 

uma explicação fundamental onde ele escreve que estudando Hegel (2008, p. 45) tinha chegado à conclusão 

de que: “[...] as relações jurídicas, bem como as formas de Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, 

nem pela chamada evolução geral do espírito humano; essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas 

condições materiais de existência, em suas totalidades, condições estas que Hegel, [...], compreendia sob o 

nome de “sociedade civil”. Ainda no mesmo parágrafo, afirmar que: “Cheguei também à conclusão de que a 

anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na Economia Política” (HEGEL, 2008, p. 45). 



79 

 

de duplicidade; que nas mesmas relações nas quais se produz a riqueza, também a miséria se 

produz; que nas mesmas relações nas quais existe desenvolvimento das forças produtivas, há 

uma força produtiva de repressão; que essas relações não produzem a riqueza burguesa, quer 

dizer, a riqueza da classe burguesa, “[...] senão aniquilando continuamente a riqueza dos 

membros integrantes dessa classe e, por isso, produzindo um proletariado sempre crescente” 

(MARX, 2008, p. 146). 

Outra referência importante encontra-se no texto de 1884 de Engels A origem, da 

família, da propriedade privada e do Estado (2010b) em que, a despeito de toda a polêmica 

que ainda gera, vai reafirmar posições que são basilares para analise do Estado.  

A noção de classe dominante que é mais complexa do que aparece neste texto, são 

aqui citadas para que se reconheçam os desafios colocados quando se trata da questão do 

Estado e por ser referência de obras posteriores como veremos adiante:  

Engels (2010b, p. 213) escreve que o Estado não é de modo algum, um poder que se 

impôs à sociedade de fora para dentro, tampouco é “a realidade da ideia moral”, nem “a 

imagem e a realidade da razão”, como afirma Hegel, ele é antes de tudo um produto da 

sociedade, quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento: “[...] é a confissão 

de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está 

dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar”. 

E acresce ao raciocínio um argumento que, além de basilar em relação à questão do 

Estado, é, mais uma vez, de enorme atualidade frente aos recentes acontecimentos das 

manifestações de 2013, no Brasil:  

 

Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos 

colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se 

necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a 

amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da “ordem”. Esse poder, nascido 

da sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais, é o Estado. 

(ENGELS, 2010b, p. 213). 

 

Engels (2010b) ainda especifica melhor a origem do Estado nas páginas seguintes ao 

lembrar que como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e 

como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, “[...] é, por regra, o Estado da 

classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, 

se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a 

repressão e exploração da classe oprimida” (ENGELS, 2010b, p. 215). 

Segue no seu raciocínio comparando o Estado do final do século XIX com os 
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anteriores ao afirmar que: “[...] o moderno estado representativo é o instrumento de que se 

serve o capital para explorar o trabalho assalariado” (ENGELS, 2010b, p. 215).  

Ele então formula, a seguir, uma passagem que gerou e gera muita discussão ainda 

hoje: “Entretanto, por exceção, há períodos em que as luta de classes se equilibram de tal 

modo que o poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa independência 

momentânea em face das classes” (ENGELS, 2010b, p. 215). 

Entretanto é necessário acompanhar a continuidade do texto para contextualizar suas 

palavras e a sua dimensão exata. Engels afirma: “A força de coesão da sociedade civilizada é 

o Estado, que, em todos os períodos típicos, é sem exceção o Estado da classe dominante e, de 

qualquer modo, essencialmente uma máquina destinada a reprimir a classe oprimida e 

explorada” (ENGELS, 2010b, p. 221).  

Engels (2010b, p. 222) ainda evidencia este caráter do Estado ao afirmar mais adiante 

no seu texto que desde que a civilização se baseia na exploração de uma classe por outra, todo 

o seu desenvolvimento se opera numa constante contradição, pois, cada progresso na 

produção é ao mesmo tempo um retrocesso na rendição da classe oprimida, isto é, da imensa 

maioria. “[...] Cada benefício para uns é necessariamente um prejuízo para outros; cada grau 

de emancipação conseguido por uma classe é um novo elemento de opressão para a outra”. 

No parágrafo seguinte Engels lança mão das palavras de Charles Fourier que expressa 

posições críticas à civilização de sua época, afirmando que quanto mais progride a civilização, 

mais se vê obrigada a encobrir os males que traz necessariamente consigo, ocultando-os com 

o manto da caridade, enfeitando-os ou simplesmente negando-os (ENGELS, 2010b, p. 222). 

E prossegue na citação declarando que, desta forma, elabora-se uma hipocrisia 

convencional, desconhecida pelas primitivas formas de sociedade e pelos primeiros estágios 

de civilização, que culmina com a declaração de que a classe opressora explora e classe 

oprimida exclusiva e unicamente para o próprio benefício desta. “[...] E, se a classe oprimida 

não o reconhece, e até se rebela, isso, além do mais, revela sua mais negra ingratidão para 

com seus benfeitores, os exploradores” (ENGELS, 2010b, p. 222). 

Engels (2010b) desenvolve seu raciocínio sobre as possibilidades as características, 

limites e prováveis desdobramentos sobre o Estado, onde afirma que ele não tem existido 

eternamente, que houve sociedades que se organizaram sem ele e não tiveram a menor noção 

do Estado ou do seu poder (2010, p. 218).  

Ele lembra, entretanto que ao chegar a certa fase de desenvolvimento econômico, que 

estava necessariamente ligada à divisão da sociedade em classes, essa divisão tornou o Estado 

uma necessidade. “[...] Estamos agora nos aproximando, com rapidez, de uma fase de 
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desenvolvimento da produção em que a existência dessas classes não apenas deixou de ser 

uma necessidade, mas até se converteu num obstáculo à produção mesma” (ENGELS, 2010b, 

p. 218). 

Engels (2010b) conclui alinhavando o que entende como possibilidade de 

desdobramento futuro deste quadro, o que na nossa compreensão precisa ser mais discutido e 

aprofundado para que não se incorra numa análise determinista da questão, por mais sedutora 

que seja sua posição:  

 

“As classes vão desaparecer, e de maneira tão inevitável como no passado surgiram. 

Com o desaparecimento das classes desaparecerá inevitavelmente o Estado. A 

sociedade, reorganizando de uma forma nova a produção, na base de uma associação 

livre de produtores iguais, mandará toda a máquina do Estado para o lugar que lhe 

há de corresponder: o museu de antiguidades, ao lado da roca de fiar e do machado 

de bronze” (ENGELS, 2010b, p. 218). 

 

Lênin, em O Estado e a Revolução, escrito em 1917, vai se utilizar em grande medida 

desses escritos de Engels e criticar os ideólogos burgueses e pequeno-burgueses sobre a 

questão.  

Esse seu texto em especial, também é alvo de muitas controvérsias ainda hoje, 

aparecendo algumas vezes como uma obra definitiva sobre a questão do Estado e em outros 

momentos como uma obra com muitos equívocos.   

Lênin (1987, p. 55) fundamenta sua análise argumentando que segundo Marx, o 

Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe pela outra, é 

a criação da “ordem” que legaliza e avaliza essa opressão, amortecendo os choques entre as 

classes, porém na opinião dos políticos pequeno-burgueses, a ordem é precisamente a 

conciliação das classes e não a opressão de uma classe por outra. “[...] Amortecer para eles 

significa conciliar. Não significa privar as classes oprimidas de certos meios e procedimentos 

de luta para a derrubada dos opressores”. 

Na mesma página conclui “que o Estado é o órgão de dominação de uma determinada 

classe, a qual não pode se conciliar com sua antípoda (com a classe oposta a ela), é algo que a 

democracia pequeno-burguesa jamais poderá compreender.” (LÊNIN, 1987, p. 55). 

Não quer dizer com isto que devamos abandonar quaisquer possibilidades de 

“disputar” as políticas públicas no interesse da classe trabalhadora, até porque isto seria nos 

dias atuais perda de oportunidades e de tempo, diante de uma conjuntura na qual a correlação 

de forças é extremamente desfavorável.  

Recolocar no devido grau de importância as contribuições teóricas e políticas de Lênin 
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na discussão sobre o Estado não é tarefa fácil na atualidade, pois como vimos anteriormente, 

sua trajetória passou a ser alvo permanente dos ataques por parte de grandes empresas de 

comunicação, por partidos e organizações que defendem mais diretamente os interesses da 

burguesia, e, por círculos acadêmicos de diferentes matizes teóricos, inclusive algumas 

correntes marxistas.  

No entanto, acreditamos que sua obra e sua trajetória devem necessariamente fazer 

parte de toda e qualquer análise sobre o Estado, principalmente no século XX, caso contrário 

ficarão faltando elementos decisivos para a compreensão do que se passou e para as questões 

colocadas pela conjuntura do início do século XXI. O conceito de Imperialismo, que vimos 

anteriormente, faz parte desse acervo. 

Antes de qualquer coisa é necessário atentar para o alerta, feito pelo próprio Lênin 

(1979b) num discurso Sobre o aparelho do Estado, em 1922, quando diz que o assunto é de 

seu especial interesse, pois se trata de um problema antigo, porém sempre novo, ainda que 

não figure de maneira formal nem no temário nem na lista de problemas pendentes, diante dos 

acontecimentos na União Soviética no período (LÊNIN, 1979b, p. 12) 
20

. 

Ele, no entanto, indica – para alívio nosso ao falar sobre o tema do Estado neste 

trabalho -, que se todos saíssem dali resolvidos a dedicar ao assunto uma atenção maior, “[...] 

decididos a empregar menos tempo em fadigas inúteis – com frequência todos nós ocupamos 

incontáveis horas com elas -; se nos pusermos a estudar de modo sério nosso aparelho e 

trabalhar anos e anos para melhorá-los será uma grande conquista, a garantia de que 

obteremos êxito” (LÊNIN, 1979b, p. 12).  

Ainda sobre a questão, em matéria publicada no Pravda, número 49, em 04 de março 

de 1923, com o título: Mais vale pouco porém bom, Lênin (1979) alerta que para renovar o 

aparelho estatal, nas condições que se encontrava no período, era indispensável: “[...] 

primeiro, estudar; segundo, estudar; e terceiro, estudar; depois comprovar que a ciência não 

fica reduzida à letra morta ou a uma frase de moda [...], mas convertê-la, de fato em nossa 

carne e nosso sangue, que chegue a ser plena e verdadeiramente um elemento integrante da 
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  Lênin já havia feito menção à questão com a mesma abordagem numa conferência na Universidade de 

Sverdlov em 1919. Ali ele comenta que “o problema do Estado é um dos mais complicados e difíceis, com 

certeza aquele em que mais confusão semearam os eruditos, escritores e filósofos burgueses”. Reforça sua 

avaliação, a seguir, afirmando que ele é tão basilar em política, não apenas em tempos turbulentos e 

revolucionários, mas inclusive nos mais pacíficos, tão complexo e tem sido tão ensarilhado pelos eruditos e 

escritores burgueses, que quem desejar estudá-lo a sério e chegar a dominá-lo por conta própria, “[...] deve 

abordá-lo várias vezes, voltar sobre ele uma e outra vez e considerá-lo de vários ângulos, para poder chegar 

a uma compreensão clara e definida dele”.In: http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content& 

view=article&id=300:o-estado-palestra-de-lenin&catid=8:biblioteca-comunista. Recuperado em 15 de abril de 

2015. 

http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&
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vida diária [...]” (LÊNIN, 1979b, p. 26). 

Recorramos de início ao seu diálogo com textos de Engels, onde se utilizando da carta 

enviada pelo mesmo a Karl Kautsky em 29 de junho de 1891, Lênin (1987) vai apresentar sua 

posição em relação à interpretação dada pelos social-democratas à questão da “via pacífica” e 

da “forma política da república democrática”.  

Essas passagens e, especialmente esses termos, merecem destaque de Lênin pela 

forma como foram apropriadas pelos social-democratas na época e que permanecem até hoje 

com centros de discussão.  

Lênin dá sua interpretação sobre os termos utilizados na carta afirmando que Engels 

repete nela, com particular destaque, a ideia fundamental que é o fio condutor de toda a obra 

de Marx, que a república democrática constitui a etapa mais próxima da ditadura do 

proletariado, pois esta república, que não suprime a dominação do capital nem, a opressão das 

massas e a luta de classes, “[...] leva inevitavelmente a um alargamento, a um desdobramento, 

a uma definição e a um agravamento tais desta luta que, ao aparecer a possibilidade de 

satisfazer os interesses vitais das massas oprimidas, esta possibilidade se realiza, iniludível e 

exclusivamente, na ditadura do proletariado” (LÊNIN, 1987, p. 113).   

Dando sua versão sobre a carta e acerca do problema da república federativa e a 

imbricação da mesma na “questão nacional”, que a envolve em circunstâncias especiais, 

Lênin coloca que Engels leva em conta o fato evidente de que a questão nacional não foi 

superada ainda, razão pela qual reconhece que a república federativa representa “um passo 

adiante”. “[...] Entenda-se que nisso não há nem sombra de renúncia à crítica dos defeitos da 

república federativa, nem à propaganda, nem à luta mais decidida em prol de uma república 

unitária, de uma república democrática centralizada” (LÊNIN, 1987, p. 115).  

Ainda sobre a questão nacional Lênin (2006) ao analisar a questão do direito das 

nações à autodeterminação, a partir das posições de Marx, conclui que a classe operária é 

menos susceptível que ninguém de fazer um feitiço da questão nacional, pois o 

desenvolvimento do capitalismo não desperta obrigatoriamente todas as nações para a vida 

independente. Mas, segundo ele, “[...] uma vez surgidos os movimentos nacionais de massas, 

ignorá-los, recusar-se a apoiar o que neles existe de progressivo significa de facto ceder aos 

preconceitos nacionalistas,[...]” (LÊNIN, 2006, p. 03).  

Silva (2015) considera que, para Lênin, na época do imperialismo capitalista surgem 

dois nacionalismos: o dos países opressores e o dos povos oprimidos, e tomando isto em 

consideração, argumenta que “[...] apoiar o direito à autodeterminação nacional reivindicada 

por povos oprimidos é coerente com a defesa do socialismo, desde que o movimento por 
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libertação nacional não tenha o nacionalismo como fim”. 

Precisamente porque sob o imperialismo capitalista, ou mesmo simplesmente sob o 

capitalismo, as reivindicações democráticas não podem ser levadas todas ao seu limite é que a 

reivindicação à autodeterminação nacional só é possível no socialismo. Este aqui entendido 

como uma fase de transição para o comunismo. Nesta fase de transição as demandas 

democráticas poderiam ser levadas ao limite. É por isto que o direito à autodeterminação das 

nações não deve ser negado, mas ser reivindicado como um ideal democrático a ser exercido 

num sentido revolucionário contra a burguesia (SILVA, 2015, p. 14). 

Então como o capitalismo dividiu todo o globo entre poucas nações opressoras e as 

demais oprimidas e porque esta divisão faz surgir nas nações opressoras uma parte do 

proletariado que compartilha da ideologia imperialista ao se beneficiar com algumas benesses 

proporcionadas pela exploração de outras nações, o proletariado das potências capitalistas foi 

dividido em duas partes. A segunda parte é aquela que não pode libertar-se a si mesma sem 

libertar as nações oprimidas (SILVA, 2015, p. 15). 

Como para Lênin uma parcela do proletariado comunga da ideologia imperialista, 

fortalece ainda este nacionalismo xenófobo. Mas a outra parte dos trabalhadores não o faz. A 

esta reside o potencial internacionalista que somente pode ser efetivado ao apoiar a 

reivindicações das nações oprimidas pelo direito à autodeterminação nacional. Daí a negação 

ao direito a autodeterminação nacional das nações oprimidas significar, nesta relação de 

forças políticas concretas situadas na época histórica do imperialismo capitalista, conivência 

com a ideologia imperialista (SILVA, 2015, p. 16). 

 Silva (2015) ainda alerta que Lênin enfatiza a necessidade de interpretar a questão 

nacional, como qualquer outra questão social apreciada pela ótica marxista, em sua situação 

concreta. Para o militante, isto implicava considerar o direito das nações à autodeterminação 

como uma reivindicação democrática a ser analisada no interior de relações políticas que 

somente podiam ser apreendidas considerando suas particularidades conectadas a uma época 

histórica (SILVA, 2015, p. 02). 

Reconhecendo na conjuntura do período, que compreende a passagem do século XIX 

e as duas primeiras décadas do século XX, as implicações da questão do Estado e a 

possibilidade dele estar ou não em disputa, Lênin vai tomar, mais uma vez Engels como 

referência, na introdução de A Guerra civil na França, de 1891.  

Ali Engels (1986, p. 29) afirma que na realidade, o Estado não é mais que uma 

máquina para a opressão de uma classe por outra, tanto na república democrática quanto na 

monarquia; e é, no melhor dos casos, um mal que se transmite hereditariamente ao 
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proletariado triunfante em sua luta pela dominação de classe. 

Lênin então faz sua observação sobre o significado do polêmico texto afirmando que 

Engels disse que sob a república democrática o Estado continua sendo, “da mesma forma” 

que sob a monarquia, “uma máquina para a opressão de uma classe por outra”, isso não 

significa, de modo algum, que a forma de opressão seja indiferente para o proletariado, como 

“ensinam” alguns anarquistas. “[...] Uma forma de luta de classes e de opressão mais ampla, 

mais livre e mais aberta facilita em proporções gigantescas a missão do proletariado na luta 

pela destruição das classes em geral” (LÊNIN, 1987, p. 122).  

O comentário de Lênin no mesmo texto ajuda a entender melhor sua posição na 

questão, onde se coloca afirmando que o desenvolvimento da democracia até as suas últimas 

consequências, a interrogação sobre as formas deste desenvolvimento, sua comprovação na 

prática, etc.; tudo isto constitui uma das tarefas da luta pela revolução social. Isoladamente, 

nenhum democratismo tem como resultante o socialismo, mas, “[...] na prática, o 

democratismo não se toma nunca “isoladamente”, mas sim “em bloco”, influindo também 

sobre a economia, acelerando sua transformação e caindo ele mesmo sob a influência do 

desenvolvimento econômico, etc. Essa é a dialética da história viva” (LÊNIN, 1987, p. 120). 

Vale, ainda, citar pela atualidade que reveste a questão, a articulação que faz em O 

Estado e a Revolução, entre a questão do Estado e a sua atuação em face do imperialismo, na 

parte do livro em que faz o balanço da revolução, referindo-se ao período 1848-1851.  

Lênin analisando a evolução moderna dos Estados capitalistas em geral, vai afirmar 

que o imperialismo, a época do capital financeiro, a época dos gigantescos monopólios 

capitalistas, a época da transformação do capitalismo monopolista em capitalismo 

monopolista de Estado, “[...] revela um extraordinário fortalecimento da “máquina estatal”, 

um desenvolvimento nunca visto de seu aparelho burocrático e militar relacionados com o 

aumento da repressão contra o proletariado [...]” (LÊNIN, 1987, p. 78). 

Ao escrever sobre Lênin, sua obra e trajetória política, Lukács (2012, p. 67) comenta 

que “A verdadeira revolução é a transformação dialética de revolução burguesa em proletária” 

e critica tanto os “oportunistas” que acreditam que a revolução é uma mera revolução 

burguesa e na qual a tarefa do proletariado é a de apoiar esta revolução, como também a 

posição da “concepção esquerdista radical” que, através de um raciocínio baseado numa 

separação mecanicista entre revolução burguesa e proletária, acredita que o papel 

revolucionário histórico da burguesia chega a seu fim na era imperialista concluindo que 

ingressamos na era da revolução pura. 

Ele ainda afirma, a propósito da questão, que também aqui Lênin foi o único que 
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alcançou a altura teórica da concepção marxiana, a pureza do posicionamento proletário-

revolucionário diante do problema do Estado, e, mesmo que se limitasse a isso, sua realização 

já seria uma realização teórica de alto nível (LÊNIN, 1987, p. 78). 

Mas, segundo ele, essa recuperação da teoria marxiana do Estado não é, em Lênin, 

nem um restabelecimento filológico da doutrina originária nem um sistematização filosófica 

de seus verdadeiros princípios, mas – como em toda parte – sua continuidade no concreto, sua 

concretização no plano tático atual. “[...] Lenin reconheceu e demonstrou que a questão do 

Estado havia sido posta na ordem do dia para o proletariado em luta” (LÊNIN, 1987, p. 78). 

Lukács (2012), conclui com uma observação que se relaciona diretamente com a 

questão da disputa do Estado e das políticas públicas, ao dizer que somente com Lênin o 

“futuro” tornou-se presente também no plano teórico, mas é apenas quando a questão do 

Estado é reconhecida como problema crucial do presente que o proletariado pode considerar o 

Estado capitalista de modo concreto, não mais como seu entorno natural e mutável, como 

único ordenamento possível da sociedade para sua existência presente. “[...] Apenas esse 

posicionamento diante do Estado burguês dá ao proletariado independência teórica em relação 

a ele, converte seu comportamento em relação a ele numa questão puramente tática” 

(LUKÁCS, 2012, p. 79). 

O período inicial de análise deste trabalho, os anos de 1990, que foi antecedido, entre 

outras coisas pela queda do Muro de Berlin, ampliaram os desafios das forças que se 

colocavam contrárias ao projeto neoliberal em curso no mundo.  

Confrontados com esta realidade, optamos por priorizar na nossa análise a 

compreensão de que a questão da disputa do Estado e a noção de espaço público e privado 

estariam cada vez mais ligados ao papel que ele deve assumir em determinada conjuntura em 

momentos históricos específicos e com correlação de forças diferentes.   

Lênin em 1917, em Cartas sobre a Tática (1979c) reafirma sua posição a propósito da 

questão ao analisar a necessidade do Estado e de um poder de Estado durante a transição.  

Ele confronta sua posição com a dos anarquistas que negam a necessidade do Estado e 

de um poder de Estado durante a época de transição que vai da dominação da burguesia à 

dominação do proletariado e vai afirmar que defende, ao contrário,  com uma clareza que 

exclui qualquer equívoco, a necessidade, durante certa época, do Estado, não um Estado 

parlamentar burguês ordinário, mas, “[...] de acordo com Marx e com a experiência da 

Comuna de Paris, um estado sem exército permanente, sem polícia oposta ao povo, sem 

funcionários colocados acima do povo” (LÊNIN, 1979c, p. 63).   

Sobre a questão vale registrar as palavras de Patnaik (2006) ao falar sobre a atualidade 
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da revolução defende que isto não tem nada a ver com o fato de ela ser iminente. Ela é o 

ponto epistemológico de partida fundamental da compreensão marxista, ou seja, para ver cada 

momento, a partir da perspectiva da revolução, por traçar um caminho a partir do presente 

para a meta revolucionária, por traçar em suma uma práxis revolucionária, a partir do 

presente, que está livre de espontaneísmo e da chamada teoria das fases (PATNAIK, 2006, p. 

03). 

Para ele, como Lênin tinha mostrado, esse é o único caminho para uma compreensão 

marxista da realidade, a única base para uma prática marxista correta, que permanece tão 

verdadeiro hoje como era no tempo de Lênin; a conjuntura específica não tem nada a ver com 

isso. A centralidade do leninismo neste sentido básico não é alterada nem um pouco, embora 

a conjuntura específica que ele viveu possa ter sido diferente da nossa (PATNAIK, 2006, p. 

03). 

Os acontecimentos desde a “queda do muro de Berlim”, e, principalmente os mais 

recentes estão a confirmar mais uma vez o acerto das posições de Lênin. É deste patamar que 

partiremos para a avaliação do papel que cumpre o Estado no conjunto das privatizações que 

assolaram o país a partir dos anos de 1990 e seguem até os dias atuais. 

Gramsci, com os conceitos que formulou no conjunto de uma extensa obra, 

principalmente nos Cadernos do Cárcere, nos ajudou a compreender melhor os dilemas de 

enfrentar esta conjuntura adversa.  

Era disto que se tratava no início da década de 1990 quando do apogeu das políticas 

neoliberais, quanto mais pela adesão de parte da esquerda ao seu receituário, e Gramsci, que 

vivenciou uma conjuntura extremamente complexa e adversa, analisando o capitalismo e no 

seu interior a questão do Estado nas primeiras décadas do século XX, vai trabalhar com 

referenciais que ajudam a definir os rumos da luta.  

Suas formulações, e principalmente, o conceito de Estado ampliado - sociedade civil + 

sociedade política -, vai permitir a Gramsci uma redefinição do Estado, a partir de uma nova 

apropriação que faz do conceito de hegemonia.  

Bottomore (1983, p. 166) afirma que ele se referencia originariamente em Lênin, e 

“Assim, ele redefine o Estado como força + consentimento, isto é, hegemonia armada de 

coerção”. 

Ainda a propósito da questão do Estado em Gramsci, o mesmo Bottomore (1983, p. 

163) afirma que: “Uma das principais contribuições de Gramsci para o pensamento marxista 

foi a proposição da ideia de que a dominação da classe dominante não se realiza apenas pela 

coerção, mas é obtida pelo consentimento”. 
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Gramsci (2011, p. 320) comentando a questão da hegemonia, a partir da compreensão 

que tem do conceito em Lênin, especialmente a proposição segundo a qual os homens tomam 

consciência dos conflitos de estrutura no terreno das ideologias, vai afirmar que disto decorre 

que o princípio teórico-prático da hegemonia possui também um alcance gnosiológico; e, 

portanto, “[...] é nesse campo que se deve buscar a contribuição teórica máxima de Ilitch à 

filosofia da práxis. Ilitch teria feito progredir efetivamente a filosofia como filosofia na 

medida em que fez progredir a doutrina e a prática política”. 

Essencialmente, para nós, estas formulações indicam a necessidade, nesta nova (de 

longo prazo) conjuntura, de não ficar parado aguardando a possibilidade exclusiva da ação 

revolucionária de tomada do poder pela classe operária (caracterizada pelo conceito de guerra 

de movimento), e buscar alternativas de enfretamento, disputando na sociedade a 

possibilidade de direção (caracterizada pelo conceito de guerra de posição). 

Gurgel e Justen (2011, p. 15) afirmam que é em Gramsci, por ter participado de um 

momento histórico “que lhe permitiu o alcance de uma nova realidade do modo de produção e 

da sociedade capitalista”, que se revelam os “novos papeis” do Estado para onde se voltarão 

às políticas públicas. 

Eles apontam as seguintes formas: “a) políticas públicas repressivas, a que Gramsci 

reconhecerá com a força do Estado Gendarme ou carabinieri b) políticas públicas que buscam 

o consenso, a que Gramsci reconhece como o pretenso Estado Ético hegeliano c) políticas 

públicas econômicas a que Gramsci reconhece o título de Estado Intervencionista” 

(GURGEL; JUSTEN, 2011, p. 15), onde, segundo eles, em Gramsci elas poderiam se 

combinar de varias maneiras a depender das características e necessidades da conjuntura. 

Coutinho (1996) afirma que é a percepção de uma nova esfera pública “ampliada”, 

caracterizada pelo crescente protagonismo de um número crescente de organizações de massa, 

que permitirá a Gramsci elaborar uma teoria marxista ampliada do estado. 

Ele adverte, porém que cabe lembrar que se trata de uma ampliação dialética, pois os 

novos elementos aduzidos por Gramsci não eliminam o núcleo fundamental da teoria 

“restrita” de Marx, Engels e Lênin (ou seja, o caráter de classe e o momento repressivo de 

todo poder de Estado), mas o repõem e transfiguram ao desenvolvê-lo através de acréscimo de 

novas determinações. “[...] Temos aqui, na reflexão gramsciana, um movimento que vai do 

abstrato ao concreto e que reproduz um movimento diacrônico ocorrido na própria realidade 

histórico-social” (COUTINHO, 1996, p. 53). 

Saviani (s.d) afirma que a leitura que Gramsci faz de Marx é uma leitura ortodoxa, isto 

é, fiel ao espírito da teoria original, acrescenta, porém, que não se trata de uma ortodoxia à 
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moda religiosa que estiola a doutrina enrijecendo-a e tornando-a impermeável às 

transformações históricas.  

Para ele trata-se de uma ortodoxia do método. Assim como Marx exercitou à exaustão 

o método da análise concreta de situações concretas debruçando-se sobre o processo de 

nascimento, desenvolvimento, transformações e possível superação do capitalismo, 

mantendo-se atento a todos os acontecimentos importantes de sua época, cabe, conforme o 

entende Gramsci (s.d., p. 27), “[...] dar continuidade a esse procedimento enfrentando com a 

mesma diretriz metodológica as novas questões que a nova situação histórica vem 

colocando”. 

Saviani (s.d., p. 15) entende que, em Gramsci, o termo “Estado” exprime a unidade 

dialética entre sociedade política e sociedade civil, ou seja, a união orgânica entre as funções 

de dominação e de hegemonia. “[...] No âmbito da sociedade civil cria-se o consenso 

necessário para que a sociedade política seja dotada de legitimidade, o que a exime de estar 

constantemente recorrendo à coerção. A sociedade civil é, pois, o lugar por excelência do 

exercício da hegemonia, cujos agentes primordiais são os intelectuais”. 

Comentando sobre a questão dos intelectuais em Gramsci, o autor afirma que ele 

rompe com a divisão recorrente entre trabalho manual e intelectual ao considerar que toda 

atividade humana requer sempre a intervenção do cérebro, implicando o ato de pensar e, 

assim, não deixa de conter ingredientes intelectuais. Por isso, para Gramsci, “[...] “todos os 

homens são intelectuais”. Acrescenta, porém, que, se todos os homens são intelectuais, nem 

todos exercem, na sociedade, a função de intelectuais” (s.d., p. 25).  

Althusser (1974, p. 42) analisando a importância das formulações de Gramsci para a 

“teoria marxista” do Estado como formulada pelos clássicos, e enfatizando a sistematização, 

sob a forma teórica, dos progressos decisivos que suas experiências, seus métodos e processos 

implicaram, em nota observa que, segundo o que conhecemos, Gramsci foi o único que se 

aventurou nesta via. “[...] Teve a ideia “singular” de que o Estado não se reduziria ao aparelho 

(repressivo) de Estado, mas compreendia, como ele dizia, certo número de instituições da 

“sociedade civil [...]” .  

Althusser (1979, p. 100) ainda destaca a contribuição de Gramsci em A favor de Marx, 

também numa extensa nota de rodapé, onde afirma que os desenvolvimentos e as notas dos 

seus Cadernos do Cárcere tocam em todos os problemas fundamentais da história italiana e 

europeia, e neles encontram-se pontos de vista absolutamente originais e às vezes geniais 

sobre esse problema, hoje fundamental das superestruturas.  

Ele ainda acrescenta ao seu comentário que, neles encontra-se também, como deve ser 
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quando se trata de verdadeiras descobertas, de conceitos novos, por exemplo, “[...] o conceito 

de hegemonia, notável exemplo de um esboço de solução teórica aos problemas de 

interpretação do econômico e do político” (ALTHUSSER, 1979, p. 100). 

Vale destacar que a penetração da obra de Gramsci no Brasil, para além de círculos 

acadêmicos restritos, aconteceria na década de 1980, na denominada redemocratização do 

país, onde a disputa política deixa de representar uma confrontação direta com as forças que 

apoiaram a ditadura, e passa-se a disputar, no campo abrangente da esquerda 
21

, qual a tática 

mais adequada para a intervenção política no próximo período.  

No campo da esquerda, os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos sociais e 

uma parcela significativa da intelectualidade do país discutiam qual o rumo a se tomar.  

Sem aprofundar as alternativas que se colocava em disputa
22

, uma das principais delas 

envolvia conceitos de Gramsci, pois se tratava de definir os próximos passos: ou por uma 

linha “revolucionária” – na perspectiva de superação (sem prazo definido) do capitalismo – ou 

uma linha “reformista” – na perspectiva de “lutar por dentro” das instituições da sociedade 

civil e da sociedade política – ampliando a ocupação pelos trabalhadores dos espaços 

possíveis dos mesmos.  

Um exemplo foram os espaços construídos nos partidos de esquerda, nos sindicatos 

ligados principalmente à CUT e nos movimentos sociais, para a definição das posições que 

deveriam ser defendidas na constituinte. O rumo tomando pelo processo, que teve seu 

desfecho com a aprovação da denominada “constituição cidadã”, envolvia o conceito de 

“cidadania” que ali já encontrava resistência em parte da esquerda.  

Havia uma proposital associação entre o conceito de sociedade civil, em Gramsci, e a 

questão da cidadania, cuja aparição real nos Cadernos do Cárcere se dava de forma muito 

diluída.  

Um trecho muito citado em Gramsci era o que se referia as “observações sobre a escola: 

para a investigação do princípio educativo”, onde escrevia sobre a escola unitária.  

                                                 
21

  Aqui nos referimos à acumulação abrangente de forças políticas de esquerda que se aglutinaram no MDB – 

Movimento Democrático Brasileiro, que na época do bipartidarismo se contrapunha ao partido da ditadura a 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional. A partir dali se reorganizaram no campo da esquerda, os partidos 

que tinham uma trajetória mais antiga (PCB – Partido Comunista Brasileiro, o PTB – Partido Trabalhista do 

Brasil, PC do B – Partido Comunista do Brasil, entre outros) e os novos atores da cena política (o PT – Partido 

dos Trabalhadores, o PDT – Partido Democrático Trabalhista, o PV – Partido Verde, como principais 

referências), e, no campo sindical os que se juntaram na construção da nova central, a CUT – Central Única 

dos Trabalhadores. 

 
22

  Ver o livro de Claudio Gurgel Estrelas e Borboletas: Origens e questões de um partido a caminho do poder, 

publicado em 1989, onde o autor apresenta as principais questões que envolviam as diferentes tendências e 

campos dentro do PT.  
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Ele ao colocar em destaque a escola profissional vai afirmar que: “A multiplicação de 

tipos de escola profissional, portanto, tende a eternizar as diferenças tradicionais; mas dado 

que tende, nestas diferenças, a criar estratificações internas, faz nascer a impressão de ter uma 

tendência democrática” (GRAMSCI, 2011, p. 49).  

Prosseguindo no texto, Gramsci vai fazer a citação polemica que inclui a questão da 

cidadania ao afirmar que a tendência democrática, intrinsecamente, não pode significar apenas 

que um operário manual se torne qualificado: 

 

[...] mas que cada “cidadão” possa tornar-se “governante” e que cada sociedade o 

ponha, ainda que “abstratamente”, nas condições gerais de poder fazê-lo: a 

democracia política tende a coincidir governantes e governados (no sentido de 

governo com o consentimento dos governados), assegurando a cada governado o 

aprendizado gratuito das capacidades e da preparação técnica geral necessárias a 

essa finalidade” (GRAMSCI, 2011, p. 50). 

 

Não se pode, no entanto, desconhecer a grande contribuição e influência de sua obra 

na produção teórica e na prática de inúmeros educadores e de forças políticas no país, com os 

conceitos de escola unitária, guerra de movimento e posição, além dos citados. 

Neste ponto do trabalho e na continuidade da análise sobre o Estado no século XX, 

vale destacar algumas das contribuições de Louis Althusser um dos autores marxistas, no qual 

a produção teórica e a militância política acabaram envolvidas em inúmeras polêmicas.  

A influência que exerceu na formação teórica de quadros políticos em diversas partes 

do mundo, na América Latina e, em especial no Brasil, reforça esta posição mesmo porque 

suas formulações foram apropriadas como fonte de inspiração teórica e prática por inúmeras 

organizações e até por partidos políticos em meados do século XX.  

Althusser afirma ter suas referencias principais em Marx e Engels, coloca-se como 

seguidor das posições de Lênin e, na academia, travou grandes debates nos anos da década de 

1960 e 1970 na França.  

O que mais importa sobre a questão do Estado, vamos encontrar no citado Ideologia e 

Aparelhos Ideológicos do Estado, ainda hoje alvo de muitas críticas 
23

, onde Althusser (1974), 

                                                 
23

  A propósito do ataque a Althusser, especificamente, ao citado Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado 

vale ler todo o texto de E. P. Thompson (1981, p. 192). A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma 

crítica ao pensamento de Althusser. O autor afirma que o livro de Althusser, talvez seja a coisa mais feia que 

já escreveu a crise do delírio idealista e avisa que vai poupar-se tédio da crítica, uma vez que, em sua 

ingenuidade, sua rejeição de toda evidência relevante e suas absurdas invenções idealistas, esse ensaio se 

denuncia a si mesmo. “[...] A “ética” etc., é apresentada como um aparelho ideológico do Estado (e apenas 

isto), imposto ao homem inocente e totalmente passivo, recipiente, por meio do “aparelho familiar do 

Estado” e do Aparelho educacional do Estado”.  Prossegue, na sua critica ainda mais contundente, afirmando 

que o livro é “[...] um roteiro comovente, e que só poderia ter sido escrito por um cavalheiro de vida 

tranquila (THOMPSON, 1981, p. 193). Thompson (1981, p. 193) prosseguindo na sua crítica afirma que o 
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afirma que a teoria marxista-leninista capta o essencial, mas permanece como teoria descritiva 

e isto exigiria por si mesmo um maior desenvolvimento, uma “superação”.    

Ele defende que para se avançar na teoria do Estado, é indispensável ter em conta, não 

só a distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, mas também outra realidade que se 

situa manifestamente do lado do aparelho (repressivo) de Estado, mas não se confunde com 

ele. “[...] Designaremos esta realidade pelo seu conceito: os aparelhos ideológicos de Estado” 

(ALTHUSSER, 1974, p. 42).   

Mais adiante ele, alertando para os riscos que isso implica, vai enunciar sinteticamente 

as instituições que considera como AIEs, sem um significado particular na ordem de 

apresentação: o AIE religioso; o escolar, o familiar, o jurídico, o político, o sindical, o da 

informação e o cultural.  

Ele alerta, no entanto, que não há aparelho puramente repressivo – cita como exemplo 

o Exército e a Polícia que funcionam também pela ideologia – e que não há aparelho 

puramente ideológico – exemplifica citando a escola e as Igrejas que “educam” por métodos 

apropriados e sanções, de exclusões, de seleção, etc..  

Althusser vê uma relação direta entre o desafio imposto pela necessidade de 

estabelecer a dominação no processo de hegemonia através dos AIE e a resistência que gera 

nas classes subordinadas, ao considerar que é pela instauração dos AIE, em que esta ideologia 

é realizada e se realiza, que ela se torna dominante. Ora esta instauração não se faz por si só 

“[...] é pelo contrário o centro, o alvo de uma duríssima e ininterrupta luta de classe: primeiro 

contra as antigas classes dominantes e contra as suas posições nos antigos e novos AIE, em 

seguida contra a classe exploradas” (ALTHUSSER, 1974, p. 118). 

Ele afirmara, no parágrafo anterior, que de fato, o Estado e os seus aparelhos só têm 

sentido do ponto de vista da luta de classes, como aparelhos da luta de classes, assegurando a 

opressão de classe e garantindo as condições de exploração e da reprodução desta. “[...] Mas 

não há luta de classes sem classes antagônicas. Quem diz luta de classe da classe dominante 

diz resistência, revolta e luta de classe da classe dominada” (ALTHUSSER, 1974, p. 118). 

Quando se refere à resistência, revolta e luta de classe, da classe dominada, na nossa 

compreensão, Althusser deixa, em aberto, alternativas de enfrentamento, que só as condições 

                                                                                                                                                         
texto sugere que seu autor tem futuro como roteirista para filmes infantis, onde a malvada bruxa do Estado 

aparece, a varinha de condão da ideologia é agitada, e então “[...]Não só o príncipe se transforma em sapo, 

como toda a carruagem puxada por seis cavalos, do movimento sindical reformista (outro aparelho 

ideológico do Estado) tornou-se uma caixa de fósforos puxada por seis camundongos brancos”. Em nossa 

opinião, as críticas formuladas por Thompsom, por mais que se justifiquem diante de sua discordância em 

relação à abordagem de Althusser, exageram no tom que uma produção de um autor marxista merece. A obra 

de Althusser e sua pessoa, no mínimo, merece ser considerada como uma contribuição importante no campo 

do marxismo. 
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concretas e as situações concretas podem definir como a melhor alternativa.  

As leituras que enquadram sua obra numa moldura fixa, estruturalista no sentido 

estrito do termo, e, que de suas posições só derivaria a alternativa de superação do Estado 

burguês pela sua supressão, não consideram a influência de Lênin nas suas formulações e, 

menos ainda, que o foco principal de sua atenção, ao escrever em plena década de 60 e 70, era 

colocar em plano prioritário a ênfase na produção teórica como indispensável para a 

compreensão dos dilemas do marxismo diante do que denominava de “humanismo teórico” 24.  

Em defesa desta posição recorreríamos ao seu texto A favor de Marx (1979), escrito 

em 1965, onde Althusser (1979, p. 53) enfatiza: “Entenda-se: o marxismo, como toda 

disciplina científica, não parou em Marx [...], mesmo quando Marx era vivo. Novas 

descobertas tornaram-se possíveis por meio da descoberta fundamental de Marx. Seria 

bastante imprudente crer que tudo já foi dito”. 

E, ainda na mesma obra, quando escreve sobre as questões da contradição e da 

sobredeterminação, ele vai alertar para os desafios colocados para a compreensão teórica e 

prática destas questões, ao lembrar que se Marx nos dá os princípios e os exemplos concretos 

(O 18 Brumário, A Guerra Civil na França etc.), se toda a prática política da história do 

movimento socialista e comunista constitui um reservatório inesgotável de “protocolos de 

experiências” concretas, “[...] é preciso antes dizer que a teoria da eficácia específica das 

superestruturas e outras “circunstâncias” permanece, em grande parte, por elaborar [...]” 

(ALTHUSSER, 1979, p. 99).  

Althusser (1979), ainda no mesmo parágrafo, afirma sobre o alcance de tal desafio, 

que essa teoria permanece, como o mapa da África antes das grandes explorações, um 

domínio reconhecido nos seus contornos, nas suas grandes cadeias de montanhas e nos seus 

grandes rios, mas o mais frequente, afora algumas regiões bem delineadas, desconhecido nos 

seus detalhes. “[...] Quem, desde Marx e Lênin, tentou verdadeiramente ou levou adiante a 

sua exploração? Só conheço Gramsci” (ALTHUSSER, 1979, p. 99). 

Seguindo os passos dos principais trabalhos fundamentados no marxismo sobre o 

Estado, devemos ainda considerar as posições de Poulantzas pela grande repercussão que suas 

posições encontram hoje.  

Poulantzas (2000, p. 10), no seu livro O Estado, o poder, o socialismo começa fazendo 

questionamentos aos “pais fundadores do marxismo” ao afirmar que o referencial sobre o 

                                                 
24

  Não entraremos na discussão sobre a questão do que Althusser denomina de “humanismo teórico”, porém 

consideramos uma das grandes contribuições para compreender os dilemas do marxismo, principalmente na 

Europa na década de 1970, diante do ataque sistemático e violento que recebia por conta da versão 

hegemônica sobre o que se passava na União Soviética no período. 
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Estado instaurado por “Um certo marxismo, sempre preso a uma certa tradição política”, 

pretende nos dar a resposta a indagação que, segundo ele, se constata todos os dias como 

simples cidadãos (e não como filósofos), qual seja: “É cada dia mais evidente que estamos 

enredados nas práticas de um Estado que, nos mínimos detalhes, manifesta sua relação com 

interesses particulares e, consequentemente, bem precisos”. 

Ele amplia sua crítica e estes questionamentos, esclarecendo que não houvesse 

carências do marxismo nas análises do Estado e do poder, o fato é que as carências não estão 

onde as procuramos, mas o que custou caro às massas populares em todo o mundo não foi a 

ausência no marxismo de uma teoria geral do Estado e do Poder, “[...] mas certamente o 

dogmatismo escatológico e profético que nos deu durante muito tempo um sistema teórico 

semelhante como o nome de “teoria marxista-leninista” do Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 

20).  

Na mesma linha inclui posições de Engels que, para Poulantzas, é responsável por 

mal-entendidos “[...] Diria esquematicamente que Engels, tributário da problemática 

historicista da causalidade linear, tentou fundamentar o primado da divisão em classes e suas 

lutas no estado, calcando o problema justamente na gênese do estado, cedendo desse modo ao 

mito das origens” (POULANTZAS, 2000, p. 40) 

Assim, para ele a resposta de que o Estado se reduziria à dominação política no 

sentido em que cada classe dominante produziria seu próprio Estado, à sua medida e à sua 

conveniência, e manipulá-lo-ia à sua vontade, segundo seus interesses, resultaria na 

concepção de que “[...] Todo Estado não passaria, neste sentido, de uma ditadura de classe. 

Concepção puramente instrumental do Estado que reduz, empreguemos já os termos, aparelho 

de Estado a poder de Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 40).  

Poulantzas (2000) afirma que a esta concepção falta o essencial que permita responder 

ao problema levantado, e os pais do marxismo não conseguem dar conta do mesmo, por não 

compreenderem que o Estado “[...]é um aparelho especial: possui uma ossatura própria que 

não é reduzível às relações (tal e qual) de dominação política” (POULANTZAS, 2000, p. 40).   

Ele formula então uma questão que vai nortear sua leitura especifica sobre o Estado 

capitalista, ao indagar por que a burguesia geralmente recorre, com a finalidade de 

dominação, a este Estado nacional-popular, a este Estado representativo moderno com suas 

instituições próprias, e não a outro? (POULANTZAS, 2000, p. 11). 

Segundo ele, isto se dá porque não é de maneira nenhuma evidente, longe disso, que, 

se a burguesia pudesse criar um Estado completo e conforme suas conveniências teria 

escolhido este Estado. “[...] Se este Estado lhe propiciou, e propicia continuamente, muitos 
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benefícios, ela está longe, não mais hoje do que no passado, de se gabar por isso” 

(POULANTZAS, 2000, p. 11).  

Ele segue no seu argumento e afirmando que “[...] não se pode falar de uma natureza 

de classe, mas de uma utilização de classe do Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 12), e que, 

portanto, apenas uma resposta pode fazer sair deste círculo e que ela pode ser dada de maneira 

simples: “[...] o estado apresenta uma ossatura material própria que não pode de maneira 

alguma ser reduzida à simples dominação política [..]” (POULANTZAS, 2000, p. 12).  

A partir da reafirmação deste ponto de análise ele esclarece melhor a questão, cuja 

demonstração, será a principal tarefa do seu livro onde defende que o aparelho de Estado, essa 

coisa de especial e por consequência temível, não se esgota no poder do Estado, mas a 

dominação política está ela própria inscrita na materialidade institucional do Estado, e, se o 

Estado não é integralmente produzido pelas classes dominantes, não o é também por elas 

monopolizado: “[...] o poder do Estado (o da burguesia no caso do Estado capitalista) está 

inscrito nesta materialidade. Nem todas as ações do estado se reduzem à dominação política, 

mas nem por isso são constitutivamente menos marcadas” (POULANTZAS, 2000, p. 12). 

Poulantzas (2000) afirma que é a estrutura jurídica no capitalismo, representada pelo 

contrato de compra e venda, onde o trabalhador possui apenas sua força de trabalho e não 

pode se introduzir no mercado de trabalho sem o comprometimento do proprietário e que 

transforma a força de trabalho em mercadoria e o excesso de trabalho em mais-valia, dá lugar 

igualmente nas relações do Estado e da economia “[...] a uma separação relativa (acumulação 

do capital e produção de mais-valia), base da ossatura institucional própria ao Estado 

capitalista, pois traça os novos espaços e campos relativos respectivamente ao Estado e à 

economia” (POULANTZAS, 2000, p. 16).  

Entretanto ele alerta que esta separação relativa não deve nos levar a crer em real 

exterioridade do Estado e da economia, pelo contrário, tanto quanto no estágio pré-

monopolista o estado não era realmente exterior ao espaço de reprodução do capital, “[...] seu 

papel no capitalismo monopolista, notadamente na fase atual, não conduz, e muito pelo 

contrário, à abolição da separação entre o Estado e a economia” (POULANTZAS, 2000, p. 

18). 

Para ele, na verdade, as modificações substanciais dessas relações através da história 

do capitalismo, prendendo-se às modificações de suas relações de produção, “[...] não passam 

de “formas transformadas” dessa separação e da presença-ação do Estado nas relações 

produção” (POULANTZAS, 2000, p. 18). 

Poulantzas (2000) afirma que, mesmo que Gramsci amplie o espaço do Estado nas 
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instituições ideológicas ainda assim não supera a ideia de uma atuação restritiva, e que, isto 

fica mais evidente na análise de Althusser onde sua ação se daria somente pela repressão e 

doutrinação ideológica.  

Ele defende uma posição na qual o Estado também age de maneira positiva, cria, 

transforma, realiza, e onde “[...] a relação das massas com o poder e o Estado, no que se 

chama especialmente de consenso, possui sempre um substrato material” (POULANTZAS, 

2000, p. 29).  

Segundo ele, isto se dá porque o Estado trabalhando para a hegemonia de classe “[...] 

encarrega-se ininterruptamente de uma série de medidas materiais positivas para as massas 

populares, mesmo quando estas medidas refletem concessões impostas pela luta das classes 

dominadas” (POULANTZAS, 2000, p. 29). 

Poulantzas (2000) destaca ainda que o Estado também desempenha o papel de 

organizador em relação às classes dominantes e que isto inclui “também dizer, formular, 

declarar abertamente as táticas de reprodução de seu poder”, assim o Estado não produz um 

discurso unificado, e sim, vários, encarnados diferentemente nos diversos aparelhos de acordo 

com a classe a que se destinam; discursos dirigidos às diversas classes. Ou então produz 

discurso segmentar e fragmentado segundo as diretrizes da estratégia do poder 

(POULANTZAS, 2000, p. 30).  

Isto se dá porque o Estado jamais se esconde, nem as táticas que representa, porque, 

segundo ele, a certo nível o dizer a tática é parte das disposições que visam organizar as 

classes dominantes e também parte do seu espaço cênico no papel de representação dessas 

classes.  

Ele detalha melhor este papel de organizador, reafirma posições anteriores e diz que 

em relação principalmente às classes dominantes, em particular a burguesia, o Estado tem um 

papel principal de organização. [...] organiza o interesse político a longo prazo do bloco no 

poder, composto de várias frações de classe burguesas (pois a burguesia é dividida em frações 

de classe) [...]” (POULANTZAS, 2000, p. 128).  

Isto o leva a considerar que esse Estado deve representar o interesse político em longo 

prazo no conjunto da burguesia sob a hegemonia de uma de suas frações, no caso atual o 

capital monopolista.  

Reafirma a partir daí a posição - já apresentada em textos anteriores, principalmente 

Poder político e classes sociais (1977), escrito em 1968 e As classes sociais no capitalismo 

contemporâneo (1985), escrito em 1974 -, de que o estado pode preencher essa função de 

organização e unificação da burguesia e do bloco no poder “[...] na medida em que detém uma 
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autonomia relativa em relação a tal ou qual fração e componente desse bloco, em relação a 

tais ou quais interesses particulares” (POULANTZAS, 2000, p. 129).  

Poulantzas (2000, p. 134) vai inserir na discussão sobre o Estado, a questão das 

contradições, onde para ele o estabelecimento da política do Estado deve ser considerado 

como “[...] resultante das contradições de classe inseridas na própria estrutura do Estado (o 

Estado-relação)”. 

Prossegue na sua argumentação, afirmando que compreender o Estado como 

condensação de uma relação de forças entre classes e frações de classes tais como elas se 

expressam no seio do Estado, “[...] significa que o Estado é constituído-dividido de lado a 

lado pelas contradições de classes. As contradições de classe constituem o Estado, presentes 

na sua ossatura material, e armam assim sua organização: a política do Estado é o efeito de 

seu funcionamento no seio do Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 134). 

Assim é que na continuidade de sua argumentação ele vai afirmar que a política do 

estado se estabelece por um processo efetivo de contradições interestatais - e no “seio” de 

cada um deles -, e que se uma determinada coerência se estabelece ao fim do processo ela, no 

entanto, é marcada por limites estruturais que vão atestar o caráter ilusório das concepções de 

um capitalismo “organizado”, que aparecem imbricadas com as possibilidades de uma 

planificação capitalista (POULANTZAS, 2000, p. 142). 

Deste modo, esses limites do papel organizacional não são impostos somente do 

exterior, inerentes ao processo de reprodução e acumulação do capital, mas em condições 

iguais, pela estrutura e ossatura material do estado, o que não significa que não existem 

projetos políticos coerentes por parte dos representantes das classes dominantes ou da 

burocracia do Estado, no entanto, as contradições no seio do bloco no poder atravessam, 

segundo linhas de clivagem complexas, a burocracia e o pessoal do Estado (POULANTZAS, 

2000, p. 138). 

Quando escreve sobre o Estado e as lutas populares, Poulantzas vai inserir o contexto 

das lutas de classes na discussão afirmando inicialmente que “O Estado concentra não apenas 

a relação de forças entre frações do bloco no poder, mas também a relação de forças entre 

estas e as classes dominadas” (POULANTZAS, 2000, p. 143).  

Desenvolve, na mesma página, o argumento de que na realidade, as lutas populares 

atravessam o Estado de lado a lado, e isso não acontece porque uma entidade intrínseca 

penetra-o do exterior. “[...] Se as lutas políticas que ocorrem no Estado atravessam seus 

aparelhos, é porque essas lutas estão desde já inscritas na trama do Estado do qual elas 

esboçam a configuração estratégica” (POULANTZAS, 2000, p. 143). 
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A posição que ele explicita mais adiante é a que nos parece mais esclarecedora de 

como Poulantzas enxergava, no entanto, os limites desta presença no seio do Estado das 

classes populares e de sua luta: “Elas não tem por simples objetivo afrontar, cara a cara, as 

classes dominadas, mas manter e reproduzir no seio do Estado a relação dominação-

subordinação: o inimigo de classes está sempre no Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 144).  

Mais ainda, quando faz uma crítica as posições de alguns dos membros do PCI: “Seria 

falso – deslize com consequências políticas graves – concluir que a presença das classes 

populares no estado significariam que elas aí detenham poder, ou que possam a longo prazo 

deter, sem transformação radical desse Estado” (POULANTZAS, 2000, p. 145).  

Ele avança ainda mais nesta crítica ao comentar sobre a crença na existência de um 

duplo poder no seio de Estado, ou seja, o poder dominante da burguesia e o poder das massas 

populares, afirmando que isto é impossível não só pela capacidade das classes dominantes de 

deslocar o centro do poder real de um aparelho para outro, mas também em razão do 

arcabouço material do Estado. “[...] Esse arcabouço consiste em mecanismos internos de 

reprodução da relação dominação-subordinação: ela assegura a presença de classes dominadas 

em seu seio, embora exatamente como classes dominadas” (POULANTZAS, 2000, p. 145). 

É importante considerar o contexto geral do período em que escreveu sua principal 

obra sobre a questão do estado, intitulada O Estado, o poder, o socialismo (2000), publicado 

em 1978. 

Poulantzas, membro do Partido Comunista Grego, exila-se em Paris em 1960 onde 

passa a lecionar e recebe inicialmente influência da fenomenologia de Sartre e, em seguida, 

passa a frequentar as aulas de Althusser, com quem manteve relação de proximidade até a sua 

morte, em 1979.  

Os acontecimentos de 1968 na França e no partido comunista francês, onde se 

deflagrara uma grande discussão sobre o significado da experiência soviética sob Stalin, leva 

a que se afaste de Althusser. 

Poulantzas passa, então, a dialogar com a obra de Foucault, de quem se aproxima em 

aspectos principalmente ligados a questão da “genealogia” do poder, e de quem também 

manterá certa distância por discordar de algumas posições.  

Para a compreensão deste período e sobre a sua aproximação com Foucault vale 

ressaltar que, com o declínio da influência de Althusser na década de 1970, Foucault passou a 

ocupar uma posição central junto à intelectualidade francesa, principalmente, a partir do 

momento em que começou a escrever sobre a questão do poder.  

Coutinho (1996, p. 64) comenta sobre os desdobramentos desta trajetória política e 
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afirma que depois de uma fase em que foi profundamente influenciado pelo esquematismo 

formal-estruturalista de Althusser, Poulantzas não só retomou e desenvolveu suas origens 

gramscianas, “[...] como também aderiu explicitamente às propostas estratégicas do 

eurocomunismo, inspiradas em grande parte nas formulações de Togliatti e do Partido 

Comunista Italiano”. 

Levando suas posições às últimas consequências, elas nos parecem diminuir 

consideravelmente as possibilidades, defendidas, pelo próprio Poulantzas, da existência de 

tantas “fissuras” no seio do Estado para o êxito da luta dentro das contradições do Estado 

capitalista, seja de forma permanente ou mesmo por um período longo, como o que vivemos 

atualmente.  

Diante da expansão do capital monopolista, a cada dia fica mais evidente a 

importância da utilização de todas as possibilidades como garantia de realização de seus 

próprios interesses, com a demonstração de que as concessões as classe populares ou serão 

inviabilizadas ou dificultadas.  

Assim Poulantzas ao tratar do “declínio da democracia” e da função do Estado nos 

países dominantes, segundo ele, “chamados mais nobremente de desenvolvidos”, a ascensão 

daquilo que denomina de estatismo autoritário nos parece o desaguadouro inevitável deste 

quadro.  

Isto só aumenta a importância da organização das lutas das classes dominadas como 

forma de garantia mínima dos direitos universais, pelo menos enquanto não se opera a 

transição para uma sociedade socialista. 

 

 

1.3.2 Algumas conclusões (provisórias) sobre a disputa do Estado e das políticas públicas 

 

 

Retomando, portanto, a questão do Estado na perspectiva marxista e estabelecendo 

algumas conclusões (provisórias), vale recuperar a análise de Engels (1986), na Introdução a 

As lutas de classe na frança (1848–1850), escrita em 1895, a despeito de toda polêmica sobre 

a interpretação dada ao texto pelo social-democracia, e sua utilização por Wilhelm 

Liebknecht. 

Algumas questões colocadas na Introdução se baseiam na análise feita por Marx dos 

acontecimentos revolucionários de 1848 e 1850 na França e no período posterior que vai até a 

experiência da Comuna em 1871. 
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Engels (1986, p. 35) afirma que este período comprova a tese de que: “A História nos 

desmentiu. [...] Ela demonstrou claramente que o estado de desenvolvimento econômico no 

continente ainda estava muito longe do amadurecimento necessário para a supressão da 

produção capitalista”. 

Engels afirmando que a despeito desta avaliação de conjuntura e considerando as 

derrotas sofridas no período, vai além, vê ali um aumento numérico progressivo do 

proletariado e da sua organização, e vai apontar as características do período posterior, ao 

afirmar que embora este poderoso exército do proletariado não tenha podido ainda alcançar 

seu objetivo, embora longe de conquistar vitória de um só golpe decisivo, seja necessário que 

ele progrida lentamente de posição em posição em um combate duro, obstinado, “[...] está 

provado em definitivo que era impossível, em 1848, conquistar a transformação social por um 

simples ataque de surpresa” (ENGELS, 1986, p. 36).  

Este processo de “progressão lenta” pode muito bem caracterizar a necessidade que se 

impõe atualmente, diante do período pelo qual estamos passando após a crise da década de 

1970 e da queda do muro de Berlim. 

Manter a disputa cotidiana do Estado e da formulação de políticas públicas se coaduna 

com a perspectiva de lutar de posição em posição este combate duro, obstinado, como forma 

de viabilizar a continuidade do processo. 

Assim é que Bertelli (1986, p. 26), comentando a Introdução de As lutas de classes na 

França, a qual atribui o título de Uma introdução polêmica, resume sua avaliação sobre o 

principal desafio desta luta de novo patamar e grau de complexidade: “Esta forma de luta 

política, que Engels evidentemente delineia, é a organização do proletariado em um grande 

partido de massa” . 

Dentre estas formas de lutas políticas e diante de um novo período que se inicia após 

as revoluções na França do século XIX, Bertelli (1986, p. 26) ainda conclui que com essa 

visão, Engels sugere todas as formas de luta, “[...] entre as quais o uso do sufrágio universal, 

da via parlamentar, que é uma delas, mas não a única”. 

Ao que acrescentaríamos como forma de retomar nossa posição, que a disputa do 

Estado e das políticas públicas na atualidade tem, também, esta conotação de usar as 

oportunidades que a conjuntura propicia em determinados momentos históricos como o que 

vivemos atualmente, de extrema dificuldade. 

Não podemos perder de vista, entretanto, o que escreve Lukács (2012) sobre os 

dilemas da burguesia na fase imperialista do capitalismo, - no já citado texto sobre Lênin, ao 

comentar posição que o mesmo adota na questão do Estado -, onde avalia que com correto 
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instinto classista próprio de uma classe que está habitada a imperar e tem consciência de que 

paralelamente à expansão do âmbito de seu poder e ao desenvolvimento de seu aparelho 

estatal torna-se cada vez mais estreita a base real de sua dominação, “[...] ela faz as mais 

enérgicas tentativas tanto de ampliar essas bases (atraindo camadas médias, corrompendo a 

aristocracia operária etc.) quanto de golpear seus inimigos decisivos antes que eles possam lhe 

oferecer uma resistência efetiva” (LUKÁCS, 2012, p. 69). 

Na sequência do texto, Lukács (2012) aprofunda sua avaliação afirmando que diante 

desses dilemas a burguesia liquida em toda parte as formas “pacíficas” de lutas de classes - 

formas cujo funcionamento, segundo ele, estava fundado toda a teoria do revisionismo -, 

optando por meios “mais enérgicos” e, então ela se apodera do aparelho estatal com força 

cada vez maior, identificando-se com ele com tamanha energia que “[...] mesmo as exigências 

de aparência meramente econômica da classe trabalhadora chocam-se contra essa muralha” 

(LUKÁCS, 2012, p. 70). 

Lukács evidencia desta forma, uma posição que se coaduna em grande medida com a 

avaliação que fazemos sobre a disputa do estado na conjuntura atual, afirmando que diante 

desta situação “[...] os trabalhadores são forçados a entrar em luta contra o poder estatal 

(portanto, mesmo que inconscientemente, a lutar pelo poder do Estado) a fim de evitar a 

deterioração de sua situação econômica, a perda de posições conquistadas” (LUKÁCS, 2012, 

p. 70).  

István Mészáros em entrevista ao jornal O Globo de 22/04/2015, por ocasião de 

lançamento do seu livro A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do Estado, ao 

ser indagado por que compara o Estado que se deve conquistar a uma montanha, responde que 

no sentido mais simples e direto, a estrada que devemos seguir para garantir nossa 

sobrevivência e nosso avanço está bloqueada por um obstáculo gigante representado pelo 

poder de decisão global do Estado. E não podemos dar a volta nessa montanha, nem passar 

por cima dela (MÈSZÁROS, 2015). 

Assim para ele, o perigo de fato consiste em que alguns poucos Estados nacionais têm o 

poder de destruir a humanidade inteira, um poder zelosamente defendido por eles como sua 

“segurança” e “autodefesa” nos seus confrontos, reais e potenciais, uns com os outros. E, “[...] 

enquanto os Estados e a sua necessária rivalidade sobreviverem, a esmagadora maioria da 

humanidade não pode fazer absolutamente nada contra isso. Nada pode ser mais absurdo do 

que isso” (MÈSZÁROS, 2015). 

Ele considera que a ideia de que, na tentativa de superar as desigualdades 

estruturalmente arraigadas e saná-las de uma forma duradoura, as pessoas poderiam usar a 
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“sociedade civil” contra o poder do Estado é extremamente ingênua, para dizer o mínimo, tal 

como a presunção de chamar de “ONGs”, isto é, “Organizações Não Governamentais” essas 

organizações pateticamente limitadas que dependem, para o seu financiamento e 

funcionamento, dos recursos concedidos pelo Estado (MÈSZÁROS, 2015).  

Portanto, nas suas palavras, essas mitologias autocontraditórias não podem oferecer 

soluções para os nossos piores problemas. “[...] O Estado é a estrutura política global de 

comando do sistema do capital em qualquer uma das suas formas conhecidas ou concebíveis. 

Sob as condições atuais não pode ser de outra maneira” (MÈSZÁROS, 2015). 

Mèzáros ainda alerta para o fato de que nas sociedades capitalistas ocidentais, temos 

ouvido falar da virtude da proposta de ter trabalhadores ou até conselhos de trabalhadores 

participando diretamente do processo de decisão das empresas, como um elemento de 

democracia direta, esperando assim uma grande transformação da sociedade como um todo 

com o tempo (MÈSZÁROS, 2015). 

Para ele isso é como a raposa da fábula, ao pé da árvore, dizendo ao corvo, que segura 

no bico um enorme pedaço de queijo, como seu canto é lindo e pedindo que ele cante, na 

esperança de que ele deixe o queijo cair. “[...] Mas o corvo não é tão estúpido a ponto de 

alimentar a raposa e ficar com fome” (MÈSZÁROS, 2015). 

Referindo-se aos movimentos de protesto emergentes em todo o mundo, ele realça que 

apareceram em geral de forma espontânea e numa grande variedade de formas, relacionadas à 

multiplicidade de suas queixas particulares, porém em algum ponto do futuro, entretanto, 

devem se unir numa força historicamente sustentável, caso queiram se tornar “o motor de uma 

mudança fundamental da sociedade capitalista”, e que continua sendo um requisito necessário 

para isto a elaboração de uma concepção global estrategicamente viável, que busca uma 

alternativa sustentável historicamente à ordem existente. “[...] Só podemos torcer para que 

essa coesão estratégica se manifeste rapidamente, antes que seja tarde demais” (MÈSZÁROS, 

2015). 

Orso (2014, p. 189) analisando a questão da defesa de direitos no interior do Estado 

avalia que a partir dos anos 30, os trabalhadores passaram a se sentir incluídos, pois os 

governos atenderam algumas reivindicações, que, diante da pobreza e miséria dos 

trabalhadores, foram incorporadas e a partir daí utilizadas como moeda de troca, e isto sob a 

égide do capital. 

O autor realça que no passado mais distante a luta pelos “chamados direitos” era 

decidida em campo aberto, nas disputas diretas, mas com a Revolução Francesa passaram a 

ser institucionalizadas e o Estado passou a ser o árbitro dos interesses em litígio, disputa, em 
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conflito e pendência (ORSO, 2014, p. 190). 

 Ele avalia que em principio não haveria problema algum, entretanto o problema está 

em que em vez do Estado ser uma agência, um aparato que paira acima de tudo e de todos, 

como ideologicamente quer fazer crer a burguesia, que induz a pensar que ele se sobrepõe ao 

bem e ao mal, que é uma instância neutra, preocupada apenas em salvaguardar 

despretensiosamente e desinteressadamente os interesses de todos, “[...] constitui-se num 

Estado de Classe, que está a serviço da classe que detém o controle dos meios de produção” 

(ORSO, 2014, p. 190). 

Orso (2014, p. 196) lembra ainda que no passado tudo o que era política oficial, 

projetos que tinham origem no governo, era rechaçado pelos movimentos sociais 

progressistas, mas que hoje, são incorporados em função dos interesses e negociatas onde são 

colocados atrativos, “iscas” (dinheiro, ganhos, direitos) e aí se negocia também as lutas e os 

ideais. 

Para o autor, desse modo em vez de termos no horizonte a revolução, os direitos é o 

que define o tamanho e o alcance de nossas lutas, pois muitos que repeliam as políticas 

oficiais estão dentro do aparelho do Estado, e assim o que era considerado uma espécie de 

“bicho papão” a ser combatido, parece ser ou é defendido como bonzinho, ou seja, era mau 

porque outros o controlavam, “porque não era nosso”, por que estávamos fora dele (ORSO, 

2014, p. 196). 

 Ele alerta para a conotação que determinadas palavras de ordem passaram a ter, onde 

num determinado momento, o lema passou a ser: “precisamos ocupar espaços!!!”, precisamos 

disputar o Estado” e as preocupações passaram a ser direcionadas para a inserção, ocupação, 

senão infiltração, nas instituições ditas públicas “[...] basta ver como indivíduos, grupos, 

sindicatos, partidos, movimentos se locupletam com Estado”, e em consequência disto “[...] 

em vez de mobilizações, tivemos e estamos vendo desmobilizações, desorganização dos 

sindicatos, dos partidos – a despolitização [...]” (ORSO, 2014, p. 197). 

 Para ele, portanto, a luta da classe trabalhadora não pode se resumir à luta por 

direitos, pois ela é própria de uma sociedade que não tem direitos, desigual, de uma sociedade 

de classes e onde é usada como meio de controle, de negociação e de manipulação social 

(ORSO, 2014, p. 192). 

Orso (2014, p. 208) considera que o direcionamento das lutas, sobretudo a partir dos 

anos de 1990, sofreu uma reorientação para o campo da disputa pelo Estado, assim na medida 

em que isso foi ocorrendo “[...] também foi se metamorfoseando o papel dos sindicatos, 

associações e partidos e, com isso, a luta passa a ser por resultados e, no campo ideológico, 
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muda-se o discurso para justificar a prática”. 

Para ele quando um exemplar dos trabalhadores chega à direção do Estado, os 

movimentos encontram-se tão descaracterizados, sem ideais, que o próprio governo não pode 

se propor a algo mais radical, porque os movimentos já não o exigem, não têm condições de 

sustentá-lo, “dão-se satisfeitos” por terem chegado ao governo, desta forma sem projetos, ou 

com projetos que propõe apenas reformas, “[...] trata-se de reforçar a cooptação e a 

desmobilização, facilitando, desse modo, a “governabilidade”, com vantagens e benefícios, é 

claro, para o capital” (ORSO, 2014, p. 209). 

A consequência disto, para o autor, é que os partidos, as centrais sindicais, malgrado 

afirmações esquerdistas que algum indivíduo ou liderança faz, deslocaram-se os interesses, 

cada vez mais, para o reformismo (ORSO, 2014, p. 209). 

Marini (2008, p. 26) afirma que debilitar o Estado, subtrair-lhe força econômica e 

política, interessa ao movimento popular, sempre que isso implique transferência de 

competência, não à burguesia, mas ao povo e é esta a razão pela qual, ante a privatização ou a 

simples estatização, o movimento popular “[...] – sem perder de vista que a propriedade 

pública lhe é sempre mais conveniente que a privada – está em condições de sustentar a 

proposta de uma área social regida pelo princípio da autogestão e da subordinação dos 

instrumentos de regulação do Estado às organizações populares”.  

Uma posição que reforça esta linha de raciocínio, na atualidade, encontra-se em 

Francisco de Oliveira que, no prefácio ao livro de Elaine Bhering (2003, p.16), analisando o 

contexto político da reforma do Estado no Brasil afirma: “É na política que se decidem as vias 

para aproveitamento das virtualidades criadas pelo desenvolvimento, e o Estado tem sido o 

maior garantidor da universalização”.  

Seguindo na sua argumentação sobre o papel do Estado na conjuntura do período vai 

dizer que: “Liberais e marxistas, cujas raízes iluministas são comuns, querem os primeiros 

dispensar o Estado para deixar livre o cidadão e os segundos suprimi-lo para pôr cobro à 

opressão de classes e à exploração” (BHERING, 2003, p.16).  

Entretanto, ele alerta que seria uma ilusão perigosa pensar que este é o caso do 

capitalismo contemporâneo, e pior ainda, do nosso país, pois o que a luta social e política do 

século XX ensinou é que se trata de expandir a universalização dos direitos e de disputar o 

controle do Estado, que permanece sendo a forma mais efetiva de universalização.  

Segundo ele os direitos sociais constituem a forma mais moderna dessa 

universalização, travando a exploração e justamente quando as classes passam a dispor de 

instrumentos e mecanismos de intervenção nos negócios do Estado, através da expansão da 
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democratização, “[...] então grupos e classes dominantes o que buscam é reduzir o espaço 

dessa intervenção” (BHERING, 2003, p. 16).  

A universalização colocada desta forma possibilita compreender como ela se imbrica 

neste momento histórico com a questão nacional – e nela a questão do Estado -, e ainda ajuda 

a esclarecer a leitura que fazemos das opções privatistas cada vez mais presentes na realidade 

do país e que não trazem contribuições, sequer para um projeto de uma sociedade mais 

democrática e mais justa. 

O pior é que ainda nos coloca mais distante de um projeto de apropriação coletiva da 

produção por parte da maioria da população que produz a riqueza – a classe trabalhadora, 

ainda que reconheçamos que o referencial seja o projeto nacional - naquilo que ele ainda 

significa de resistência à supremacia dos interesses da burguesia nacional e internacional, 

como presenciamos atualmente no país.  

Importa ainda registrar a análise, os desafios e os alerta contidos no trabalho de Barbera 

(2015) onde busca responder às questões sobre a natureza do novo ciclo de lutas sociais e 

políticas em relação à estratégia revolucionária.  

Ele destaca que ela levanta a questão das tarefas específicas dessa fase para o partido 

revolucionário e avalia que somente em três condições, qualquer que seja o desenvolvimento 

dos eventos, se traduzirá o dado subjetivo do enraizamento de uma força revolucionária 

(BARBERA, 2015, p. 350).   

Para ele a primeira seria um ponto de vista de classe em todas as eventuais lutas sociais 

e políticas, como requisito irrenunciável para poder tirar proveito de qualquer manifestação 

especifica desses movimentos, que são necessariamente heterogêneos; a segunda uma atenção 

constante ao elo da organização, a única maneira para dar a cada resultado um caráter 

duradouro, e para dar continuidade ao enraizamento de uma minoria revolucionária 

independente das acelerações ou das desacelerações dos ciclos políticos e sociais; e, terceiro 

uma estratégia mundial e internacionalista, verdadeiro pré-requisito imprescindível para a 

preservação da autonomia política, “[...] porque esses mesmos ciclos de lutas sociais e 

políticas são e serão, por sua natureza, a base de massa para uma operação de reformismo 

social-imperialista, precisamente crise de modernização imperialista” (BARBERA, 2015, p. 

351). 

Orso (2014, p. 195) realça uma questão fundamental que também em nossa opinião, 

será decisivo para o avanço da luta dos trabalhadores ao lembrar que divididos os 

trabalhadores não conseguem compreender o que há de comum em todas as lutas; não 

conseguem garantir o mínimo de unidade entre eles para enfrentamento dos problemas 
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maiores, e assim enquanto o capital se impõe massivamente sobre os trabalhadores, para além 

das fronteiras das diversas localidades e países, “[...] os proletários respondem lutando cada 

um por si, acreditando que sozinhos resolverão seus problemas”. 

Para o autor é preciso compreender que nos diferentes locais, grupos, categorias e 

comunidades, existem problemas desafios e necessidades as quais, sem dúvida, necessitam ser 

enfrentadas, mas não se pode esquecer que são frutos de uma mesma base comum, de um 

modo de produção que, muitas vezes, se metamorfoseia, se camufla e se manifesta de forma 

diversa, impedindo que se revele sua verdadeira identidade e, portanto, “[...] que os 

trabalhadores se encontrem como classe e travem a luta final, aquela que revolucionará toda a 

sociedade” (ORSO, 2014, p. 195). 

Ele afirma que as lutas e os interesses particulares não são incompatíveis, inconciliáveis 

com as da classe trabalhadora e do conjunto da sociedade, pois se a sociedade é de classe, se o 

modo de produção é o mesmo, significa que temos problemas específicos em decorrência do 

local, do momento e das relações específicas, quer seja dos indivíduos, dos movimentos, das 

categorias ou classes. “[...] Mas, também temos uma realidade e problemas comuns, em 

decorrência de vivermos sob um mesmo modo de produção e de uma mesma totalidade 

social” (ORSO, 2014, p. 198).  

E deste lugar que entendemos a direção que a luta dentro do Estado burguês deve 

tomar, até que um patamar de organização maior seja construído e permita a definição da 

alternativa mais clara à classe trabalhadora.  

Devemos manter a disputa na formulação das políticas públicas, até porque, não existe 

alternativa mais eficaz colocada neste momento no sentido de ampliar os avanços na 

apropriação coletiva da riqueza. 

Portanto, essas conclusões (provisórias) podem ser resumidas em alguns pontos do que 

vimos até aqui e nortearão nossa avaliação sobre as privatizações nos capítulos subsequentes: 

- Tomando como referência a analise de Engels, reafirmada por Lênin e aprofundada 

por Gramsci indicar que: diante de uma conjuntura de enorme adversidade, como a de maior 

parte do século XX, salvo os momentos de exceção citados, não nos resta opção que não a de 

lutar pela ampliação dos espaços na disputa pelo Estado, que continua, no entanto, sendo o 

“comitê da burguesia”;  

- Considerando as contradições engendradas pelo capitalismo, as experiências 

socialistas ocorridas durante o século XIX e XX (Comuna de Paris, Revolução Russa, 

Chinesa e Cubana, para citar algumas das principais) e os enfrentamentos levados a cabo 

pelos trabalhadores em todos os lugares do mundo, a alternativa colocada é disputarmos as 
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políticas públicas como forma de garantir o máximo de alocação dos recursos arrecadados do 

fruto do trabalho em prol de uma divisão mais equitativa da riqueza;  

- A questão da luta no interior do Estado, portanto se apresenta como uma questão 

essencialmente tática como vimos em Lênin e, isto é parte de um processo que inclui a 

construção pelos trabalhadores de uma possibilidade de luta com as características do que nos 

indica Engels (1986, p. 44) na Introdução de As lutas de classes na França (1848–1850) ao 

apontar as dificuldades do novo período que se avizinhava para o século XX, e afirmar que: 

“Onde quer que se trate de transformar completamente a organização da sociedade, cumpre 

que as próprias massas nisso cooperem, que já tenham elas próprias compreendido de que se 

trata, o motivo pelo qual dão seu sangue e sua vida”. Ele então aponta os desafios colocados 

para isto: “[...] Mas para que as massas nisso cooperem, que já tenham o que é necessário 

fazer é preciso um trabalho longo e perseverante [...]” (ENGELS, 1986, p. 44).  

Nesta perspectiva Lênin (1988, p. 36), ainda que alerte para os riscos da 

superestimação do espontâneo e dos desafios que se colocam para sua organização, vai 

afirmar que sem a participação das massas não é possível uma política exitosa contra os 

interesses do capital, e que, portanto, está fora de discussão, que o movimento de massas seja 

um movimento muito importante. A questão, para ele, é saber como compreender a “definição 

das tarefas” para este movimento de massas, pois “[...] o movimento de massas nos impõe 

novas tarefas teóricas, políticas e de organização, muito mais complexas do que as que 

podíamos contentar-nos antes do aparecimento do movimento de massas”. 

- Importa ressaltar que Marx, Engels, Lênin, Gramsci, Althusser e Poulantzas sempre 

deixaram clara a importância da teoria como elemento indispensável para as lutas na 

sociedade em geral e no interior do Estado em especial. Assim, devemos tomar como 

referência o que diz Lênin em Que Fazer? (1988, p. 18), na famosa passagem “Sem teoria 

revolucionária, não há movimento revolucionário”. 

Este é um traço que os distingue, nas suas obras, na prática política que efetivaram nas 

organizações e partidos políticos em que participaram.  

Por último, realçar o alerta que fazem da necessidade de associar a teoria à prática 

revolucionária, e, junto a isto acrescentar a crítica e a autocrítica como elementos 

fundamentais desta opção. 

Como afirmamos anteriormente este conjunto de categorias referenciais e de 

pressupostos teóricos são questões preliminares que consideramos importantes para o 

desenvolvimento do projeto.  

Eles vão nos auxiliar a compreender como as privatizações no plano mundial, no 
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Brasil e, em particular, nas universidades públicas exigem a participação efetiva do aparelho 

do Estado como um dos seus elementos fundamentais para sua viabilização. 

Mesmo considerando a quantidade e a qualidade do que já se escreveu sobre o Estado, 

essas são as principais determinações no plano da economia, da política e da ideologia que, 

presentes na questão, irão balizar nossos passos nos próximos capítulos.  
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2 AS PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL A PARTIR DOS ANOS 1990 

 

 

  Este capítulo esta sintonizado com as posições de autores que facilitam a 

compreensão das principais determinações econômicas, políticas e ideológicas que, presentes 

na década de 1990, permitirão reconhecer a evolução e intensificação do processo de 

privatização no país. 

Trataremos mais especificamente do tema das privatizações no Brasil, onde ela passa a 

ser um componente fundamental na conjuntura e vai definir, no plano da luta de classes, para 

que lado vai pesar a balança na disputa entre os interesses públicos e privados. 

Para entender melhor o alcance e os efeitos deste processo buscaremos compreender 

de que maneira ele se estabeleceu na história recente do país e no seu passado remoto.  

Isto não significará um raciocínio centrado na cronologia dos fatos, mas na 

constatação da necessidade de reconhecer os antecedentes do conceito de público e privado 

entre nós, realçando a correlação de forças existente no interior da burguesia brasileira e sua 

importância relativa no capitalismo internacional. 

Como afirmamos a base conceitual sobre as características atuais do capitalismo e as 

questões que envolvem o papel do Estado diante das novas exigências colocadas pelo 

capitalismo para recuperar suas taxas de acumulação -, são questões fundamentais para a 

compreensão da situação política que se consolida no país, por exemplo, na década de 1970. 

O quadro que se configura à época refletirá no plano econômico, político e ideológico, 

a crise mundial do capitalismo – expressão da crise estrutural do Capital -, com o agravante 

de que, no Brasil, acontece em pleno período da ditadura. 

Assim o que envolve a eclosão da segunda grande crise mundial do capitalismo no 

século XX – ele apresentava sinais na segunda metade da década de 1960 e se configurará 

com clareza no início dos anos 1970 – precisa ser compreendido, pois ali é que se localizam 

as principais determinações que trarão consequências para o país. 

A grande crise da década de 1970, a segunda do século passado, vai revelar mais uma 

vez, que se consolidaram as características do capitalismo monopolista em curso desde o final 

do século XIX e início de século XX.  

Ela reforça a premissa de que a lógica interna do sistema pressupõe períodos em que o 

desenvolvimento cada vez mais intenso das forças produtivas cria uma impossibilidade de 

absorção de grande parte do que é produzido, momento em que a concentração da riqueza 

impede a realização do consumo.  
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 Estamos assim diante de uma crise de superprodução ou de subconsumo a depender do 

aporte teórico utilizado, porém, o que importa efetivamente é que ela promove uma 

estagnação na economia e na produção, o que leva a um quadro de desemprego generalizado e 

onde o ônus maior é pago pelos trabalhadores. 

Caminhar desta forma parece ser a maneira mais segura para a elucidação das questões 

que envolvem as privatizações e permitirá compreender a expansão do processo de 

privatização para o âmbito das Universidades Federais, além de outras áreas, por exemplo, as 

de Saúde e Infra-estrutura.   

 

 

2.1 A crise do capitalismo nos anos 1970 e a proposta neoliberal no Brasil 

 

 

Como já havíamos antecipado não vamos nos aprofundar neste trabalho na discussão 

sobre o conceito de crise e nem temos a pretensão de dar conta da discussão acerca de todos 

os elementos que a envolvem. 

Ainda assim alguns aspectos devem merecer uma abordagem um pouco mais 

detalhada, pois antecipam as soluções buscadas pelo capital para sair da crise, entre elas as 

privatizações. A caracterização dos principais elementos que teriam levado à crise de 1970 

está entre esses aspectos.  

Começaríamos por destacar a caracterização da crise feita por Mandel (1990, p. 23), 

quando lembra que a recessão generalizada de 1974/1975 é uma crise clássica de 

superprodução, e, além disso, alerta que é preciso afirmá-lo tanto mais categoricamente 

quando muitos meios se esforçam, “[...] pelas necessidades de uma causa que não é 

puramente acadêmica, para atribuir a responsabilidade dessa recessão generalizada aos 

“xeiques do petróleo” ou mesmo aos sindicatos e aos “aumentos excessivos dos salários””. 

Mészaros (2011, p. 02) vai além e afirma que o ponto que deseja enfatizar é que a 

crise que temos de enfrentar é uma crise estrutural profunda e cada vez mais grave, que 

necessita de adoção de remédios estruturais abrangentes, a fim de alcançar uma solução 

sustentável, e, afirma, que se deve também enfatizar que a crise estrutural de nosso tempo não 

se originou em 2007 com a explosão da bolha habitacional dos Estados Unidos, mas sim, pelo 

menos quatro décadas antes.  

Ele lembra ainda, que havia falado sobre isso, nestes termos, nos idos de 1967 (em 

“As tarefas a nossa frente”, bem antes das explosões de maio de 1968 na França, e escrevi 
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em 1971, no “Prefácio da Terceira Edição da “Teoria da Alienação de Marx” (2006), que os 

acontecimentos que então se desenrolavam “[...] salientavam dramaticamente a intensificação 

da crise estrutural global do capital” (MÉSZAROS, 2011, p. 02). 

Altvater em duas de suas principais obras, O preço da riqueza (1995) e O fim do 

capitalismo como o conhecemos: Uma crítica radical do capitalismo (2010) aborda a questão, 

defende que a crise é uma crise sistêmica, uma crise múltipla e que as causas da crise são 

complexas e tem raízes no caráter contraditório do processo de acumulação capitalista.  

Segundo ele a crise é sistêmica, e, mais que uma crise financeira e econômica, ela é 

uma crise energética e de recursos, uma crise climática, e uma crise alimentar e, então alerta 

para o risco, de que a grande crise da economia-mundo de 1929 só terminou em 1945, depois 

de uma guerra mundial.  

Altvater (2010, p. 175) avalia que nunca existiu uma fase tão dinâmica como aquela 

entre o fim da segunda Guerra Mundial e meados de década de 1970, porém recorda que “[...] 

a Era de Ouro chegou a um fim abrupto com a crise do petróleo, o desemprego em massa e o 

surgimento de um setor informal, com discursos sobre a ingovernabilidade e a crise da 

democracia. 

Altvater (1995) afirma que o modelo da industrialização capitalista visivilmente não é 

universálizável e as exceções bem-sucedidas desta regra não chegam a invalidá-la. 

Segundo ele, não parece ser possível espalhar pelo mundo inteiro um modo de vida e 

de trabalho, que, em primeiro lugar, baseia-se em um elevado consumo energético e material; 

que, em segundo, precisa dispor de sistemas energéticos e de transformação material 

eficientes e inteligentes; e que, em terceiro, precisa realizar e organizar nesta base uma prática 

de vida européia-ocidental,“[...] com os correspondentes modelos ideológicos e de 

pensamento e instituições pólíticas e sociais reguladores“ (ALTVATER, 1995, p. 25). 

Em seu citado livro, O fim do capitalismo como o conhecemos: Uma crítica radical do 

capitalismo, escrito em 2005, Altvater (2010, p. 283) reafirma sua avalaiação sobre os limites 

do sistema capitalista: “A globalização é uma tendencia poderosa, mas a globalidade não é 

atingivel, e isso sobretudo por causa dos limites ecológicos do planeta Terra“. 

O autor, busca em Karl Polanyi
25

 uma argumentação central na sua análise das crises 

com a tese de que o “desencaixe“ do mercado e sua localização fora da sociedade (no que 

acrescenta a natureza) leva o sistema, onde prevalece o interesse do  dinheiro, ao limite da 

exploração da natureza, do solo e do trabalho.  

                                                 
25

  A referência é ao livro de Karl Polanyi: A grande transformação: as origens da nossa época. (Ver 

Bibliografia). 
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Em suas palavras, porém, esses recursos não podem ser mercantilizados sem um 

impacto destrutivo na sociedade e na natureza e sem comprometer a segurança social e 

humana. 

Outro autor utilizado como referência por Altvater na sua análise é Braudel (1996) 26, 

principalmente a partir da posição que defende nas conclusões do volume três da sua obra 

Civilização material: Economia e capitalismo – Séculos XV-XVIII, onde ao responder uma 

indagação - O capitalismo sobreviverá? -, vai afirmar que: “Com efeito, ou estou muito 

enganado, ou então o capitalismo não poderá ruir por si, por uma deterioração que seja 

“endógena”; para esse desmoronamento seria necessário um choque exterior de extrema 

violência e uma solução de substituição confiável” (BRAUDEL, 1996, p.580). 

Essa referências, especialmente aos trabalhos de Polanyi e Braudel, mesmo 

reconhecendo serem importantes como análise, parece conduzir a uma visão genérica dos 

fundamentos da crise (ver alerta de Mészáros adiante) e que abrem espaço para uma 

exagerada crença nas transformações dentro do sistema.  

Sua caracterização ampla da crise o leva a defender a posição que parece ser um dos 

elementos centrais da sua avaliação, ao dizer que as contradições atuais da evolução do 

capitalismo não resultam apenas do antagonismo social entre a classe operária e o capital,  

“[...] mas também do metabolismo social com a natureza, dos fluxos de energia e materiais, 

das condições internas de relação entre sociedade e natureza“ (2010, p. 24). 

Adotando uma postura polêmica, ele vai afirmar que as bases centrais do corpo teórico 

construido por Marx não são fundamentais para a compreensão do momento atual do 

capitalismo em crise.  

Entre outras objeções levantadas, por exemplo ao “reducionismo“ que o conceito de 

luta de classes imporia na análise da conjuntura e das perspectivas de superação da crise, vai 

além e afirma que Marx não conseguiu prever o “esgotamento“ da natureza como uma das 

decorrências do avanço da lógica do capital, por ter se fixado apenas nas leis do valor e na 

extração de mais-valia como possibilidade de (re)produção do sistema. 

 A possibilidade de esgotamento do regime fóssil, que está colocada para a sociedade 

contemporânea, seria uma dos elemementos fundamentais a considerar na análise das crise 

atual, dos seus desdobramentos e das alternativas a serem priorizadas que deveriam convergir 

para a instalação de um novo regime solar. 

                                                 
26

  Nesta, literalmente, obra de três volumes, Braudel desenvolve conceitos como economia-mundo que 

diferencia do conceito de economia mundial: “A economia-mundo [...] envolve apenas um fragmento do 

universo, um pedaço do planeta economicamente autônomo, capaz, no essencial de bastar a si próprio e ao 

qual suas ligações e trocas internas conferem certa unidade orgânica” (BRAUDEL, 1996, p. 12). 
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Ainda assim, ao falar sobre os ciclos das crises e das catastrofes vai buscar em Marx, - 

na análise sistemática que faz da queda tendencial da taxa de juros no contexto do processo 

reprodutivo geral do capital -, uma expressão imanente da dinâmica de acumulação de uma 

sociedade capitalista em consequência da acumulação excessiva de capital e da taxa de lucros 

cadente. “[...] A acumulação é novamente iniciada com a alteração das proporções do 

processo capitalista de acumulação mediante pressão sobre os salários e as condições de 

trabalho em benefício de lucros“ (ALTVATER, 2010, p. 163). 

Nesta passagem do livro, no mesmo paragrafo, onde está falando sobre taxa de lucro, 

incorpora ao argumento a questão das privatizações ao lembrar que a taxa de lucro também é 

aumentada à medida que novos campos de aplicação para o capital são explorados, por 

exemplo, mediante privatização de empresas e instituições públicas como nas décadas 

pregressas de hegemonia neoliberal. “[...] No mundo inteiro, as privatizações foram usadas 

para pilhar a propriedade pública, frequentemente apoiadas por meio de subsídios (redução da 

carga tributária) em benefício dos ricos” (ALTVATER, 2010, p. 163). 

A despeito de discordâncias em relação à algumas das posições que defende, 

entendemos que o trabalho de Altvater ao sublinhar a dimensão finita dos recursos do planeta, 

traz a tona um fator que precisa ser considerado com seriedade na busca de alternativas e 

funciona como alerta quando da formulação de propostas concretas que possam viabilizar a 

superação do capitalismo 27.   

Sobre os contornos e efeitos da crise trabalhamos com alguns textos, conhecidos entre 

nós, porém ainda fundamentais. Um desses textos é o de Harvey (1998) que avaliando as 

determinações econômicas, políticas, organizacionais e culturais afirma que aceita plenamente 

a visão de que o longo período de expansão de pós-guerra que se estendeu de 1945 a 1973, 

teve como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de 

consumo e configurações de poder político-econômico, e de que esse conjunto pode com 

razão ser chamado de fordista-Keynesiano. “[...] O colapso desse sistema a partir de 1973 

iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza” (HARVEY, 1998, p. 119). 

Harvey realça que o crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu de 

compromissos e reposicionamentos dos principais atores dos processos de desenvolvimento 

capitalista, onde o Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e construir novos 

poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas em certos aspectos para 

                                                 
27

  Apenas como comentário sobre a finitude dos recursos naturais, ocorre-nos a exploração de gás de Xisto nos 

EUA, que está a contaminar reservatórios de água e comprometendo a sobrevivência presente e futura de 

várias espécies. Enquanto perdurar o modo de produção do Capital, os argumentos em defesa da preservação 

do meio-ambiente serão levados em conta essencialmente como possibilidade de marketing empresarial. 
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seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura; “[...] e o trabalho organizado teve 

de assumir novos papéis e funções relativos ao desempenho nos mercados de trabalho e nos 

processos de produção” (HARVEY, 1998, p. 125). 

Ele avalia que este equilíbrio tenso de poder esses atores não foi alcançado por acaso, 

resultou de anos de luta, e avalia que de modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou 

cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do Keynesianismo de conter as 

contradições inerentes ao capitalismo. “[...] Na superfície, essas dificuldades podem ser 

apreendidas por uma palavra: rigidez (HARVEY, 1998, p. 135). 

Para ele havia rigidez dos investimentos em sistemas de produção em massa que 

impediam a flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento em mercados de 

consumo invariantes. 

Havia rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho, o que levou a 

uma onda de greves e de problemas trabalhistas, que, segundo Harvey, dava-se por uma 

“força aparentemente invencível do poder profundamente entrincheirado da classe 

trabalhadora” (HARVEY, 1998, p. 135).   

Para Harvey, neste contexto do final da década de 1960 e início dos anos 1970, há a 

importância que vai assumir a crise do fordismo
28

, onde a incapacidade de comercialização 

dos seus produtos padronizados e repetitivos acaba levando a impossibilidade de realização 

do ciclo virtuoso que vinha funcionando desde o fim da segunda guerra (HARVEY, 1998, p. 

131). 

Segundo ele, isto também deriva do fato de que “[...], o fordismo do pós-guerra tem de 

ser visto menos como um mero sistema de produção em massa do que como um modo de vida 

total” (HARVEY, 1998, p. 131) 
29

, necessário, dentro do pacote de medidas adotadas, para o 

crescimento da economia. 

Harvey (1998, p. 140) conclui, que a profunda recessão de 1973 exacerbada pelo 

                                                 
28

  O fordismo recebe esta denominação em função de experiências realizadas por Henry Ford (1863 - 1947) na 

linha de montagem mecanizada que implantou na sua fábrica de automóveis, e, deriva de modificação e 

aperfeiçoamento na administração científica proposta por Taylor (ver nota 31). Harvey (1998, p. 121) afirma 

sobre a questão que “[...] Ford também fez pouco mais do que racionalizar velhas tecnologias e uma 

detalhada divisão do trabalho preexistente, embora, ao fazer o trabalho chegar ao trabalhador numa posição 

fixa, ele tenha conseguido dramáticos ganhos de produtividade”. Sobre a complexa análise e avaliação do 

fordismo vale ler do próprio Ford (1964) Princípios da Prosperidade, e ainda Braverman (1981), 

Tragtemberg (1985) e Gramsci (2014). 

 
29

  Harvey (1998, p. 121) avalia ainda que “[...] O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, 

distingue o fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção de massa 

significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de 

controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 

sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista”. 
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choque do petróleo, colocou em movimento um conjunto de processos que solaparam o 

compromisso fordista de consolidação do mercado de massas e, em consequência, as décadas 

de 1970 e 1980 foram um conturbado período de reestruturação econômica e de reajustamento 

social e político.  

Assim, no espaço social criado por todas essas oscilações e incertezas uma série de 

novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social e política 

começaram a tomar forma, buscando viabilizar uma saída para a crise sob o prisma de 

manutenção dos interesses do capital.  

Ele afirma que essas “experiências” podem representar os primeiros ímpetos de 

passagem para um regime de acumulação inteiramente novo e associado a um sistema de 

regulamentação política e social bem distinta, que ele chama de Acumulação flexível, e é 

marcada por: um confronto direto com a rigidez do fordismo; apoia-se na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo; 

caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 1998, p. 140). 

  Em decorrência desta investida do Capital e a adesão que obteve junto aos mais 

diversos segmentos sociais, Harvey (2011) destaca que muitas vezes, os movimentos políticos 

construíram espaços alternativos, nos quais algo aparentemente diferente acontecia, “[...] 

apenas para descobrir que suas alternativas logo eram reabsorvidas nas práticas dominantes da 

reprodução capitalista, (Veja a história das cooperativas de trabalho, orçamento participativo 

ou o que seja)” (HARVEY, 2011, p. 195). 

 O mesmo Harvey (2011, p. 204), faz outra observação de extrema atualidade sobre a 

questão e que envolve as conhecidas Organizações Não-Governamentais, ao lembrar que “[...] 

embora existam muitos praticantes radicais e dedicados no mundo das ONGs, seu trabalho é 

na melhor das hipóteses benéfico”. 

Alerta, entretanto, que a mudança revolucionária a partir das ONGs é impossível, pois, 

por mais que possam apoiar a capacitação local ao ajudar na abertura de espaços onde as 

alternativas anticapitalistas se tornam possíveis e até mesmo apoiar a experimentação com 

essas alternativas, “[...] elas são inócuas para impedir a reabsorção dessas alternativas para a 

prática capitalista dominante: elas até mesmo a encorajam” (HARVEY, 2011, p. 204).  

Em função disto ele chega à conclusão de que as práticas dominantes é que devem ser 

visadas. “[...] A exposição clara de como as práticas dominantes funcionam deve ser o foco da 

teorização radical” (HARVEY, 2011, p. 195).  
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Vieira, Mendes e Merlo (2013), sobre o papel do fordismo na crise, defendem posição 

próxima a de Harvey, ao explicitar o significado do termo “ideologia neoliberal”, e comentar 

que nos anos 1970/1980, o modelo fordista entra em crise porque a produção padronizada e 

repetitiva de seus produtos já não encontravam compradores. “[...] Combinada com a crise do 

modelo Keynesiano e do Estado de Bem-Estar Social, cujo papel comprador se reduziu, a 

crise geral se agudizou” (VIEIRA; MENDES; MERLO, 2013, p. 233).  

Os autores ainda afirmam sobre a crise e nela o papel do fordismo, que se tratava, 

como da vez passada, de mais uma crise não apenas do Estado, mas também do mercado, 

onde ambos, mercado e Estado, que constituíram por muito tempo um bem sucedido modelo 

Keynesiano-fordista, agora não contavam com a produção em massa do fordismo, cujo 

mercado restrito e saturado lhe diminuía o consumo, “[...] nem contavam com o Estado, cuja 

receita fiscal, dos tributos, igualmente despencava, como consequência, dentre outras coisas, 

da queda na produção e nos lucros” (VIEIRA; MENDES; MERLO, 2013, p. 233). 

Abria-se assim um novo contexto de crise onde os capitais superacumulados não 

podiam se voltar para a produção, na economia real, pois fugiam do investimento em bens, 

onde permaneciam os padrões fordistas e os consumidores não se dispunham a comprar um 

produto que tinha as mesmas características dos que se encontrava em sua casa e, então, esta 

situação, em que capitais superacumulados giram durante anos no mercado financeiro, 

agudiza a crise e exige a busca de alternativas.  

Segundo os autores, assim é que vamos nos deparar com iniciativas de cunho 

neoliberal, que (re) aparecem como solução para o problema, onde a desestatização, grandes 

programas de privatização e delegação (concessões públicas) de ativos e serviços públicos, é 

desenvolvida e “[...] enfim os capitais se deslocam do mercado financeiro para a economia 

real, investindo na compra de empresas públicas e sociedade de economia mista e/ou licitação 

de serviços públicos (energia, telefonia, água e saneamento, pontes, estradas, etc)” (VIEIRA; 

MENDES; MERLO, 2013, p. 234 

Gurgel (2003) afirma que o modelo apontado como responsável pela crise é o adotado 

no pós-guerra, que reunia propostas do Keynesianismo, do Welfare State, do Sistema 

burocrático, do Taylorismo-Fordismo e que encontrava na social-democracia sua 

representação no plano político.  

 Para ele, a questão problemática deste modelo, segundo seus críticos, é a consequente 

ampliação do papel do Estado, - ainda que as taxas revelem um extraordinário crescimento 

das principais economias no mundo nesse período -, ocasião em que os (neo) liberais de 

plantão usam o argumento da excessiva ampliação do papel do Estado, buscando abrir espaço 
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para um novo período de acumulação (GURGEL, 2003, p. 108). 

Gurgel (2003) observa que uma vasta teia ideológica se estende sobre o assunto, na 

década de 1980, entrelaçando esquerda e direita. Uns acusando o Estado porque funcionava e 

outros porque não funcionava.  

Segundo ele, os conservadores o acusavam pelo que eles próprios fizeram: déficit 

público, em grande medida gerado pela sonegação e o ataque ao que chamam de custos 

sociais e, os reformistas por fazer o que na verdade deixara de fazer: cooptar as camadas mais 

pobres e dependentes. Assim, por volta dos anos 1980, essas camadas tinham mais criticas ao 

Estado do que aos patrões, e cobravam pela má assistência à saúde, pela educação precária, 

transporte público defeituoso e humilhante e moradia “popular” cara (GURGEL, 2003, p. 

111). 

O mesmo Gurgel (2003), entretanto, destaca um aspecto importante na discussão sobre 

as causas da crise, que está diretamente relacionado à questão da ação do Estado ao afirmar 

que: “Cabe considerar ainda um aspecto implícito, não tão compreensível, mas notável, que 

veio corroendo o modelo em uma de suas consignas: o fracasso em face da concentração de 

renda” (GURGEL, 2003, p. 110).  

Para ele as distorções causadas pela classe gestora do Estado concorreram para a 

concentração de renda, e a despeito de ser possível indagar até onde ela chegaria sem o Estado 

do Bem-Estar-Social, este insucesso foi atribuído a ele e usado pela esquerda e pela direita em 

favor do seu abandono. 

Referindo-se ainda a questão, Gurgel (2003) afirma que, independente dessas 

avaliações, a concentração de renda feriu de modo vertical o modelo Keynesiano-fordista-

assistencial-burocrático: “[...] porque, ao contrário de capacitar a massa consumidora para 

alimentar o ciclo virtuoso, transferiu dela para os estratos superiores os recursos para isso” 

(GURGEL, 2003, p. 111), e isto gerou em consequência menor consumo porque, “[...] os 

ricos são mais propensos a poupar do que a consumir, a cada unidade marginal de renda que 

obtenham” (GURGEL, 2003, p. 111). 

Sobre a crise Antunes (1995, p. 16) afirma que não foram poucas as transformações 

vivenciadas a partir de 1980, atingindo os países capitalistas desenvolvidos, mas com fortes 

repercussões, no conjunto de países do Terceiro Mundo, especialmente aqueles 

intermediários, dotados de um significativo parque industrial, como é o caso do Brasil. 

A seguir, o autor indica alguns elementos que, no seu conjunto, compõem a 

causalidade deste quadro agudamente crítico onde a automação, a robótica e a microeletrônica 

possibilitaram uma revolução tecnológica de enorme intensidade.  
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O taylorismo e o fordismo já não são únicos, convivendo, no processo produtivo do 

capital, com o "toyotismo" e o "modelo sueco", entre outros e, desta maneira, tais mudanças 

têm consequências diretas no mundo do trabalho, especialmente sobre a classe operária.  

A flexibilização da unidade fabril, a desconcentração da produção, a arrasadora 

desregulamentação dos direitos do trabalho, os novos padrões de gestão e o “envolvimento" 

da força de trabalho acabaram afetando a forma de ser do proletariado fabril tradicional.  

A respeito do envolvimento da força de trabalho, destacam-se os Círculos de Controle 

de Qualidade (CCQs), experimentados no Japão, que são, na realidade, uma apropriação do 

fazer e saber do trabalho, sob o comando manipulatório do capitalismo dos dias atuais, e que 

levam o estranhamento do trabalho ao seu limite – tudo isso feito sob um "inquestionável" 

domínio da "produtividade" e da "modernidade social". 

Para o mesmo Antunes (1995), há uma processualidade contraditória e multiforme 

onde por um lado tem-se neoliberalismo (reestruturação produtiva da era da acumulação 

flexível), aumento da competitividade e integração mundial, globalização produtiva; por outro 

lado, entretanto, é possível identificar o monumental desemprego que atinge a humanidade 

que trabalha, em escala globalizada; explosivas taxas de precarização, exclusão e 

concorrência; e busca da produtividade e ameaça de extinção do emprego, para adequação à 

competitividade (ANTUNES, 1995, p. 41). 

 Importa realçar a força que assumiu, neste período, o termo globalização que envolveu 

e confundiu, durante algum tempo, frações da esquerda nos espaços dos partidos, sindicatos, 

movimento social em geral e, principalmente, na academia. 

Ao refutar a defesa do “lado positivo” da globalização, feita por vários círculos de 

esquerda e de liberais progressistas, com o argumento de que o “desligamento” do capitalismo 

global levaria a um fortalecimento das forças reacionárias internas, Patnaik (2015) nos ajuda a 

entender uma nuance desta questão naquilo que envolve o tema do “nacionalismo”. 

Ele avalia que este argumento desconsidera o fato de que não é o desligamento da 

globalização, mas sim a própria globalização que conduz ao fortalecimento de forças 

reacionárias em países como o nosso. 

Para o autor não é o “nacionalismo” dirigido contra a globalização, que promove a 

reação pelo seu “olhar de dentro”, mas ao invés disso é o próprio capital que promove a 

reação como meio de reter sua hegemonia (PATNAIK, 2015, p. 03). 

Patnaik (2015) vê duas razões possíveis para a defesa do “lado positivo” da 

globalização: ou porque estes círculos não reconhecem de todo a presença do imperialismo 

como um fenômeno, embora possam reconhecer “o império” como uma entidade empírica, ou 
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porque, baseando-se em escritos de Marx sobre a Índia no princípio da de década de 1850, 

veem um “lado positivo” na exposição do “terceiro mundo” às principais potências 

capitalistas (PATNAIK, 2015, p. 04). 

Ele considera que mesmo que este “lado positivo” possa ter sido historicamente 

pertinente, não tem relevância uma vez que os povos do terceiro mundo levantaram-se em 

revoltas anti-imperialistas a fim de impor a descolonização, e, deste modo “[...] pretender um 

“lado positivo” para o imperialismo depois de se ter verificado a descolonização equivale a 

negar o papel histórico positivo da própria descolonização” (PATNAIK, 2015, p. 04). 

Não se pode deixar de mencionar neste quadro complexo de crise a importância que 

assumiu no plano ideológico, até pela farta produção acadêmica que promoveu a discussão 

sobre o que foi denominado de pós-modernidade.  

O citado livro de Harvey (1998) foi um dos mais lidos sobre o tema no Brasil, onde o 

autor expõe as articulações da pós-modernidade em diversos campos da vida social e cultural, 

entre eles sua repercussão nas artes, na arquitetura, no cinema, etc.  

O que importa caracterizar, no entanto, para nossa linha de reflexão neste trabalho é 

como toda esta produção passou a funcionar como aparato ideológico na conjuntura do 

período.  

Os fundamentos deste discurso, bem como suas realizações no plano material foram 

analisados por diversos autores, das mais diversas tendências30, e permanecem como 

referência ainda hoje.  

O texto de Chaui (2001) discute a receptividade alcançada pelo discurso pós-moderno 

nas universidades e a influência que exerceu na formação de pesquisadores e de alunos nas 

diversas áreas da produção acadêmica.  

Ela vincula esta receptividade e influencia ao neoliberalismo ao afirmar que: “Do 

ponto de vista teórico, ou da vocação cientifica, a universidade brasileira precisa tomar 

posição ante a crise da razão, instalada com o pós-modernismo, ideologia especifica do 

neoliberalismo” (CHAUI, 2001, p. 129).  

A autora prossegue, no mesmo parágrafo falando sobre o que denomina de “crise da 

razão”, ao dizer que é necessário avaliar seu efeito teórico no interior da universidade “[...] - 

afirmada pelo pós-modernismo, e que é a expressão do neoliberalismo” (CHAUI, 2001, p. 

                                                 
30

  Como não cabe, literalmente, neste trabalho, um aprofundamento necessário sobre a questão da denominada 

pós-modernidade – a ela nos referimos por não haver sequer concordância sobre a sua própria caracterização, 

o que revela a enorme dificuldade de sua abordagem – podemos encontrar em algumas obras uma boa síntese: 

a citada Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural de Harvey (1998); o 

livro A condição pós-moderna de Lyotard (1998); e, o trabalho As origens da pós-modernidade de Anderson 

(1999). 



120 

 

129). 

Para a autora os valores propagados pela denominada pós-modernidade e que contava 

e ainda conta com o beneplácito de diversos autores, levou a uma crise no campo político e 

teórico.  

Esta crise ela resume em quatro aspectos centrais que estão presentes no discurso pós-

moderno:  

 

I – negação de que haja uma esfera da objetividade. Esta é considerada um mito da 

razão, e em seu lugar surge a figura da subjetividade narcísica desejante; II – 

negação de que a razão possa propor uma continuidade temporal e captar o sentido 

imanente da história. O tempo é visto como descontínuo, a história é local e 

descontínua, desprovida de sentido e necessidade, tecida pela contingência; III – 

negação de que a razão possa captar núcleos de universalidade e alteridades, e a 

universidade é um mito totalitário da razão; IV – negação de que o poder se realize a 

distância do social, por meio de instituições que lhe são próprias e fundadas tanto na 

lógica da dominação quanto na busca da liberdade. Em seu lugar existem 

micropoderes invisiveis e capilares que disciplinam o social (CHAUI, 2001, p. 130) 

.
31

 

 

Dando sequência às questões que foram colocadas até aqui e que se inserem no centro 

das alterações promovidas pelo capital para sair da crise, há ainda a questão que trata da 

hegemonia do capital financeiro na sua caracterização.  

É importante avaliar se a hegemonia na crise é do capital financeiro, e, em relação a isto 

vale registrar a posição que se encontra no trabalho de Orlando Caputo Leiva (2010), Crítica 

a la Interpretación Financiera de la Crisis y Nuestra Interpretación.  

Alí o autor vai afirmar que:  

 

La interpretación económica más difundida, y, en realidad, casi la única 

interpretación, es que la actual crisis de la economía mundial es una crisis 

financiera. El Fondo Monetario Internacional, y otras instituciones internacionales 

han caracterizado así lãs últimas crisis. La gran mayoría de los análisis críticos de 

carácter académico y en la esfera política recogen también esta caracterización de 

la crisis actual como crisis financiera. Los análisis críticos se apoyan en difundidos 

trabajos teóricos que señalan el predominio del capital financiero sobre el capital 

productivo. Desde inicios de esta década, planteamos una posición completamente 

opuesta pero que ha tenido poca resonancia (LEIVA, 2010, p. 01). 

 

 Ele avança em defesa da sua posição, registrando que:  

 
[...] hemos analizado las principales transformaciones de la economía mundial a 

inicios del siglo XXI. Basado en dichos estudios, nuestra interpretación teórica e 

                                                 
31

 Este discurso sobre a questão do poder, com uma passagem cada vez maior nos movimentos sociais e na 

academia, tem influenciado um grande contingente de jovens e vêm ganhando espaço na sociedade, 

inicialmente com as insígnias do “Partido Não”, e, mais recentemente com os “Sem Partido”. Esta é uma 

questão que merece uma avaliação apurada, pois esteve em evidência nos acontecimentos de junho de 2013, 

no Brasil.  
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histórica es diferente y opuesta a la caracterización simple como crisis financiera. 

Constatamos que a nivel de la economia mundial, las ganancias y la tasa de 

ganancia de las grandes empresas trasnacionales productoras de bienes y servicios, 

se han incrementado a partir de mediados de la década del ochenta y se han 

mantenido elevadas en los últimos años, previos al inicio de la actual crisis 

mundial. Estas elevadas ganancias transformaron a estas empresas en prestamistas 

netas del sistema financiero. Sus inversiones, compra de empresas y fusiones han 

sido financiadas en gran parte con recursos propios provenientes de sus grandes 

ganancias” (LEIVA, 2010, p. 05). 

 

Leiva havia explicitado sua posição, em relação à questão, em um artigo de 2005 

intitulado: Estados Unidos y China: ¿locomotoras en la recuperación y en las crisis cíclicas 

de la economía mundial? 

No texto Leiva dá uma medida do argumento que desenvolve, esclarecendo que: 

 

Con el aumento de las ganancias y con la disminución de los intereses, y más allá de 

la mayor o menor escasez de capital, parece suficientemente claro que el capital 

productor de bienes y servicios no financieros en los países desarrollados se ha 

liberado bastante de la dependencia del capital financiero. Esa dependencia llevó a 

caracterizar al capitalismo de las últimas décadas como dominado por el capital 

financiero. Se lo sigue caracterizando de esta forma, lo que nos parece un grave 

error, muy difundido y que está presente en la mayoría de los análisis que se ubican 

al interior de la economía crítica. El predominio del capital productivo por sobre las 

otras formas de capital permite asignarle mayor significado a la relación de 

dominación del capital sobre el trabajo y la sociedad. En el periodo en que el capital 

productivo dependía en forma extrema del capital financiero, la relación fundamental 

aparece entre capitales. La relación capital- trabajo se ubicaba en un nivel menor. La 

fuerza con que se plantea en la actualidad la flexibilidad laboral y las formas 

prácticas que esta asume ilustran con claridad que para el sistema en su conjunto la 

relación de las empresas con los trabajadores es fundamental (LEIVA, 2005, p. 08). 

 

Ele ainda enfatiza outro aspecto importante, que nos ajuda a compreender os reflexos 

da crise nas economias dos países, em especial os sul-americanos: 

 

A diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, en América Latina, el 

capital productivo y el capital financiero actúan conjuntamente, potenciándose. Así 

sucede al interior de los países de América Latina en que se produce una relación 

muy estrecha entre el sistema productivo y financiero (LEIVA, 2005, p. 08). 

 

Inclui em seu argumento, a questão que envolve os IED – Investimento Estrangeiro 

direto -, ao afirmar que: 

 

Esta situación se presenta también y con mayor claridad en las inversiones 

extranjeras que ingresan a la región. La inversión extranjera directa contempla una 

proporción significativa de créditos internacionales asociados. Se puede decir que 

en América Latina el capital productivo y el capital financiero actúan en forma 

redoblada tras la persecución de utilidades e intereses elevados. Este es un 

elemento fundamental que explica el desarrollo desigual entre Estados Unidos y 

América Latina y también lãs dificultades de reproducción económica y social en la 
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región (LEIVA, 2005, p. 08). 

 

É importante incluir na questão, observações feitas por Gonçalves (1999) sobre o 

crescimento econômico e a abertura produtivo-real entre os anos 1964-1980, pois ajudarão a 

entender a contraditória argumentação, feita pelos defensores das privatizações, de que era 

necessário tirar do âmbito de Estado atividades que deveriam ser entregue a iniciativa privada.  

Para ele “A economia brasileira tinha nos anos 1970 um dos mais elevados graus de 

internacionalização da produção do mundo. Somente em um número muito pequeno de países 

as ECE controlavam a indústria doméstica com a mesma importância que tinham no Brasil” 

(GONÇALVES, 1999, p. 61).  

Ele ressalta que se esta presença levou à situação em que “O capital estrangeiro 

respondeu por cerca de um terço da produção industrial brasileira no final dos anos 1970 [...]” 

(GONÇALVES, 1999, p. 63) e, no entanto, esses números e as cifras envolvidas são 

enganadores, pois “Embora a participação de ECE na indústria brasileira pareça um fenômeno 

generalizado” (GONÇALVES, 1999, p. 63), na realidade houve uma concentração dos 

investimentos nas indústrias mais intensivas em tecnologia, principalmente nas de material 

elétrico e de transporte, produtos farmacêuticos e química, que concentravam mais de metade 

dos investimentos e se caracterizavam por oligopólios ou concorrência monopolísticas, onde 

as ECE desempenhavam papel de liderança.  

Gonçalves (1999, p. 64) alerta para o fato de que a estratégia de ajuste adotada pelo 

governo diante da crise de 1974 “[...] implicou interação com a economia internacional, cada 

vez mais adversa e volátil, em vez de menor dependência pretendida pelos tomadores de 

decisão”. 

Para ele o processo de ajuste estrutural ao procurar reduzir a vulnerabilidade externa 

por meio da substituição de importações “[...] acabou reforçando ainda mais a vulnerabilidade 

externa” (GONÇALVES, 1999, p. 66).  

Isto, segundo Gonçalves, levou a um contexto de profunda e longa crise econômica 

com forte desaceleração do estoque de capital estrangeiro, ao longo da década de 1980, 

“década perdida”, em que, a despeito de todos os fatores negativos e da crise econômica 

generalizada “[...], as ECE – da mesma forma que os grandes grupos privados nacionais - 

mantiveram sua capacidade de acumulação de capital, principalmente com origem nos lucros 

financeiros” (GONÇALVES, 1999, p. 67).  

Ele, ainda que alerte para o risco de simplificações e diferenças setoriais, sintetiza sua 

avaliação da década perdida, afirmando que as ECE recorreram a estratégias diversas que as 
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permitiram resolver o paradoxo aparente, entre a geração de lucros e a diminuição dos 

investimentos no país, e que essas estratégias “[...] estiveram centradas na expansão das 

exportações, racionalização de custos e demissão de trabalhadores, exercício do poder de 

mercado e lucros financeiros elevados” (GONÇALVES, 1999, p. 71). 

Entramos na década de 1980, portanto, contando com uma conjuntura internacional e 

nacional complexa, o que vai exigir cuidado para avaliá-la tendo em vista as muitas 

contradições que revela. 

Por exemplo, não vamos nos deter na análise dos diferentes níveis de avanço das 

políticas sociais decorrentes do Estado do Bem-Estar-Social nos diferentes países, mas 

consideramos que, mesmo que ele não tenha se configurado plenamente no Brasil como nos 

países nórdicos europeus ou na Inglaterra32, houve avanços consideráveis na legislação 

trabalhista, na área de educação e saúde, entre outras.  

Negar a sua existência no Brasil, como defendem alguns, significa aceitar a retirada do 

que foi alcançado e corroborar o argumento de que, por conseguinte “não perdemos nada” se 

isto vier a acontecer.  

A propósito da questão Wanderley Guilherme dos Santos (1994, p. 14), afirma que 

aparentemente, a tendência universal da política de bem-estar social é iniciar-se com 

programas relativos a acidentes de trabalho, expandindo-se para a cobertura de velhice, 

invalidez e dependentes, depois, doença e maternidade, “[...] alargando-se para abonos 

familiares (salário-família e salário-educação, por exemplo) para chegar, finalmente, ao 

seguro-desemprego”. 

A seguir o autor traça um panorama da trajetória da legislação brasileira no século XX 

afirmando que ela estaria conforme a tendência macro, tendo se iniciado com a proteção a 

acidentes de trabalho (1919), “[...] seguida por legislação simultânea sobre velhice, invalidez 

e morte (dependentes) e doença e auxílio-maternidade (1923), seguida por regulamento sobre 

abonos familiares (1941) e, finalmente, uma espécie de auxílio-desemprego (1965)” 

(SANTOS, 1994, p. 14). 

 Portanto, ainda que concordemos em grande parte com o registro e a avaliação feita 

por Santos (1994), sobre o fato de que os principais avanços dos direitos sociais no Brasil 

aconteceram em períodos de governos autoritários – 1930-1943 e 1966-1971 -, consideramos 

relevante incluir nesta avaliação os acontecimentos que marcaram a década de 1980 no Brasil 

                                                 
32

 Dois textos ajudam na caracterização do Estado do Bem Estar Social (Welfare State): ESPING-ANDERSEN, 

Gosta. As três economias políticas do Welfare State. Revista Lua Nova, nº 24, 1991, pags. 85 – 116; e, 

VAZQUEZ, Daniel Arias. Modelos de Classificação do Welfare State: as Tipologias de Titmuss e Esping-

Andersen. Revista Pensamento Real, Ano X, nº 21, 2007, pags. 42 – 59.  
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e nela a trajetória da classe trabalhadora e, senão pelo avanço, a consolidação de várias 

políticas sociais na carta constitucional de 1988.  

Os principais acontecimentos que marcaram a década de 1980 após o longo período do 

golpe militar de 1964 é um fato político de maior relevância na discussão sobre o papel do 

Estado na conjuntura da década de 1990 no Brasil.  

A década de 1980 tinha revelado uma aparente falta de sincronia entre o que acontecia 

no mundo com o que se passava no Brasil, ou pelo menos, nos países centrais do capitalismo 

marcados pelas consequências da crise mundial e diante do avanço das políticas neoliberais, 

como nas conhecidas experiências da Inglaterra com Margareth Thatcher e do EUA com 

Ronald Reagan. 

Gurgel (2007, p. 18) referindo-se a questão avalia que no período, a luta de classes 

acentuou-se em todos os países com o avanço dos trabalhadores sobre o espaço do capital, 

para quem a década seria uma década perdida, numa “[...] versão parcial, apenas”. 

Ele registra que em alguns países, como a Inglaterra, há perdas para os patrões e, 

principalmente, para os trabalhadores se considerarmos a derrota na greve dos mineiros, 

violentamente reprimida pela dama (?) de ferro, Margaret Thatcher, com consequências 

negativas. 

No entanto, Gurgel (2007, p. 19) avalia no que concordamos, que no Brasil, “[...] é 

possível dizer que a década de 1980 foi uma década ganha pelos trabalhadores (anistia, PT, 

CUT, grandes greves, eleições diretas) e de fato perdida pelo patronato”. 

Para ele a parcialidade do anúncio de década perdida, alcançável por qualquer um que 

trabalhe como o conceito de classes, “[...] revela o quanto foram significativas e 

predominantes as perdas do capital na década de 1980” (GURGEL, 2007, p. 19). 

Assim, no Brasil as lutas pela anistia, eleições direta e constituinte imprimiram uma 

efervescência no plano político e geraram expectativa de mudanças que se descolava 

parcialmente do contexto mundial, onde a classe trabalhadora já enfrentava um período de 

perdas progressivas nos seus direitos. 

Na década de 1980 os projetos em disputa na sociedade brasileira trabalhavam em 

outra direção, pois estávamos saindo de um período de acumulações políticas razoáveis na 

história recente do país, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores.  

A década de 1980, a despeito de ser denominada de “década perdida” na perspectiva 

econômica do capital, também está marcada pelo processo de redemocratização do país, 

saindo do período da ditadura militar.  

Esta acumulação política, como vimos, levou a reconstrução de várias de suas 
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representações no plano político e o surgimento de outras, como o PT e CUT33, fatos que não 

podem ser desconsiderados, pois a mobilização destes novos atores criou condições mínimas, 

porém fundamentais, para que no processo de convocação e de construção do texto 

constitucional acontecesse uma importante participação popular. 

 Neste contexto ainda temos que considerar, atendendo a premissa de realizarmos uma 

análise dialética das questões colocadas, que, concretamente, os direitos sociais conquistados 

nos períodos anteriores, independente de sua utilização para acomodar a classe trabalhadora 

dentro de um processo amplo de acumulação do capital na história do país, não podem ser 

esquecidos, pois estão, ainda hoje, sendo alvo de ataques permanentes dos representantes do 

capital. 

Podemos a título de exemplo, citar a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, que 

segue sendo atacada diariamente das mais diferentes maneiras: “por engessar o mercado de 

trabalho pelo alto custo para as empresas com a mão de obra”; por “encarecer a folha de 

pagamento das empresas”; por “dificultar a adequação do país ao processo concorrencial com 

os preços praticados no mundo, sendo a China a comparação mais usual”; e assim por diante. 

Outro exemplo, e na mesma direção, são os ataques à constituição promulgada em 

1988, que a despeito de seu texto estar longe das reivindicações da classe trabalhadora no 

período da redemocratização da década de 1980, sofre ataques permanentes por ter avançado 

em importantes direitos sociais.  

Ela, desde o dia seguinte da sua promulgação é alvo de ataques dos múltiplos agentes 

do capital, no sentido de que: “o texto é muito longo e por isto atrapalha a modernização do 

país”; “precisamos de uma constituição enxuta (leia-se depurada dos direitos sociais)”; e 

outras pérolas.  

Isto tem revelado, de um lado o quanto incomoda aos defensores dos interesses do 

capital sua permanência e, de outro lado, seu valor como instrumento de referência para a 

resistência dos trabalhadores em tempo difíceis. 

Vale observar que ao final da década de 1980 as condições salariais e de relações de 

trabalho dos servidores públicos criavam um contraste desconfortável para o setor privado e 

para o que calculava fazer com a nova ordem mundial no plano da exploração do trabalho 

além de ser um motivo a mais para o ataque ao setor público.  

Mas o maior desconforto mesmo, para os representantes dos interesses do capital no 

                                                 
33

  Houve a experiência do sindicato Solidariedade na Polônia na década de 1980 e a eleição de Lech Walesa a 

presidência do país (1990/1995), porém o seu desenlace acabou por frustrar a expectativa gerada como uma 

referência de luta para os trabalhadores no plano mundial. 
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plano internacional e nacional, era a ocupação que o setor púbico ainda fazia das áreas 

atraentes de negócio (energia, telefonia, transporte, seguridade, minérios, entre outras). 

As diferenças sobre esta caracterização vão reaparecer nitidamente na discussão sobre 

as alternativas necessárias para sair da crise, assim, podemos reafirmar que diante do quadro 

instalado, as diversas medidas aventadas pelo capital vão encontrar no Estado, mais uma vez, 

o seu principal e necessário instrumento de intervenção.  

Na alternativa escolhida para a saída da crise em 1929 o Estado teve que funcionar 

como o principal impulsionador da recuperação econômica e em consequência ampliar o seu 

tamanho e a sua presença na economia.  

 Na crise de 1970, no entanto, os rumos tomados seriam outros, e esta é uma questão 

decisiva, pois estamos diante de uma crise, - que via-de-regra se transforma num momento 

fértil para se retomar o processo de acumulação do capital -, mas desta vez tendo como 

apanágio os famosos lemas “deixar fluir as leis do mercado” e “diminuir a presença do estado 

nas áreas das políticas sociais”, tudo isto adornado com o rotulo de novo. 

 A tese do “Estado mínimo” fazia parte do pacote denominado de (neo) liberal, mas 

logo a realidade mostrou que a proposta era que fosse “máximo” para o capital deixando o 

mínimo apenas para os trabalhadores. 

Neste particular, assim como em 1929, a atuação do Estado vai ter relevância para a 

compreensão dos desdobramentos da crise dos anos 1970, e, em relação a ele, a crise desnuda 

mais uma vez seu o caráter de aparelho hegemonizado pelos interesses do capital. 

A intervenção do e através do Estado tem sido um instrumento permanente de saída da 

burguesia, diante das crises, reforçando argumento desenvolvido por Cardoso (1978, p. 88) ao 

afirmar que “[...] O desenvolvimento capitalista se faz assim por meio da produção econômica 

e da produção ideológica, e, nesta, o principal papel cabe ao poder do Estado, voltado 

primordialmente para o crescimento e o fortalecimento da economia” 
34

.  

Ela lembra que a estrutura ideológica capitalista é montada sob a dominância do seu 

campo ideológico político, a partir dos aparelhos de Estado, e neste campo “[...] a dominância 

cabe à ideologia econômica, com a formação de políticas destinadas a permitir e a garantir a 

expansão econômica, com a qual a formação do Estado é condizente” (CARDOSO, 1978, p. 

88).   

Isto é central para este trabalho, pelo fato de que um dos principais argumentos 

utilizado para justificar as privatizações e a reforma do Estado na década de 1990 é o da 

                                                 
34

  A recente crise de 2008 provou mais uma vez, como a ação do Estado e a utilização dos fundos públicos são 

decisivas para a sobrevivência do capitalismo mundial. 
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necessidade de ajuste, decorrente da crise que se instalou após o denominado período de ouro 

iniciado no pós-guerra. 

Ressaltaríamos ainda sobre este ponto, o alerta que Sader (1999, p. 129) faz sobre o 

risco de estabelecer o Estado como ponto de partida para a compreensão da crise, pois, para 

ele, pensar a crise das nossas sociedades a partir do Estado é um ponto de partida possível, 

“[...] contando que ele seja considerado a ponta do iceberg das relações sociais e políticas, e 

não um aparato formal desvinculado e contraposto à sociedade civil e às classes sociais”. 

Assim, podemos afirmar, com as ressalvas apontadas pelos diversos autores citados 

até aqui, que todo o aparato estatal consolidado por meio das políticas sociais e econômicas 

no período anterior, passa a ser alvo de ataques incisivos na década de 1990, criando a 

ideologia de que se teria produzido uma máquina perdulária, morosa, em síntese, ineficaz.  

Este tem sido na nossa avaliação, até os dias atuais, um dos principais argumentos de 

sustentação das reformas neoliberais. Ele abre espaço ideológico para as privatizações e para 

o argumento da necessidade de reformas, que, evidentemente, visam ampliar os interesses do 

capital no país.  

Há que se considerar ainda sobre o período no Brasil, que as lideranças da burguesia 

brasileira vinculadas ao capital internacional, para concretizar o golpe de 1964 contaram com 

apoio externo e na primeira eleição presidencial na época da “redemocratização” no final da 

década de 1980, tiveram dificuldade em apresentar um candidato orgânico capaz de 

representar, de fato, seus interesses e proceder ao ajuste exigido pelos mecanismos 

internacionais.  

 Este fato, como veremos, terá importância para a compreensão da década de 1990.  

  

  

2.1.1 O breve governo Collor e o do vice Itamar Franco 

 

 

O início dos anos 90 no Brasil, que registra a vitória de Fernando Collor de Mello na 

primeira eleição direta para a presidência da república após o longo período do golpe militar de 

1964, é um fato político importante na análise da conjuntura da década.  

Collor coloca o país diante do projeto neoliberal em curso nos principais centros do 

capitalismo mundial. As medidas adotadas no seu período de governo buscavam criar 

condições para a reforma do Estado segundo orientação dos mecanismos internacionais na 

defesa dos interesses do capital.  
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Sua vitória também tem ligação direta com fatos políticos que repercutiram no Brasil e 

no mundo, entre eles a erosão da experiência do socialismo que havia se desenvolvido na 

União Soviética a partir de 1917 cujo momento de maior relevância foi a “queda do muro de 

Berlim” em 1989; e, pela aprovação da constituição em 1988 que provocou reações contrárias a 

ela imediatamente a sua promulgação, tendo como principal argumento o de que inviabilizaria 

a administração do país por ter consagrado exageradamente direitos ao trabalho.  

Assim, ainda que as alterações decorrentes da reestruturação produtiva ou 

especialização flexível se encontrassem em curso no país desde a década de 1980, a aplicação 

do receituário neoliberal no Brasil iria ganhar espaço a partir do período do governo Collor.  

Sua passagem pela presidência da república será lembrada por iniciativas de governo 

cuja principal marca será a de um período de grande tumulto, agitação e confusão, o que, 

aliás, remete a sua ascensão meteórica de candidato à presidência do país - até as eleições era 

um ilustre desconhecido para a maior parte do eleitorado- e sua forma pessoal de agir.   

Um dos exemplos foi o confisco realizado nas contas de depósitos dos brasileiros, 

onde guardavam suas economias, o que afetou a vida de muita gente, principalmente nas 

classes média e nos grupos populares, estes em particular economizavam almejando garantir 

uma vida melhor para a família. 

Vale registrar, que esta iniciativa foi recebida com surpresa pelas mais diversas 

matizes políticas, desde a direita mais conservadora até grande parte da esquerda, que não 

sabia, naquele momento o que dizer, pois, a medida abria uma possibilidade de utilização do 

montante de recursos obtidos com o confisco para realizar alterações estruturais na economia 

e iniciativas redistributivas na riqueza produzida no país, o que evidentemente acabou não 

acontecendo. 

O que de mais irônico existe neste fato é que um grande contingente da classe média 

tinha votado nele por medo de que seu adversário no segundo turno, Luis Inácio Lula da 

Silva, tomasse medidas como a citada.  

Diante de uma conjuntura que ainda apresentava sinais de perplexidade diante do 

confisco realizado, Collor propõe como forma de abertura da economia a redução das tarifas 

aduaneiras que se consubstancia em uma nova “abertura” do país ao capital internacional.   

Sua ascensão política é possível se procurarmos no período da década de 1980 indícios 

do que se desenrolava em termos de correlação de forças na sociedade brasileira, onde sua 

candidatura, a de Lula da Silva e a de Leonel de Moura Brizola, disputavam junto ao 

eleitorado, a dos dois últimos no leque política mais a esquerda e a de Collor de Mello no 

campo de centro-direita, a captura da insatisfação e grande rejeição do passado recente.  
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Passado que envolvia a questão das diretas já, a morte de Tancredo Neves e a posse de 

José Sarney como presidente da republica e, onde a candidatura de Ulisses Guimarães, 

candidato do partido do governo, foi a que pagou o preço maior por esta rejeição.  

Behring (2003, p. 144) refere-se à questão afirmando que, pragmaticamente as elites 

depositaram no segundo turno e um tanto a contragosto, a confiança em Fernando Collor de 

Mello: “[...] o medo venceu a esperança. Afinal, seu discurso era também o dos setores 

insatisfeitos com a Carta Constitucional e que já preconizavam, após o cruzado, a guinada 

rumo ao ajuste ortodoxo”. 

Para vencer a disputa no segundo turno e no confronto com a candidatura de Lula da 

Silva, sua campanha assumiu um perfil de defesa de posições conservadoras e de acusação do 

que representava, para as elites e a classe média, a ameaça de que a vitória de Lula da Silva 

pudesse trazer de volta o perigo do socialismo.  

Ele, portanto, não hesitou em usar de todas as manobras ao seu alcance para obter a 

vitória, inclusive recorrendo, no segundo turno, a acusações sobre a vida pessoal do candidato 

oposicionista, contando para isto com o apoio das grandes empresas de comunicação do país, 

entre elas a Rede Globo, e de um grande aparato de marketing na campanha, o que virou 

moda daí por diante. 

Este cenário conturbado foi se agravando a cada dia, até que a denúncia do uso de 

verbas públicas no financiamento da sua campanha e no exercício do governo por auxiliares 

de sua confiança imprimiu um clima político insustentável, que culminaria com seu 

impeachment.  

O processo ainda conta com a participação do seu irmão, que por desavenças ligadas a 

questões familiares e a interesses não atendidos, apresenta denúncias sobre a forma de 

condução das finanças da campanha e do governo, que serão utilizadas para o seu afastamento 

do cargo.   

Assim que tomou posse no governo assumiu o discurso da inevitabilidade de inserção 

do país ao receituário neoliberal em voga, por força do que propugnava o Consenso de 

Washington 
35

, que defendia como única maneira de modernizar o país.  

                                                 
35

  Termo cunhado a partir de trabalho de John Williamson do International Institute for Economy, e que se 

refere a dez regras básicas que deveriam ser aplicadas em países da America Latina, por recomendação do 

FMI, Banco Mundial e Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. As dez regras são: Disciplina fiscal; 

Redução dos gastos públicos; Reforma tributária; Juros de mercado; Câmbio de mercado; Abertura comercial; 

Investimento estrangeiro direto, com eliminações de restrições; Privatização das estatais; Desregulamentação 

(afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas); e Direito “a propriedade intelectual”. Mesmo que 

desautorizado pelo autor, o termo se consagrou como uma espécie de cartilha das políticas neoliberais. 
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Em relação às privatizações36, conforme consta dos Anexos O e P, seu governo 

instituiu o PND – Programa Nacional de Desestatização através da Lei nº 8.031 de 1990, 

privatizou empresas estatais como da Usiminas, amparado pelo fato de ter vencido a eleição 

contra um candidato que havia defendido, no pleito de 1989, o oposto, ou seja, a defesa do 

setor público e da necessidade de reformas estruturais amplas.   

Ainda em relação às privatizações é importante frisar que, mesmo que anteriormente os 

governos de Figueiredo e Sarney, também tenham realizado várias privatizações, em nenhum 

desses períodos o processo teve a dimensão que veio a ter a partir da década de 1990, tomando 

como marco o governo Collor de Mello.  

É importante ainda registrar que, durante a ditadura o governo do General João Batista 

Figueiredo (1979 – 1985) estabeleceu o Decreto nº 86.215 de 25/07/1981 que definia as regras 

para a transferência de empresas estatais para a iniciativa privada, e no período aconteceram 

várias privatizações de empresas públicas, como a América Fabril, a Companhia Química do 

Recôncavo e a Fábrica de Papel e Celulose Riocell.  

No artigo de Haroldo Lima (1998, p. 10): A política de privatização brasileira: a venda 

do patrimônio público ao capital estrangeiro, ele vai afirmar que: “O primeiro passo do Estado 

Brasileiro rumo à privatização foi dado no governo do general Figueiredo, ao criar, cinco 

meses após sua posse, em julho de 1979, com nome simpático e evasivo, o Programa Nacional 

de Desburocratização”.  

Lima (1998) registra ainda que o decreto que o criou previa casos em que era 

recomendável a transferência do controle da empresa para o setor privado. Ele lembra ainda 

que dois anos depois, em julho de 1981, o governo criou o “Programa de Desestatização” e a 

Comissão Especial de Desestatização.  

O autor conclui que: “Com Figueiredo cumpre-se, portanto, a primeira etapa da política 

de privatização, com o saldo de 20 estatais vendidas e mais 22 transferidas para os governos 

Estaduais ou fundidas a outras empresas” (LIMA, 1998, p. 10). 

O governo de José Sarney (1985 - 1990) também (re) privatizou empresas devedoras do 

BNDES que tinham sido absorvidas pelo Estado. 

Vamos encontrar em Paulani (2010, p. 119) uma posição que ajuda a compreender 

melhor o quadro de privatizações, quando ele lembra que “[...] desde a eleição de Collor, 

passou a ser voz corrente a inescapável necessidade de reduzir o tamanho do Estado, privatizar 

                                                 
 
36

  Na sua tese de doutoramento Monica Piccolo Almeida (2010) realiza uma pesquisa com abordagem histórica 

e apresenta bastantes dados sobre as privatizações.  
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empresas estatais, controlar gastos públicos, abrir a economia etc.”. 

Segundo ela, os ganhos prometidos iam do lugar ao sol no mercado global à 

distribuição de renda, da evolução tecnológica à modernização do país, e Collor não teve tempo 

para pôr em marcha esse projeto – a não ser muito timidamente o processo de privatização -, 

“[...] mas a referida pregação ganhou força inegável e passou a comandar todos os discursos” 

(PAULANI, 2010, p. 119). 

O ataque feito pelo seu governo á administração pública na figura, por ele estimulada, 

dos “marajás”, ficará marcada pela degradação que promoveu e pelas demissões arbitrárias 

que efetivou.  

Este traço do seu discurso teve grande passagem da sociedade e retornou com força na 

reforma do aparelho do Estado no período de Fernando Henrique Cardoso (FHC), e, não se 

pode esquecer que Collor de Mello nos últimos momentos, tentando salvar seu mandato, 

procurou abrir negociações com forças políticas buscando sustentação ao seu governo e 

promoveu aproximações com setores do Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB, o 

que acabou por não se concretizar. 

Sua presença no governo incluiu uma postura extremamente agressiva em relação ao 

movimento sindical, aos direitos sociais obtidos pelos trabalhadores por ocasião da 

constituinte, e aos avanços democráticos do período pós-ditadura. 

Collor de Mello conseguiu, no pequeno período em que ocupou a presidência da 

república, desagradar inclusive à maior parcela das forças políticas que o elegeram, pois, 

excetuando os poucos grupos próximos ao seu circulo de sustentação política criou tantos 

antagonismos que o desfecho do seu governo, através de um impeachment, revelou uma 

solução até então ausente da história do país.   

No entanto, sua defesa sistemática de elementos dos programas de Qualidade Total, 

que se referenciavam na experiência do pós-guerra no Japão e que tem no denominado 

Toyotismo sua referência maior, ganharam espaços na indústria, nas estatais e, 

posteriormente, na administração pública com a reforma do Estado de 1995.  

Os pressupostos dos programas de qualidade têm ligação com as alternativas 

colocadas em curso no período pós-crise dos anos 1960 e 1970 a partir da proposta neoliberal, 

e passou a fazer parte do conjunto de iniciativas padronizadas disseminadas em todo o mundo 

como forma de adequação a denominada reestruturação produtiva. 

Sobre o governo Collor de Mello, algumas passagens denotam a dificuldade de 

avaliação de algumas das suas iniciativas, entre elas a de Bresser Pereira (2005), que faz uma 

avaliação ambígua do seu governo.  
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Começa classificando-o como “Esse governo contraditório, senão esquizofrênico – 

que acabou se perdendo em meio à corrupção generalizada...” (PEREIRA, 2005, p. 249), e 

prossegue afirmando que, no entanto, ele é que daria os passos decisivos no sentido de iniciar 

a reforma da economia e do Estado. “[...] Seria nesse governo que, afinal ocorreria a abertura 

comercial – a mais bem-sucedida e importante reforma que o país conheceu desde o inicio da 

crise. Seria nele que a privatização ganharia novo impulso” (PEREIRA, 2005, p. 249).  

Ele ainda registra que no governo de Collor de Mello o ajuste fiscal avançaria 

inclusive através de um substancial cancelamento da dívida pública interna, e sua ênfase na 

avaliação dos aspectos estruturais que seriam retomados por FHC, reforça a ideia de que já 

havia então uma grande área que os aproximava em termos de projeto para o país, o que teria 

levado a negociações para uma composição. 

Behring (2003, p. 131) avalia que o documento que lançou a nova política industrial 

padecia de inúmeros equívocos, porém nas suas palavras: “A política industrial, fundada na 

abertura comercial, programas de qualidade industrial e de capacitação tecnológica e 

facilidades para ingresso dos capitais externos [...] no sentido de fomentar a competitividade 

internacional, foi um elemento central e de efeito duradouro dessa estratégia”. 

Seu impeachment leva a posse do vice-presidente Itamar Franco e abre um período 

hibrido em que a implantação das políticas neoliberais, por um lado aparentam ter sido 

colocada de lado pela presença de certo tom de nacionalismo em de defesa das estatais e da 

produção nacional, e de outro pela necessidade de sustentação do seu frágil governo levando a 

escolha de FHC como ministro da fazenda.  

Isto acabou por retomar o curso das propostas do mesmo receituário neoliberal, como 

por exemplo: a de ajuste fiscal, o cumprimento das metas de inflação e de garantia do 

pagamento da dívida pública sob qualquer circunstancia, porém seu governo ficará marcado 

pelo lançamento do plano Real que iria viabilizar a eleição de FHC para a presidência da 

República nas eleições seguintes. 

Colocado diante de uma situação inesperada, e tendo que dar continuidade ao período 

que restava do mandato de Collor de Mello, a opção tomada por Itamar Franco foi a de criar 

uma base ampla de sustentação política para concluir o tempo que restava dos quatro anos.  

Sua iniciativa, neste sentido, incluiu participação no ministério desde o PSDB ao PT 

(Luiza Erundina), cujo intento vai desembocar na configuração de uma articulação 

conservadora que vai ter no nome de Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, seu 

grande expoente. 

No que tange às privatizações, Itamar Franco de um lado completou a privatização de 
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algumas estatais do ramo siderúrgico e a da Embraer, que se encontrava a beira da falência na 

época, e de outro lado foi protagonista do relançamento do “Fusca” 37 como inflexão 

emblemática de defesa do mercado nacional contra a invasão dos veículos importados e 

beneficiados pela abertura aduaneira de Collor de Mello.  

Eleito governador do estado de Minas Gerais em 1998, protagonizou a resistência à 

privatização de Furnas, fato que recebe de Aloysio Biondi (2003, p. 55) o seguinte comentário 

na comparação com a atuação do governador do estado de São Paulo, Mario Covas, no mesmo 

período:  

 

[...] no caso de Furnas, não se deve esquecer que a venda dessa estatal enfrenta digna 

resistência do governador de Minas Itamar Franco, que por isso mesmo foi 

ridicularizado pela grande imprensa capachilda – e cujo exemplo certamente nunca 

será seguido pelo submisso governador paulista. Mario Covas, aquele que, antes de 

ser eleito, dizia que não permitiria a venda do Banespa nem a verdadeira “doação” da 

também gigantesca Cesp paulista. 
 

O maior fato político do seu período será justamente o lançamento do Plano Real de 

inspiração da equipe de FHC à frente do ministério da Fazenda, cuja ênfase maior, com viés 

declaradamente eleitoral, era o controle da inflação, mas que na verdade instalava por via 

institucional um programa de ajuste fiscal, de contenção dos gastos públicos voltado a dar 

garantias de pagamento aos credores de um país altamente endividado nos fóruns 

internacionais, e de aceitação das diretrizes dos programas de liberalização da economia e 

enxugamento do tamanho do Estado na economia. 

 

 

2.2 Os (dois) período(s) do governo Fernando Henrique Cardoso: As privatizações e a 

reforma do aparelho do Estado 

 

 

2.2.1 Privatizações: base de argumentação e críticas 

 

 

Considerando o que vimos até o momento no trabalho, é necessário detalhar agora 

neste capítulo, como a questão das privatizações assume uma importância fundamental como 

alternativa de saída da crise internacional, em curso desde a década de 1970, e que toma 

                                                 
37

  O relançamento de um carro com as características do “Fusca” procurou funcionar como resposta ao que 

Collor de Mello chamava de “carroças”, referindo-se aos carros produzidos no país há décadas.  
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fôlego no Brasil a partir dos anos 90.  

Partimos da avaliação de que neste período entra em cena uma série de alternativas 

que buscam viabilizar saídas para a crise enfrentada pelo capitalismo, onde se evidencia: de 

um lado as formas que são utilizadas para viabilizar a permanência da dominação, reprodução 

e acumulação do capital, e, de outro lado, as diferenças de interesses de classe que se 

apresentam na disputa sobre a forma de uso da riqueza produzida. 

As privatizações, afirmamos diante deste quadro, revelam-se como uma questão 

ampla, onde opera de maneira decisiva para o êxito de saída da crise, para a reprodução e a 

continuidade do modo de produção do capital.  

Ela está projetada como um fator determinante que contribua para inaugurar um novo 

período de acumulação ampliando a extração de mais-valia e promovendo o aumento dos 

índices de lucratividade no interesse do Capital. 

Assim, sob este ponto de vista, o do interesse das classes dominantes, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso tem o mérito de ter assumido a tarefa de colocar o Brasil 

sintonizado com as reformas exigidas pelo capital internacional a partir da crise dos anos 

1970, e, segundo sua defesa, fundamentais para inaugurar um novo período de estabilidade e 

crescimento para o país.   

Desta forma, o Plano Real, oriundo do período do governo Itamar Franco, ganha força 

como mecanismo de controle da inflação e cria condições para que as privatizações sejam 

realizadas e para que a reforma do aparelho Estado possa ser aprovada. 

 Em função disto, e considerando a reforma do Estado, realizada em 1995, como um 

dos aspectos fundamentais na implementação do conjunto de políticas traçadas pelo governo 

FHC, também trataremos da questão adiante neste capítulo e das críticas feitas a ela.  

Como vimos anteriormente, a acumulação das lutas dos trabalhadores na década de 

1980, aliado ao apoio dos estudantes que haviam pressionado pelo impeachment de Collor, 

ainda se fazia presente a despeito da grande aceitação do Plano Real e houve, portanto, 

resistência ao programa de privatizações que, não havia sido tema de destaque na proposta de 

governo de FHC durante a campanha eleitoral.  

A este propósito, Dòria (2013, p. 237) registra com pertinência que FHC em seu 

documento básico de campanha eleitoral - Mãos à obra, Brasil – antecipava o que estava por 

vir, pois segundo ele “[...] antes mesmo das urnas falarem, os tucanos diziam a que viriam: 

entregar”.  

Entretanto, ele realça que no segundo capítulo, A construção do novo país, no 

subcapítulo Financiamento do desenvolvimento, havia um item, Fontes de Financiamento, 
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que previa a mobilização de cerca de 100 bilhões para aplicar em infraestrutura.  

Ele lembra ainda, que só na última linha se falava que era “indispensável, uma política 

macroeconômica”, “[...] que compreenda o controle da inflação e do déficit público, a 

abertura da economia, a desregulamentação e a privatização” (DÒRIA, 2013, p. 237).  

Dória comenta ainda que adiante no item, Receitas da privatização, aparece a 

observação: “[...] o processo de privatização será acelerado”, para “investimento em projetos 

de infraestrutura” (DÒRIA, 2013, p. 237), assim, o processo de privatizações, segundo o 

documento deveria começar ainda no primeiro semestre de 1995.  

FHC (1995, p. 17) se refere às privatizações, ao apresentar o Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado e criticar a tendência do Estado em assumir funções diretas de 

execução, afirmado que as distorções e ineficiências que daí resultou, deixaram claro que 

reformar o Estado “[...] significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser 

controladas pelo mercado, Daí a generalização dos processos de privatizações de empresas 

estatais”.  

A base de um dos seus principais argumentos se encontra na mesma página, quando 

defende que “A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do 

papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social” (CARDOSO, 1995, p. 17), e então define a nova função do Estado a partir daí, na sua 

visão: “[...] para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” 

(CARDOSO, 1995, p. 17).  

No mesmo PDRAE, na página seguinte ele volta a explicar a necessidade das 

privatizações e dizer que: “O programa de privatizações reflete a conscientização da 

gravidade da crise fiscal e da correlata limitação da capacidade do Estado de promover 

poupança forçada através das empresas estatais” (CARDOSO, 1995, p. 18).  

Ele defende a necessidade de transferência da atividade de produção para o setor 

privado nos seguintes termos: “Através desse programa transfere-se para o setor privado a 

tarefa de produção que, em princípio, este realiza de forma mais eficiente” (CARDOSO, 

1995, p. 18).  

FHC ainda crítica os que se colocam contrários ao programa de privatizações 

igualando as posições da esquerda e da direita na ocasião, ao lembrar que a denuncia da 

“privatização” do Estado pela esquerda corresponde à denúncia da direita de que o Estado e a 

sociedade “[...] estão sendo vítimas da prática generalizada do rent seeking, da busca de 

vendas ou vantagens extramercados para grupos determinados através do controle do Estado” 

(CARDOSO, 1995, p. 19). 
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Neste contexto, um momento crucial foi a greve dos petroleiros em 1995. Na época, a 

violenta reação do governo, com o envio de tropas para (des) ocupar as refinarias e ações 

junto à opinião pública, visou, não só acabar com o movimento grevista, como também enviar 

uma “mensagem” à classe trabalhadora em geral de que uma nova forma de tratar as relações 

de classes se instaurava no país. 

A partir deste momento, até os dias atuais umas séries de ações políticas e jurídicas 

visaram, a despeito de todas as boas intenções e de declarações de respeito ao direito 

constitucional de greve, reafirmar o “recado” dado aos petroleiros em 1995, não só em relação 

às greves, mas, principalmente a naturalização do argumento da necessidade das 

privatizações. 

Ao comentar sobre as privatizações, Oliveira (2010, p. 372) afirma: “[...] Fernando 

Henrique Cardoso realizou o que nem a Dama de Ferro tinha ousado: privatizou praticamente 

toda a extensão das empresas estatais, numa transferência de renda, riqueza e patrimônio que 

talvez somente tenha sido superada pelo regime russo depois da queda de Mikhail 

Gorbachev”.  

Ribeiro Junior (2012, p. 37) tem posição próxima, ao escrever que independente do 

juízo que cada um possa fazer sobre a eficácia ou ineficácia do Estado ao gerir os bens 

públicos, “[...] ninguém precisa ser um inimigo do mercado para perceber que o modelo de 

privatização que assolou o Brasil nos anos FHC não foi, para ser leniente, o mais adequado 

aos interesses do país e do seu povo”. 

 Ele prossegue, com um comentário mordaz, afirmando que nem mesmo a Nossa 

Senhora Aparecida do fundamentalismo neoliberal, a primeira-ministra Margaret Thatcher, 

teve o atrevimento de fazer o que foi feito na desestatização à brasileira. “[...] Nos anos 1980, 

Thatcher levou ao martelo as estatais inglesas, pulverizando suas ações e multiplicando o 

número de acionistas” (RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 37).  

Ribeiro Junior (2012) avança no argumento e afirma, na página seguinte que 

“Contrapondo-se a essa “democratização”, o jeito tucano de torrar estatais envolveu “doação 

de empresas estatais, a preços baixos, a poucos grupos empresariais”” (RIBEIRO JUNIOR, 

2012, p. 38). 

As privatizações, aliás, um termo maldito e indesejado por todos, que recebeu a 

denominação de Programa Nacional de “Desestatização” no governo FHC e que na atualidade 

é denominado de “concessões” à iniciativa privada, recebe de Ribeiro Junior (2012) uma 

citação, que merece registro por estar crivada de nuances sobre as situações que envolveram a 

questão.  
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Elas vão, desde a ação da polícia e exército em conflito de rua com grupos contrários 

ao programa, até detalhes pitorescos como os descritos por ele ao apresentar uma foto do 

ministro do Planejamento José Serra por ocasião da privatização da Light: 

 

Não é um riso aberto, caricatural, mas um sorriso quase íntimo, derramando para 

dentro. Observa-se um repuxar dos lábios, que expões os dentes e esgarçam o pelo 

das bochechas e do pescoço. É uma composição introspectiva, coadjuvada pelos 

olhos baixos, espreitando o martelo em sua descida vigorosa conduzida por sua mão 

direita. Quando se ouve o som da madeira contra a madeira mais uma empresa 

pública foi vendida. A mão, a face e o sorriso pertencem a José Serra. A Light do 

Rio pertencia à Eletrobrás. Na foto histórica, os gestos e as emoções estão 

congelados, mas o patrimônio público moveu-se: passou a ser privada (RIBEIRO 

JUNIOR, 2012, p. 35). 

 

Ele prossegue na página seguinte, lembrando que nenhum político, mesmo os que 

privatizaram ou pretendem privatizar, recebe de bom grado a fama de privatizador. Mas, nos 

anos 1990, o que hoje é estigma era então condição inexorável para ser aceito na 

modernidade. “[...] O discurso tucano, hoje omisso quanto ao passado, possuía a arrogância 

dos donos da verdade. Mas está tudo registrado” (RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 36).  

Ribeiro Junior (2012, p. 73) ainda comenta o papel dos grandes grupos de 

comunicação à época: “Se, de um lado, os grandes conglomerados propagandeavam as 

benesses que a venda do patrimônio público traria ao país, de outro, sonegavam aos seus 

leitores, ouvintes e telespectadores a condição de integrante de consórcios que disputavam a 

aquisição das teles”.  

São poucos os trabalhos sobre o tema, principalmente os escritos no calor dos 

acontecimentos da década de 1990 e nos primeiros anos do novo milênio, entre eles se 

encontra os de Aloysio Biondi (1936 – 2000).  

Denotando uma posição nacionalista, no sentido da defesa do nacional como 

progressista em determinadas conjunturas, Biondi vai realizar nos dois volumes de seu 

trabalho uma avaliação contundente do significado das privatizações em termos dos prejuízos 

que causaram para o país e dos espaços de manobra que abriu para que grupos de interesses se 

locupletassem no transcurso do processo.  

Seu trabalho permite reconhecer o mérito de profissionais ligados ao jornalismo no 

Brasil, que mesmo diante de posições de conivência, cumplicidade e silêncio por parte dos 

grandes grupos de comunicação que pagavam seus salários, não se dobraram e produziram 

trabalhos de investigação sobre as privatizações com independência e coragem colocando em 

risco seu emprego e, em alguns casos, sua vida.  

Aloysio Biondi inicia o primeiro volume do seu livro no ano de 1999, período em que 
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havia enorme campanha junto à população em defesa das privatizações, ocasião em que faz 

uma provocação: “Confira nas páginas seguintes os grandes negócios que foram feitos com as 

privatizações – “negócios da China” para os “compradores”, mas péssimos para o Brasil” 

(RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 07). 

Biondi toca em questões sensíveis ainda hoje, como por exemplo, o que denomina de 

mentiras arquitetadas e divulgadas pelo governo e reforçadas pela grande mídia que visavam 

denegrir tudo que se ligava a ideia de público e reforçasse a ladainha diária de era necessária 

retirar do Estado a incumbência de administrar empresas, que isto era atribuição e só 

funcionava pela ação da iniciativa privada, que não havia outra opção para que o país fosse 

aceito no rol dos países capitalistas desenvolvidos no mundo. 

Ele rebate exaustivamente algumas das premissas desta ideologia que se reproduz 

sistematicamente até os dias atuais, desde a que dizia que a venda das Estatais serviria para 

atrair dólares reduzindo a dívida com o resto do mundo e a dívida interna. 

Sobre a venda das empresas estatais, por exemplo, ele escreve que houve uma intensa 

campanha contra elas nos meios de comunicação, uma verdadeira “lavagem cerebral” da 

população para facilitar as privatizações. “[...] Entre os principais argumentos, apareceu 

sempre a promessa de que elas trariam preços mais baixos para o consumidor, “graças à maior 

eficiência das empresas privadas”. A promessa era pura enganação” (RIBEIRO JUNIOR, 

2012, p. 10).  

Esse discurso ideológico é repetido exaustivamente até os dias atuais, ainda que se 

atribua nomenclaturas mais sugestivas à questão. 

Biondi (2003) comenta o discurso de Fernando Henrique Cardoso por ocasião da 

“virada do milênio”, onde ele cita as conquistas do povo brasileiro ao longo dos tempos e 

destaca o desenvolvimento de tecnologia para a fabricação de aviões e a liderança mundial na 

criação de técnicas e equipamentos para pesquisar e explorar petróleo no fundo do mar. 

Ele ironiza: “Parece até mais uma brincadeira do bem humorado presidente 

brasileiro”, pois as realizações citadas têm a ver com a atuação de duas estatais, a Embraer e a 

Petrobrás, e, então comenta que isto vinha de um presidente da República que, para implantar 

a privatização desejada pelos países ricos e seus banqueiros e multinacionais, “[...] patrocinou 

ao longo dos últimos quatro anos uma intensa campanha de manipulação da opinião pública, 

com a repetição de um sem-número de mentiras para desmoralizar as estatais...” (BIONDI, 

2003, p. 25). 

A convicção do governo em relação ao programa de privatizações o levou, em 

determinado momento, a avaliar a possibilidade de privatização da Petrobras, Banco do Brasil 
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e a Caixa Econômica Federal.  

A Petrobras, por exemplo, ainda se mantinha com a referência do período anterior e do 

famoso lema “O petróleo é nosso”, o Banco do Brasil de ser uma empresa centenária e a 

Caixa Econômica por ser o banco de financiamento para o acesso à casa própria da classe 

média e das camadas possuidoras de menores recursos da população. 

Segundo Biondi (2012), na esteira da “bem sucedida” privatização dos bancos estatais 

o governo estabeleceu no período uma campanha maquiavélica de desmoralização do Banco 

do Brasil perante a opinião pública.  

Houve, segundo o autor, o anuncio de um grande prejuízo no Banco do Brasil no 

primeiro semestre de 1996, onde na realidade o governo “fabricou” o prejuízo montado em 

argumento falso, e ele o desnuda no livro, cuja intenção era clara de abrir espaço para a sua 

privatização. 

Ribeiro Junior (2012) também afirma que pensando “vender tudo o que der para 

vender”, o governo do PSDB projetou tocar adiante, por exemplo, o Banco do Brasil e a 

Caixa Econômica, ou apequená-los, deixando-os do tamanho de bancos de “segunda linha”.  

Ele realça que está registrado nos anais do Ministério da Fazenda, o Memorando de 

Política Econômica, de 8 de março de 1999, no alvorecer do segundo mandato de FHC, que 

descreve um plano de privatização parcial do BB e da CEF e que o item 18 do documento 

“[...] consiste na “venda de componentes estratégicos” ou na transformação das duas 

instituições em “bancos de segunda linha” (RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 37). 

Cita, ainda sobre o mesmo memorando, que seu item 27, trata da venda de Furnas, 

incluída na entrega a particulares das empresas federais geradoras de energia, e completa que 

“[...] O governo ainda planeja vender todas as ações sem direito a voto na Petrobrás” 

(RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 37). 

Para Biondi (2012) a Caixa Econômica foi utilizada ao longo dos anos para resolver 

problemas da economia do país, que mesmo no interesse da sociedade, acabava por reduzir a 

lucratividade da instituição.  

Segundo ele, a Caixa, por exemplo, havia participado da recuperação de bancos que 

quebraram como o Bamerindus e Econômico comprando seus ativos “podres”, e dos 

empréstimos concedidos dentro do Sistema Financeiro da Habitação, transformando-se assim, 

nas suas palavras, “[...] em imensa lixeira de negócios podres” (RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 

50). 

Só para citar a privatização de um dos bancos estatais é interessante ler o que ele 

escreve sobre o Banco do Estado de São Paulo – Banespa, ao escrever que no caso do banco, 
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a situação era outra: o dinheiro do banco não havia “evaporado”, sumido, deixando um 

“rombo”. “[...] Havia, o que não foi satisfatoriamente explicado, um grande devedor, que não 

estava pagando suas dívidas: o governo do estado” (RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 51). 

Ele então explica as verdadeiras intenções do governo, ao afirmar que o Banespa 

nunca quebrou e quem estava quebrado era o governo do estado. “[...] Os créditos a receber 

existiam. O dinheiro existia. Mas a equipe de FHC construiu uma imagem de “quebra” para o 

Banespa, para abrir caminho para a privatização” (RIBEIRO JUNIOR, 2012, p. 51).  

De qualquer maneira, como vimos com Chico de Oliveira (2001), a disposição de 

privatizar no período de FHC, caracteriza-se como um momento exponencial de transferência 

do patrimônio público para a iniciativa privada na história do país, onde o caso da Companhia 

Vale do Rio Doce é emblemático e gera, ainda hoje, grande polêmica pelo montante aceito 

como valor de compra no leilão de privatização. 

O caso da Vale é um dos mais emblemáticos, entre outras coisas, por envolver valores 

muito altos e ser alvo, de questionamentos por parte de diversas entidades da sociedade civil 

ligados ao movimento sindical e aos movimentos sociais. Sobre ela existe uma proposta de 

reestatização que segue sendo o objetivo de várias entidades que usam adjetivos contundentes 

a propósito do valor aceito para sua privatização.  

O Fórum Nacional pela Reestatização da Vale que reúne trabalhadores de diversas 

áreas, afirma se tratar de um dos maiores escândalos do programa de privatizações, pelas 

condições e valores que viabilizaram a entrega de um patrimônio incalculável de reserva de 

minério de ferro, considerado o maior do planeta.   

Dória (2013, p. 70) frisa que o controle acionário da Vale foi vendido em maio de 

1977, com direito a financiamento oficial subsidiado aos comparadores e uso de moedas 

podres e custou uma bagatela de US$ 3,3 bilhões.  

Segundo ele, hoje, o mercado lhe atribui preço 60 vezes maior, ou seja, rondando os 

US$ 200 bilhões. “[...] A companhia foi privatizada de forma perversa, atribuindo-se valor 

zero às suas imensas reservas de minério de ferro, capazes de suprir a demanda mundial por 

400 anos” (DÓRIA, 2013, p. 70). 

Almeida (2010, p. 335) registra duas privatizações que têm um significado especial, 

considerando que a privatização da Usiminas, em 1991, teve o significado de ser a primeira 

experiência privatizante de grande monta no país, e a segunda a da Companhia Vale do Rio 

Doce, não só pelos novos fundamentos legais que são instituídos pela Lei 9.491 de 

09/09/1997, “mas pela maior e mais complexa até então ocorrida: a Companhia Vale do Rio 

Doce saia das mãos do Estado”. 



141 

 

Ao falar das privatizações não poderíamos deixar de tratar especificamente de algumas 

questões que envolveram a Petrobrás neste contexto.  

Sua implantação pelo governo Vargas em 1953, carregava uma polêmica que era o 

vaticínio feito por especialistas estrangeiros de que no Brasil não havia quantidade de petróleo 

que justificasse o alto investimento necessário a sua exploração.  

O lema “O Petróleo é Nosso” surge no bojo dessa polêmica, ainda nos anos 30, e  

antecipava a importância que a questão assumiria para o país, diante do desafio colocado pela 

industrialização.  

Assim a criação da companhia funcionou com um marco na defesa de um projeto de 

desenvolvimento, amparado nos argumentos de qualificação de mão de obra e na capacidade 

de desenvolvimento de tecnologia própria, e, desta forma, FHC encontrou na Petrobras um 

marco de resistência à política de privatização de seu governo.  

No congresso havia resistência a privatização da companhia por parte de 

parlamentares de vários matizes político-ideológico e ele teve que prometer ao congresso que 

não privatizaria a Petrobras, como forma de obter a aprovação da lei de nº 9478 sancionada 

em 1997, que acabava com o monopólio estatal na exploração do petróleo e que revogava a 

lei 2004 sancionada por Getulio Vargas.  

Biondi (2012, p. 55) registra que, no entanto a base governista aprovou um 

substitutivo ao projeto original que abriu as portas para a privatização silenciosa da Petrobras, 

que visava transformar a companhia em uma empresa existente apenas no papel, ou seja, uma 

empresa “casca de ovo”, no dizer dos especialistas  

A quebra do monopólio abre caminho para as rodadas de leilões que levam Biondi 

(2012) a dramatizar e dizer que um dia, no futuro, os brasileiros vão chorar quando se 

lembrarem dos acontecimentos de 07 de junho de 2000. Um dia de luto. “[...] Um dia em que, 

mais uma vez, trabalhadores, classe média, empresários e agricultores brasileiros, assistiram 

de braços cruzados, à realização de novos leilões pelo governo FHC para entregar o petróleo 

brasileiro, descoberto pela Petrobras, a grupos multinacionais” (BIONDI, 2012, p. 53). Suas 

palavras, escritas em 1999, podem servir de alerta nos dias atuais. 

As manobras para viabilizar a privatização levantam discussões e dúvida ainda hoje 

sobre acontecimentos que envolvem o derramamento de óleo na Baia da Guanabara, o 

afundamento da plataforma P-36, o fatiamento da companhia em unidades, a mudança do 

nome para Petrobrax, entre outros. 

Já na privatização das empresas ligadas ao ramo das telecomunicações, o governo 

FHC alcança o ápice no que diz respeito à transferência do patrimônio público a iniciativa 



142 

 

privada.  

Em 1967, em plena ditadura militar, foi constituída a Embratel com a finalidade de 

estruturar o sistema nacional de telecomunicações, diante do atraso que a pulverização de 

empresas do ramo provocava na prestação de serviços de telefonia aos brasileiros.  

Após um período de rápido desenvolvimento de tecnologias e de todo o sistema de 

comunicações no país, e, as vésperas do que se prenunciava como de um grande salto na área 

da telefonia móvel – celulares e ampliação do uso da internet - o sistema Telebrás é 

privatizado em 1998.  

As críticas à privatização do sistema vão, desde o questionamento de se desfazer de 

um “negócio” que iria sofrer uma grande transformação logo a seguir, até a questão 

estratégica relacionada à segurança nacional. 

O processo de privatização do sistema Telebrás envolveu denúncias de corrupção no 

governo e a utilização de esquema de lavagem de dinheiro em “paraísos fiscais” que levou 

Jordão (2002, p. 07) a escrever que: “No episódio das privatizações da Telebrás houve a série 

de grampos telefônicos revelando, no mínimo, uma torcida de membros do governo federal 

por certos grupos interessados na privatização”.  

Referindo-se à questão da lavagem de dinheiro e utilizando o exemplo das ilhas 

Cayman ele afirma que, em 1997, elas foram o terceiro maior exportador para o Brasil e que 

provavelmente não há sequer um produto made in Cayman nas prateleiras dos supermercados. 

“[...] Mas tornou-se um expediente comum realizar importações e exportações por intermédio 

de Cayman: os lucros das operações ficam lá, longe do Fisco” (JORDÃO, 2002, p. 32). 

Gonçalves (1999, p. 13) faz referência à política de privatizações do governo FHC 

partindo da ideia de que é difícil imaginar algo pior, na vida das pessoas e das nações do que a 

vulnerabilidade, e afirma que “[...] o crescimento dos fluxos de investimento externo direto 

(IED) e o avanço das empresas de capital estrangeiro (ECE) na economia brasileira foram 

inusitados a partir de 1995”.  

Ele conclui que em um período de três anos (1996-1998), o Brasil experimentou a 

penetração do capital estrangeiro no aparelho produtivo “[...] como nunca antes em toda a sua 

história.” (GONÇALVES, 1999, p. 13).  

Afirmando que em seu livro “[...] apresentam-se dados, informações, evidências e 

análise sobre o processo de desnacionalização da economia brasileira a partir de 1995” 

(GONÇALVES, 1999, p. 18), ele, numa avaliação mais ampla do processo, considera que na 

segunda metade dos anos 1990, o Brasil é um exemplo de país capturado nessa armadilha 

dramática: “[...] globalização, estratégias governamentais erradas e políticas equivocadas; 
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desnacionalização econômica, vulnerabilidade externa, instabilidade e crise” (GONÇALVES, 

1999, p. 16).  

Segundo ele, neste contexto o ponto principal é que o Brasil tem uma inserção passiva 

no processo de globalização econômica “[...] e, portanto, é capturado nas armadilhas criadas 

por ele.” (GONÇALVES, 1999, p. 16).  

Gonçalves (1999) faz uma leitura do processo de globalização em curso no final do 

século XX, que segundo ele consiste na simultaneidade dos processos de crescimento 

extraordinário dos fluxos internacionais, acirramento da concorrência no sistema internacional 

e integração crescente entre os sistemas econômicos nacionais (GONÇALVES, 1999, p. 28).  

Alerta que isto se dá, no entanto, sem apresentar como no final do século XIX, um 

contramovimento protecionista e intervencionista, e que essa especificidade é importante, pois 

é o que caracteriza o processo em curso que por isto merece o nome específico de 

globalização. 

Ainda sobre a questão da globalização ele atribui importância ao que denomina de 

sequelas da crise do endividamento externo no caso específico de alguns países, entre eles o 

Brasil em meados dos anos 1990, que levou a reorientação da estratégia e da política 

governamental na direção da liberalização cambial e da desregulamentação do movimento 

internacional de capitais.  

Para ele esta necessidade de atrair capitais em função da fragilidade das contas externa 

seria o fator preponderante no processo de tomada de decisões, e da liberdade de escolha, em 

função de opções políticas e ideológicas mais liberalizantes, que teriam desempenhado um 

papel coadjuvante no processo “[...] tendo em vista a força avassaladora e a gravidade da 

realidade econômica, bem como a fragilidade e a incapacidade das elites nacionais de 

definirem projetos alternativos de ajuste e desenvolvimento” (GONÇALVES, 1999, p. 30).  

Ele destaca ainda que o ponto central nos determinantes de ordem sistêmica e 

estrutural é ver a globalização econômica como parte de um movimento de acumulação global 

caracterizado por dificuldades de expansão da esfera produtivo-real das economias 

capitalistas maduras, onde o menor potencial de crescimento dos seus mercados domésticos, 

ricos em capital, revelaria que isto “[...] trata-se do problema clássico de realização do 

capital” (GONÇALVES, 1999, p. 31).  

Gonçalves (1999) afirma que o processo de globalização tem funcionado para 

interromper ou reverter a tendência de queda das taxas de lucro nessas economias do período 

de estagflação dos anos 1970 e o início dos anos 1980.  

Desenvolve outro argumento importante sobre o processo de globalização ao afirmar 
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que, ele tem levado a um sistema mais complexo de interdependência entre economias 

nacionais, porém alerta que “Entretanto, esse sistema complexo de interdependências 

continua significativamente assimétrico [...] pode-se falar de “vulnerabilidade unilateral” por 

parte da grande maioria de países do mundo, que tem uma capacidade mínima de repercussão 

em escala mundial.” (GONÇALVES, 1999, p. 36).  

Para ele essa vulnerabilidade externa aumenta consideravelmente quando o sistema 

financeiro doméstico fica com ativos e passivos em moeda estrangeira levando-o a sofrer 

influência e impacto de mudanças abruptas no investimento internacional e fica assim mais 

sensível às alterações da taxa de câmbio.  

Este processo resulta no aumento do passivo externo de curto de prazo que resultam na 

importância crescente dos fluxos de investimento com horizontes de curto prazo ou de 

natureza especulativa “[...] Dentre esses fluxos, pode-se destacar os investimentos em bolsas 

de valores e em títulos de renda fixa com maturidade reduzida.” (GONÇALVES, 1999, p. 

39). 

Ao analisar a presença do capital estrangeiro no Brasil nas últimas décadas ele 

identifica orientações distintas dos governos do período até chegar a sua avaliação do governo 

FHC.  

Começa por afirmar que “No regime militar observou-se um viés nacionalista, com 

forte conteúdo estatizante no período Geisel (1974-79) e um viés pró-setor privado nacional 

do governo Figueiredo (1980-84)” (GONÇALVES, 1999, p. 131).  

A seguir avalia que, a partir de 1985 com o regime civil teria havido mudanças 

expressivas: “O governo Sarney teve um claro viés privatista, promoveu o setor privado 

nacional e provocou um processo de desnacionalização” (GONÇALVES, 1999, p. 131).  

Na sequência afirma que durante o governo Collor não se observa nenhuma tendência 

quanto à participação dos diversos blocos de capital e que no governo Itamar teria havido um 

retorno da orientação nacionalista e pró-setor privado nacional.  

Em relação à avaliação do governo FHC, ele afirma que se constata pela primeira vez 

na história econômica recente do país um nítido e forte processo de desnacionalização, que 

veio acompanhado de perda de posição relativa das empresas estatais e das empresas privadas 

nacionais, e que este processo pela sua intensidade permitia verificar que “[...] uma parcela 

crescente do aparelho produtivo nacional está sob controle de estrangeiros (ou não residentes) 

e, mais particularmente, nas mãos das empresas transnacionais” (GONÇALVES, 1999, p. 75).   

Aprofundando mais sua posição a partir da análise dos indicadores econômicos do 

período acresce que eles mostram “[...] a gravidade da situação de vulnerabilidade externa da 
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economia brasileira, que aumentou extraordinariamente ao longo do governo FHC” 

(GONÇALVES, 1999, p. 74). 

Ele vê no crescimento exponencial das remessas de lucro e dividendos para o exterior 

a contrapartida dessa desnacionalização e constata que houve entre 1995 e 1998 um aumento 

da dívida interna do governo central (mais Banco Central) de 5,9% do PIB para 20,7 do PIB 

respectivamente. 

Gonçalves aponta que o governo FHC, diante do desempenho medíocre e do baixo 

dinamismo da economia brasileira, desenvolveu uma lógica em que a ideia central é que o 

IED opere como se fosse o motor de crescimento da economia brasileira, “[...] no contexto de 

um projeto de modernização conservadora, assentado, fundamentalmente, nas forças de 

mercado e na propriedade privada” (GONÇALVES, 1999, p. 79). 

Para ele esta lógica opera independentemente dos compromissos do governo com o 

neoliberalismo, e entre os principais problemas gerados por esta política estaria uma crescente 

vulnerabilidade externa, o aumento da concentração do poder econômico e a fragilização do 

setor público, levando a um avanço extraordinário do capital estrangeiro e ao enfraquecimento 

do Estado-nacional. 

Gonçalves (1999) coloca em destaque um aspecto que dá margem a muita polêmica 

ainda hoje, e aparece invariavelmente nas discussões sobre a relação existente entre o fluxo de 

entrada de IED no país e o grau de “confiança” dos investidores internacionais na política do 

governo local, mesmo que reconheça este ser um dos fatores locacionais específicos que 

entram na decisão.  

Ele afirma que a questão central é que o IED per se não está balizado pela adequação 

de políticas macroeconômicas; ao contrário políticas governamentais equivocadas podem até 

estimular fluxos extraordinários de recursos, desde que permitam a obtenção de lucros 

anormais (GONÇALVES, 1999, p. 89).  

Afirma que a simples associação de ingresso de IED com confiança no governo é uma 

mistificação, e que assim dificilmente se pode “[...] atribuir à estabilização um papel de 

grande importância na determinação dos fluxos de entrada de IED no Brasil no período 

recente” (GONÇALVES, 1999, p. 95), ainda que reconheça que a mudança mais expressiva 

na situação macroeconômica entre 1995-1998, comparativamente ao período 1980-94 seja a 

queda da taxa de inflação. 

Nas conclusões do livro Gonçalves (1999) afirma que a desnacionalização do final do 

século XX representa uma volta à segunda metade do século XIX, período em que a infra-
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estrutura econômica do Brasil dependia do capital internacional 38.  

Ele constata que as privatizações deixam como herança a transferência da tomada de 

decisões para o exterior, o que fragilizando ainda mais a capacidade do Estado na formulação 

e execução de políticas públicas, gera um fluxo perpetuo de remessa de recursos para o 

exterior agravando ainda a vulnerabilidade do país.  

Para o autor a entrada de capital estrangeiro a partir de 1995 vem acompanhada do 

aumento da concentração do poder econômico e da desnacionalização da nossa economia, 

onde os principais mecanismos usados para tal fim são as operações de fusões e aquisições, as 

concessões de serviços públicos e a privatização de empresas estatais, levando-o a afirmar que 

“Não há registro na história do Brasil de um processo tão rápido, amplo e profundo de 

desnacionalização quanto o que tem ocorrido durante o governo FHC.” (GONÇALVES, 

1999, p. 197).  

Almeida (2010, p. 350) lembra que os primeiros momentos e realização do Projeto de 

Privatização Brasileiro, todavia, sustentaram-se em um argumento empírico extremamente 

frágil, ou seja, a situação de crise das empresas estatais não pode ser explicada como fruto de 

sua inoperância administrativa e da incompetência de sua burocracia. 

Para ela o quadro de crise das empresas estatais nos anos oitenta encontrava-se 

diretamente relacionado às diretrizes da política econômica marcadas por políticas pouco 

realistas de preços de produtos e utilização das empresas estatais não só como captadoras de 

créditos externos como também elementos fundamentais de contenção da inflação. “[...] 

Somam-se a esse quadro as disputas entre os agentes condutores da política econômica que 

em muito contribuíram para acentuar a crise do Setor Produtivo Estatal” (ALMEIDA, 2010, 

p. 350). 

Ainda, segundo Almeida (2010, p. 350), a fragilidade do principal argumento em 

defesa da privatização, entretanto, não impediu que o processo de inserção do Brasil nas 

chamadas reformas estruturais tivesse nas privatizações um de seus principais pilares. “[...] 

Em defesa da necessidade de reestruturação estatal e da eliminação dos elementos varguistas 

ainda presentes, foram entregues ao capital privado as principais empresas nacionais”. 

Petras (2013, p. 01) faz uma avaliação abrangente do processo de privatização no país 

e as consequências que gerou e ainda gera ao afirmar que o Brasil testemunhou um dos mais 

gritantes retrocessos socioeconômicos da moderna história mundial:  de uma dinâmica 

                                                 
38

  Aqui Gonçalves destaca que no final do século XIX a Western Telegraph Company tinha o monopólio das 

comunicações no Brasil e que no final do século XX, após a privatização do setor, algumas empresas 

transnacionais controlam os serviços de telecomunicações no país. 



147 

 

nacionalista de industrialização para uma economia exportadora primária, pois entre meados 

da década de 1930 e meados da década de 1980, o Brasil cresceu a uma taxa média de cerca 

de 10% no seu sector manufatureiro, em grande medida com base em políticas 

intervencionistas do estado, subsídios, proteção e regulação do crescimento de empresas 

públicas nacionais e privadas.  

Segundo ele mudanças no "equilíbrio" entre o capital nacional e estrangeiro (imperial) 

começaram a verificar-se a seguir ao golpe de 1964, aceleraram-se após o retorno da política 

eleitoral nos meados da década de 1980 tendo prosseguimento com a eleição de políticos 

neoliberais, especialmente com a eleição do regime Cardoso em meados da década de 1990, 

que teve um impacto devastador sobre sectores estratégicos da economia nacional: a 

privatização generalizada foi acompanhada pela desnacionalização dos altos comandos da 

economia e a desregulamentação maciça de mercados de capitais (PETRAS, 2013, p. 01). 

O autor avalia que o regime Cardoso preparou o cenário para o fluxo maciço de capital 

estrangeiro nos sectores agro-mineral, financeiro, seguros e imobiliário. A ascensão das taxas 

de juro, como exigido pelo FMI, o Banco Mundial e o mercado especulativo imobiliário 

elevaram os custos da produção industrial. A redução de tarifas de Cardoso acabou com 

subsídios à indústria e abriu a porta a importações industriais. Estas políticas neoliberais 

levaram ao declínio relativo e absoluto da produção industrial (PETRAS, 2013, p. 01). 

Para o autor a eleição de Cardoso levou a uma ruptura decisiva com as políticas 

nacionais estatistas dos sessenta anos anteriores, e as políticas do seu governo “[...] deram um 

impulso decisivo à desnacionalização e privatização da economia, elementos essenciais na 

reconfiguração da economia do Brasil, e à ascendência do capital extractivo” (PETRAS, 

2013, p. 03). 

Pretras (2013, p. 01) amplia sua avaliação e realça que a vitória presidencial do auto-

intitulado "Partido dos Trabalhadores", em 2002, aprofundou e expandiu o "grande 

retrocesso" promovido pelos seus antecessores neoliberais. O Brasil reverteu para tornar-se 

um exportador primário de commodities, como soja, gado, ferro e minérios que se 

multiplicaram, as exportações de material de transporte e manufaturas declinaram. 

 Assim, nas suas palavras, o Brasil tornou-se um dos principais exportadores de 

commodities extrativas do mundo. A dependência do Brasil das exportações de commodities 

foi ajudada e compensada pela entrada maciça e a penetração de corporações imperiais 

multinacionais e de fluxos de financeiros por bancos além-mar. Os mercados além-mar e os 

bancos estrangeiros tornaram-se a força condutora do crescimento extrativo e da morte 

industrial (PRETRAS, 2013, p. 01). 
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 Petras (2013, p. 05) caracteriza o Brasil como o paraíso econômico do capital 

financeiro, pois, de acordo com os indicadores econômicos mais importantes, “[...] as 

políticas dos regimes Lula-Dilma foram as mais lucrativas para o capital estrangeiro além-mar 

e os investidores nos sectores agro-minerais primários na história recente do Brasil”. 

 Ele registra que em comparação com o crescimento geométrico dos lucros de 

monopólio do sector extrativo, os miseráveis dois dólares por dia de Lula e Dilma, dados 

como subsídio para reduzir a pobreza, dificilmente permitem classificar este regime como 

"progressista" ou de "centro-esquerda" (PETRAS, 2013, p. 09). 

Petras (2013, p. 11) avalia que a crescente rigidez estrutural do Brasil, sua 

transformação numa economia capitalista extrativa, potenciou e ampliou o âmbito da 

corrupção. A competição por contratos mineiros, concessões de terra e projetos gigantes de 

infraestrutura encoraja as elites dos negócios agro-minerais a pagarem ao "partido no poder" a 

fim de assegurar vantagens competitivas.  

Isto se verificou particularmente com o "Partido dos Trabalhadores" cuja liderança 

executiva (destituída de trabalhadores) era composta de profissionais em ascensão, aspirando 

a posições na classe da elite que encarava os subornos nos negócios para o seu "capital 

inicial" como uma espécie de "acumulação inicial através da corrupção" (PETRAS, 2013, p. 

11). 

 Para ele a maior indignidade para aqueles que recebem esmolas de subsistência foi 

dizerem-lhes que, nesta sociedade de classe-casta, eles eram "classe média"; que faziam parte 

da imensa transformação social que retirou 40 milhões da pobreza, quando se arrastavam para 

suas casas com horas de tráfego, retornando de empregos cujo salário mensal pagava uma 

partida de tênis num clube de campo da classe alta (PETRAS, 2013, p. 15). 

Não faremos neste trabalho uma avaliação das privatizações nos demais países da 

América do Sul, onde o processo se expandiu e assumiu proporções variadas a depender da 

realidade de cada um deles.  

Apenas como exemplo e para revelar o grau de diversidade de avaliação do processo 

de privatização nos diversos países citaríamos o trabalho de Torero, Hernández e Deustua 

(2007), em artigo que intitularam “Abriendo la caja negra de lãs privatizaciones” sobre o 

processo de privatizações no Peru. 

Os autores comentam o curso do processo de privatizações como um todo ao 

afirmarem que:  

 

La privatización puede tomar diferentes formas, aunque se suele considerar que 
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significa vender a un propietario privado la totalidad de las acciones de una empresa 

manejada por el Estado. Sin embargo, la venta de las acciones de una empresa 

estatal es solo uno de los tipos de privatización. Privatizar quiere decir que la 

administración de una empresa estatal ya no pertenece al Estado, pero no 

necesariamente que la contraparte privada sea propietaria de la empresa estatal. En 

este sentido, la contraparte privada puede ser dueña de un porcentaje de la empresa, 

o incluso solo estar a cargo de su funcionamiento por un determinado plazo. Un 

punto adicional es que la contraparte privada puede poseer acciones de la empresa 

estatal, no por haberlas comprado sino por haber invertido en ella como un nuevo 

accionista. En el Perú se han llevado a cabo sobre todo dos tipos de privatizaciones: 

venta neta de activos y concesiones (TORERO; HERNÁNDEZ; DEUSTUA, 2007, 

p. 352). 

 

Torero, Hernández e Deustua (2007) após descreverem o processo de privatização 

com a venda de ações das áreas de telecomunicações, Eletricidade, Água e Saneamento; de 

concessões da rodovia Arequipa-Matarani, do Puerto de Matarani, de diversas vias férreas, do 

aeroporto internacional de Lima, da rodovia Ancón-Huacho-Pativilca, avaliam positivamente 

que: 

 

En suma, los resultados apuntan claramente a que el proceso de privatización debe 

continuar, sobre todo en electricidad, agua y otras empresas estatales en lãs que es 

necesario concluir o incluso empezar importantes reformas. Es preciso que los 

encargados de formular políticas fortalezcan los organismos reguladores y aumenten 

su independencia. También es necesario trabajar con las empresas privatizadas para 

identificar los grupos vulnerables y desarrollar iniciativas a la medida, como planes 

de consumos apropiados, que ayudarían a incrementar el bienestar del consumidor 

(TORERO; HERNÁNDEZ; DEUSTUA, 2007, p. 392). 

 

Diante de uma conjuntura internacional que se caracterizava por certo desgaste das 

políticas neoliberais, que seu governo aplicava, mas negava, FHC colocou como principal 

desafio no final do mandato, o projeto de reeleição.  

As manobras realizadas no congresso para a aprovação do projeto que alterava a 

constituição, ainda hoje, são alvo de polêmica e de apuração dos métodos usados e valores 

envolvidos. 

 

 

2.2.2 A reforma do aparelho do Estado de 1995 e as críticas ao projeto de reforma gerencial 

de FHC. 

 

 

Neste momento, é necessário que analisemos com maior detalhe a iniciativa da 

reforma do aparelho do Estado de 1995, pois, como dissemos, ela tem uma influência decisiva 

sobre a formulação das políticas públicas desde então, e, ainda inclui, o êxito e a permanência 



150 

 

das iniciativas de privatização no país ainda hoje.  

Bresser Pereira (1998), ministro de FHC e principal articulador da proposta, defende a 

Reforma do Estado como indispensável para adequá-lo às exigências dos ditos novos tempos 

na conjuntura mundial e brasileira.  

Parte da avaliação de que o Brasil e a América Latina passam por uma grande crise 

fiscal, e que neste contexto é necessária uma política de disciplina nos gastos públicos, 

privatizações e a retomada da ideia de deixar fluir as leis de mercado livre através de 

liberalização comercial, e, por fim, defende que a crise é uma crise do Estado, portanto, trata-

se de reconstruí-lo com um contorno social-liberal. 

FHC também vai desenvolver o mesmo raciocínio na exposição que faz no Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) em 1995, onde começa justificando sua 

avaliação pelo fato de que “[...] Sem dúvida, num sistema capitalista, Estado e mercado [...] 

são as duas instituições centrais que operam na coordenação dos sistemas econômicos [...] se 

uma delas apresenta funcionamento irregular, é inevitável que nos depararemos com uma 

crise” (CARDOSO, 1995, p. 14).  

Ele completa o argumento anterior afirmando que “[...] Foi assim nos 20 e 30, em que 

claramente foi o mau funcionamento do mercado que trouxe em seu bojo uma crise 

econômica de grandes proporções. Já nos anos 80 é a crise do Estado que põe em xeque o 

modelo econômico em vigência” (CARDOSO, 1995, p. 14). 

 Na sua proposta o Estado deve ter como tarefas principais: a garantia da propriedade e 

contratos, a promoção do bem-estar e os direitos sociais e a realização de uma política 

industrial voltada à promoção de exportações.   

A nova concepção de estado gerencial deve privilegiar a fiscalização e regulação em 

detrimento da primazia de investimento, característicos da economia do período anterior, e, a 

mudança, segundo ele, visa dar maior agilidade à ação do Estado, viabilizando um 

atendimento eficiente à população, consoante com os “avanços democráticos” no país.   

A reforma administrativa preconizada almeja a superação do patrimonialismo e da 

burocracia, marcas das concepções anteriores e sua substituição pelo estado gerencial. No 

PDRAE (1995) FHC cita a questão da seguinte maneira: “No plano administrativo, a 

administração pública burocrática, surgiu no século passado conjuntamente com o Estado 

Liberal, exatamente como uma forma de defender a coisa pública contra o patrimonialismo” 

(CARDOSO, 1995, p. 20).  

Depois de denunciar que a assunção desta responsabilidade teria levado a custos mais 

altos que os benefícios dela decorrente, afirma que: “Por isso, neste século as práticas 
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burocráticas veem sendo substituídas por um novo tipo de administração: a administração 

gerencial” (CARDOSO, 1995, p. 20).  

O plano reforça a argumentação contra a administração pública burocrática ao focar 

sua análise na sua forma de defender o interesse público: “Para a administração pública 

burocrática, o interesse público é frequentemente identificado com a afirmação do poder do 

Estado. [...] O conteúdo das políticas públicas é relegado a um segundo plano” (CARDOSO, 

1995, p. 23).  

Ataca ainda o princípio da impessoalidade contido na reforma burocrática de 1937, 

que estaria baseado no formalismo, no excesso de normas e na rigidez de procedimentos: “A 

pretexto de garantir a impessoalidade, dificulta-se a transparência administrativa, inibindo-se 

deste modo o controle social” (CARDOSO, 1995, p. 34). 

E por comparação, volta a defender a administração gerencial: “A administração 

pública gerencial nega essa visão do interesse público, relacionando-o com o interesse da 

coletividade e não com o do aparato do Estado” (CARDOSO, 1995, p. 34).  

FHC (1995, p.11), na introdução do PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, já havia defendido a necessidade da reforma afirmando que: “As pesquisas de 

opinião têm revelado que a reforma do aparelho do Estado conta com o apoio decidido da 

população”. 

Na página anterior, havia desenvolvido o seguinte argumento, para justificar a 

iniciativa de enviar o projeto para aprovação: 

 

“É preciso, agora dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 

chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, 

voltada para o controle de resultados e descentralizada para poder chegar ao 

cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e 

que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado”. 

(Grifos nossos) (CARDOSO, 1995, p. 10). 

 

Outro argumento utilizado com frequência para defender a proposta de reforma, como 

afirmamos anteriormente, é a caracterização do Estado como moroso, perdulário e sem 

memória administrativa. 

Esta forma, este novo estado buscaria introduzir a qualidade e a eficiência das 

operações na cultura da administração pública tendo como referência os modelos de gestão 

das empresas privadas, pautado nas proposições de maior controle de resultados, qualidade e 

produtividade. 

Não por acaso, troca-se a ideia de governabilidade pela de governance mais 
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sintonizado com a busca de uma administração flexível e eficiente. Nesta perspectiva o 

cidadão é visto como cliente, incorporando mais um dos postulados das teorias de qualidade 

total em voga na época. 

Este argumento é elaborado no PDRAE (1995): “A administração pública gerencial vê 

o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. Os resultados da 

ação do Estado são considerados bons [...], mas porque as necessidades do cidadão-cliente 

estão sendo atendidas” (CARDOSO, 1995, p. 23).  

FHC enfatiza o tipo de orientação político-ideológico que deve nortear a reforma 

gerencial na busca pela qualidade nos serviços: É preciso, agora dar um salto adiante, no 

sentido de uma administração pública que chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos 

atuais de administração e eficiência, voltada para o controle de resultados e descentralizada 

para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às 

instituições e que, portanto, torna-se “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado 

(FHC - PDRAE, 2005, p. 10). 

Suas palavras registram a força que determinados termos assumiam na época onde o 

senso comum e a própria academia estava embalada pela avalanche neoliberal de meados da 

década de 90, onde o cliente virou uma espécie de rei e comentava-se estarmos diante de uma 

nova ditadura: a do “cliente”.  

A proposta de reestruturação das funções do estado segue esta linha de raciocínio e 

preconiza quatro setores do Estado: o núcleo estratégico, responsável pela definição das leis e 

pela formulação das políticas públicas; o setor de atividades exclusivas onde o Estado tem a 

prerrogativa de legislar, tributar e prestar serviços que só a ele cabem; o setor de serviços não-

exclusivos ou competitivos onde atua junto com outras organizações públicas não estatais e 

privados; e, o setor de bens e serviços para o mercado que opera em setores de serviços 

públicos e/ou considerados estratégicos não assumidos pela iniciativa privada.  

Essas propostas de reestruturação das funções do Estado vão ganhar espaço e justificar 

as privatizações de vários setores do serviço público, um dos corolários do projeto neoliberal 

39
. 

                                                 
39

  O ex-ministro Bresser Pereira defende, ainda hoje, que a reforma não tem a ver com o projeto neoliberal. Em 

seu livro publicado em 2009 dedica grande parte do texto a rebater aos que acusam de neoliberal a reforma do 

governo FHC. Em artigo com o titulo “Banespa e o interesse nacional” publicado no jornal a Folha de São 

Paulo, em janeiro de 2000, ataca os excessos na abertura do mercado, as desnacionalizações promovidas pelo 

governo FHC e aponta o entreguismo como marca do processo de privatizações. Biondi (2003, p. 27), ainda 

em janeiro de 2000, ao comentar as palavras do ex-ministro e lançar dúvidas sobre as suas intenções, afirma: 

“Como explicar as criticas violentas partidas de um cidadão que foi cúmplice de todo esse processo de 

destruição da economia brasileira e do próprio país chamado Brasil, [...]”. Para aumentar a polemica, em 

entrevista mais recente a Folha de São Paulo (08/04/2011) afirma estar se afastando das influências 
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No que concerne aos servidores públicos a reforma propõe uma série de medidas que 

visariam maior formação e preparo condizente com a necessidade de atenderem a esse estado 

mais ágil e eficiente.  

Bresser Pereira (1998, p. 252) identifica na estabilidade do servidor (herdada do estado 

burocrático) um grande entrave, pois esta levaria a desmotivação e a acomodação no 

desempenho das funções, ao mesmo tempo em que “[...] inviabiliza a implantação de um 

sistema de administração pública eficiente, baseado num sistema de incentivos e punições”.  

Ele reforça posição defendida no citado PDRAE (1995): “A rigidez da estabilidade 

assegurada aos servidores públicos civis impede a adequação dos quadros de funcionários às 

reais necessidades do serviço, e dificulta a cobrança de trabalho” (BRESSER PEREIRA, 

1998, p. 34).  

Propõe então uma revisão constitucional que permita a demissão de servidores 

públicos e a adoção de um sistema de exoneração por desligamento voluntário, excetuando os 

integrantes do núcleo estratégico. 

Esse discurso revelava, a nosso ver, como temos enfatizado neste trabalho, uma 

posição político-ideológica voltada à abertura de espaço para as reformas neoliberais no país e 

a viabilização de um dos seus principais objetivos: a redução da capacidade operacional da 

máquina pública e a transferência de funções e/ou ativos públicos à órbita privada.  

Trata-se de busca de dominação ideológica e de “disputa de poder” na sociedade que 

aparecem encobertos pelo argumento de atendimento insatisfatório no serviço público, no 

sentido do que aponta Cardoso (1978, p. 82), ao avaliar que “[...] a ideologia dominante 

contém os fundamentos e os objetivos de sua manutenção como tal e da expansão do seu 

domínio, sem se colocar a dominação”. Isto a leva a comentar que “[...] O efeito desta 

ausência [...] é muito maior do que se a dominação fosse explicitamente negada” 

(CARDOSO, 1978, p. 83).  

Ela avalia que dentro desta estratégia parece que a utilização da ideologia como forma 

de dominação se faz especialmente por meio desta ausência e da sua divulgação como tal, isto 

é, tornando presente nos discursos ideológicos outros elementos e outros temas pertinentes à 

dominação do ponto de vista dos grupos dominantes, mas que não a própria dominação, “[...] 

através dos meios de comunicação e das formas de funcionamento das instituições sociais” 

(CARDOSO, 1978, p. 83). 

A permanência deste discurso tem evidenciado grande capacidade de convencimento 

                                                                                                                                                         
neoliberais (BRESSER, 2011). 
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nas mais diferentes camadas da população, até porque como alertava Fernandes (1975, p. 

151): “[...], a chamada luta “luta pelo poder político” representa uma luta pelo controle da 

mudança social, pois são seus efeitos que ditam o sentido, o alcance e a continuidade, a curto 

e longo prazo, das alterações ocorridas no padrão de integração da ordem social vigente”. 

Discurso que, via-de-regra, destaca o serviço privado, onde parecem estar “os seres 

humanos superiores” superdotados de “dons” e “competências”, como registra Frigotto (2010, 

p. 14), criticando a visão privatista que comandou a reforma do Estado.  

Reconhecemos a carência de determinados meios técnicos e a insuficiente preparação 

profissional dos servidores frequentemente lançados ao trabalho a partir do que sabem e 

revelam no concurso que os aprova. Além disto, há outras dificuldades de natureza gerencial 

que certamente induzem ao comodismo e ao baixo comprometimento.  

 Vemos isto apenas como sinais de que há algo a se questionar em relação à imagem 

formada sobre o serviço público e sua inferioridade em face do serviço privado. Assim 

também, há motivo para indagar de onde provem a capacidade de, mesmo desprovidos de 

alguns importantes recursos técnicos de gestão, realizarem seu atendimento de modo 

satisfatório. 

É importante lembrar, também os resultados obtidos em pesquisas, conforme nos 

relata Bresser-Pereira e Regina Silva Pacheco (2005, p. 13): Parte dos avanços pode ser 

observada por meio dos resultados da pesquisa nacional de satisfação dos usuários de serviços 

públicos, realizada no ano de 2000, que demonstram uma média de 75% de satisfação dentre 

os que efetivamente utilizam serviços públicos (sendo mais críticos ou menos satisfeitos 

aqueles que não utilizam). 

 Portanto, no que se refere na questão às consequências da reforma do governo FHC 

para os trabalhadores do serviço público assumimos a posição de Frigotto (2010b) onde 

afirma que: “uma das tarefas dos governos que buscam romper no Brasil com a tradição da 

modernização conservadora, é, sem dúvida, o resgate da esfera pública e de serviço público”.  

A seguir, o mesmo autor, defende que no esforço contra-hegemônico à ideologia e às 

políticas neoliberais a questão da concepção e da metodologia de formação e capacitação do 

trabalhador do serviço público é crucial “[...], pois uma das estratégias para o desmanche da 

esfera pública tem sido a difamação e desmoralização do servidor público”. (FRIGOTTO, 

2010b, p. 01). 

Vale citar ainda a posição contida no PDRAE sobre a questão da previdência dos 

servidores públicos, - ao apresentar dados no item: Crise Fiscal e Gastos com Ativos e 

Inativos -, que levariam a configuração de uma situação insustentável nas contas públicas: 
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“Do ponto de vista fiscal, a situação se tornará insustentável: a União terá que incorrer em 

déficits crescentes, ou comprimir ainda mais os gastos com consumo e investimentos para 

arcar com o pagamento das aposentadorias” (CARDOSO, 1995, p. 40).  

O plano de reforma do Estado defende também a necessidade reforma da previdência: 

“Portanto, a reforma do sistema previdenciário do servidor público é um passo fundamental e 

imprescindível para o equacionamento da crise fiscal e a própria reforma do Estado” 

(CARDOSO, 1995, p. 41).   

A ironia é que por falta de sustentação política ao governo de FHC, na correlação de 

forças que se estabeleceu a partir de então, a reforma da previdência seria levada adiante no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ainda sobre a reforma do aparelho do Estado, utilizaremos algumas críticas de textos 

produzidos na segunda metade da década de 1990, portanto ainda sob o impacto da reforma 

realizada em 95, e outros do início da década de 2000, preciosos pela lucidez e coragem de 

análise.  

Eles ajudam a compreender melhor os motivos da reforma, ainda mais porque, 

elaborados no período em que o discurso neoliberal ainda encontrava inúmeros defensores no 

país, incluindo parte da esquerda. 

Vale destacar um texto de Francisco de Oliveira (1999) em que ele faz uma análise 

ampla das privatizações e da reforma do Estado, onde ao salientar a importância de Fernando 

Henrique Cardoso nestes processos, vai afirmar que: 

 

Sob o seu comando, está se perpetrando a real reforma do Estado do ponto de vista 

do bloco dominante. Não é essa reforma de Estado que o Ministro Bresser Pereira 

trata; esta só tem a ver com o ódio que ele tem dos funcionários públicos, o que 

sugere, talvez, um divã de psicanalista. Não é dessa reforma que se trata, deixemos 

ao Bresser Pereira essa reforma banal. Ele se contenta com pouco, sua ambição é de 

organizador de um Pão de Açúcar estatal (OLIVEIRA, 1999, p. 74). 

 

E prossegue afirmando que a reforma do estado na América Latina passava por um 

escopo mais amplo do neoliberalismo e implicava em medidas que tinha como pontos 

principais: em primeiro lugar a abdicação da moeda nacional; em segundo lugar as 

privatizações; em terceiro lugar os acordos da dívida externa onde a rubrica de gasto do 

orçamento nacional é dedicada ao serviço de pagamento da dívida interna e externa, e disso o 

governo não foge, pois a retaliação vem no outro dia; e em quarto lugar os cortes 

orçamentários e as metas de redução do déficit em relação ao produto bruto, pois, se isto não 

for feito os recursos necessários aos planos de expansão não são liberados.  
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 Ele enfatiza sua crítica realçando que essa, na verdade, é a reforma do Estado que já 

foi feita pelas nossas costas. Tanto que a reforma tributária, que devia ser a primeira, ficou 

para última e já ninguém mais fala dela, porque de fato a reforma do Estado brasileiro, do 

ponto de vista dos grupos dominantes, já foi efetivada. “[...] Faltam alguns retoques, 

previdência e algo mais, mas no grosso, já foi efetivada” (OLIVEIRA, 1999, p. 76). 

Assim, Behring (2003, p. 171) caracteriza a iniciativa de FHC de “contra-reforma 

conservadora e regressiva, diferente do que postulam os que a projetaram entre as paredes dos 

gabinetes tecnocráticos e inspirados nas orientações das agências multilaterais”.  

Bhering (2003, p. 171) afirma: “Como já anunciei, cheguei à conclusão de que 

estamos diante de uma contra-reforma do Estado, e não de um processo de modernização 

conservadora, ainda que com aspectos que podem remeter a este termo-síntese”. 

Outro texto é o de Alves (2001), que começa citando Petras (1999) 
40

: “[...]não são 

forças econômicas globais impessoais que estão operando aqui, mas uma estratégia 

econômica enraizada nos interesses da classe alta e das corporações”. 

Ele prossegue, afirmando que não são ajustes a um desequilíbrio casual que forçam a 

superação da política promovida pelo capital, mas sim a necessidade de responder às 

exigências da burguesia e das grandes corporações monopolistas e oligopolistas em nível 

internacional e não apenas de problemas localizados nacionalmente.  

Alves (2001) ainda afirma que a mudança para um modelo gerencial de 

funcionamento do Estado não é uma modificação apenas de cunho administrativo, pois, para 

ele essa é a superficialidade da mudança e não o seu conteúdo fundamental.  

O elemento central encontrava-se, segundo ele, na alteração da propriedade e na 

relação entre propriedade privada e propriedade estatal e, deste modo, a reforma era um 

elemento decisivo para a viabilização das privatizações de serviços prestados pelo estado e 

empresas estatais principalmente. 

 O autor avalia que as alterações propostas no PDRAE se justificam porque, para as 

classes dominantes, é necessário aumentar o arco de poder econômico da burguesia, ampliar a 

margem de lucro, incrementar a ocupação de espaço na propriedade privada dos capitalistas 

no setor de serviços ou mesmo de produção de matéria prima. 

O mesmo Alves (2002, p. 107) registra que a coalizão conservadora formada para 

garantir o neoliberalismo possui, entre seus conteúdos básicos de sustentação, “[...] as 

privatizações, as terceirizações, a precarização, a desregulamentação e a flexibilização”.  

                                                 
40

  Petras, James. Armadilha neoliberal e alternativas para a América Latina. SP: Editora Xamã, 1999.  
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Faleiros (2000, p. 102) afirma que as mudanças previstas na reforma: “não são, pois, 

meros arranjos conjunturais para um equilíbrio de caixa, como apregoa o governo, mas um 

processo de refundação das relações de acumulação e das relações de classe”.  

Behring (2003, p. 126) acrescenta ser uma espécie de novo “pacto” desfavorável para 

os trabalhadores, ao que Sader (1999) adiciona a afirmação de estarmos falando de um 

“Estado mini-max: Máximo para o capital, mínimo para o trabalho”. 

Segundo Faleiros (2004), a Reforma do Estado no Governo FHC deixa de impulsionar 

o desenvolvimento e passa a implementar medidas legislativas, mudanças regulatórias e ações 

governamentais, para uma reordenação estratégica do papel do Estado, visando a impulsioná-

lo à competitividade do capital internacional. 

Assim, para ele, transferiu-se patrimônio público para o mercado; mudou-se a relação 

do Estado com o mercado e a sociedade, considerando o Estado como complementar àquele e 

instaurou-se um novo modelo de gestão pública gerencial. 

No livro de Aloysio Biondi (2012), citado anteriormente, ele vai dar sua versão sobre a 

questão que envolveu o ataque do governo ao contingente de funcionários tanto na máquina 

do governo como nas estatais, no momento em que os meios de comunicação martelavam a 

tecla sobre um suposto número excessivo de funcionários, agravado pela existência de 

“marajás” e salários altíssimos. 

Citando o ministro Bresser Pereira afirma que subitamente, após um cadastramento do 

funcionalismo, ele foi forçado a reconhecer publicamente o óbvio: “[...] o numero de 

funcionários públicos no Brasil é, na verdade, baixo (fato previsível diante da escassez ou 

mesmo inexistência de serviços públicos essenciais para o atendimento da população, no 

país)” (BIONDI, 2012, p. 36). 

 Biondi (2012, p. 36) conclui sobre a questão do numero de funcionários públicos, e 

temos inteira concordância com ele, que pode até haver distorções em algumas áreas, e 

certamente elas existem, “[...] mas nesse caso o problema deveria ser atacado com medidas 

específicas, e não com uma “guerra” desmoralizante contra todo o funcionalismo – e o 

Estado”. 

Ao se manifestar sobre a questão que envolve o papel do Estado, os servidores e os 

serviços por eles prestados à população, Ribeiro Junior (2012, p. 38) afirma que as estatais e 

seus servidores passaram a ser perseguidos e linchados diariamente nas manchetes e o Estado 

passou a ser o grande Satã, semeando-se uma ira santa contra sua presença na economia e um 

fogo constante dirigido aos seus serviços. “[...] Seus erros foram escancarados e seus acertos, 

subtraídos. Era preciso preparar o clima para vender as estatais, fossem quais fossem”. 
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Concordamos com a posição defendida por Antunes (1995), que vai afirmar que os 

projetos de reforma visam ao conjunto da classe trabalhadora, no entanto, acreditamos que 

tomam os servidores públicos como alvo imediato, pois, assim criam uma representação 

social negativa de tudo o que vem do Estado, pela qual se desqualifica o serviço público. 

Feitas estas considerações podemos dizer, em relações as indagações iniciais deste 

trabalho, que a iniciativa da reforma do Estado tinha como alvo desmontar o que restava do 

Estado Social no Brasil e abrir espaço para as reformas necessárias ao projeto neoliberal, em 

consonância com os interesses do capitalismo internacional e nacional. 

Consideramos de grande atualidade, a propósito da questão, as observações feitas por 

Oliveira (1999, p. 77), ao afirmar que: “Com este tipo de reforma do estado não há política 

social possível”.  

Ainda comentando sobre as iniciativas do governo FHC, indaga: “O que vemos todos 

os dias? Vemos o Comunidade Solidária, que é um passo atrás nas políticas sociais, que 

haviam começado a transpor o patamar do ad hoc orçamentário, para inscrever-se como 

direitos da cidadania. Deu tudo para trás” (OLIVEIRA, 1999, p. 77).  

Para ele, reinventado o “leite do Sarney”, o Projeto Rondon da ditadura e agora o 

chamado Universidade Solidária, volta-se ao mesmo nível da caridade privada, tal como 

publicidade, com pouco disfarce, dizendo que “[...]  a questão da pobreza vai voltar a ser uma 

questão de corações bem intencionados, de bolsa cheia, porque evidentemente só com coração 

bem intencionado não dá”. [...] “É a isso que o estado reformado desta maneira, está 

condenado: a ser algoz do seu próprio povo” (OLIVEIRA, 1999, p. 77). 

Concordamos com a atualidade das posições de Sader (1999, p. 126) que ao falar 

sobre as efeitos das políticas neo-liberais na discussão sobre o Estado, afirma que “[....] o 

Estado atual – mais ainda na periferia do capitalismo, que reúne cerca de 80% da humanidade 

– é indefensável do ponto de vista da grande maioria da população”.  

Ele prossegue realçando que é desnecessário ir muito longe, basta constatar quem paga 

os impostos, quem os sonega, a qualidade dos serviços prestados à população, “[...] como o 

capital é amparado mediante subsídios, incentivos, créditos, tarifas públicas subsidiadas, 

perdões de dívidas, além de investimentos e obras de infraestrutura dirigidas a apoiar a 

acumulação privada e políticas econômicas e financeiras com conotações de classe evidentes” 

(SADER, 1999, p. 126).  

No mesmo parágrafo lembra  que ainda falta mencionar a forma como os empregos 

públicos são utilizados pelos partidos e políticos conservadores como forma de cooptação 

social, de construção de formas de apoio clientelísticas, etc., “[...] além de outros favores 
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estatais, obtidos mediante privilégios concedidos a eles e a grandes empresários, nas fontes de 

financiamento público” (SADER, 1999, p. 126). 

Faleiros (2004) faz um balanço da reforma no período FHC e as perspectivas do 

governo Lula empossado em janeiro de 2003, e defende a ideia de que o papel do Estado 

proposto no governo Lula é o de proteger os investimentos capitalistas, mas atendendo melhor 

aos programas governamentais e ao interesse público, com o desafio de que o Estado possa 

vir a ter maior peso em relação ao mercado, propondo-se que o Estado não seja apenas um 

apêndice do mercado.  

Segundo ele, esta proposta se ajusta à correlação de forças em que o próprio governo 

se situa: dentro do capitalismo com uma inflexão para demandas de maior transparência e 

controle público, “[...] assim como de favorecimento de algumas metas junto aos mais pobres, 

na tentativa de harmonizar os interesses do capital e de socorro aos pobres na garantia da paz 

social e do poder político para tranquilidade dos investimentos” (FALEIROS, 2004, p. 59).  

A posição adotada, neste particular das reformas, por Francisco de Oliveira, e que 

encontramos no citado trabalho de Bhering (2003, p. 17), nos parecem atuais ao afirmar que 

“[...] A contra-reforma do Estado, que é uma contra-revolução, é o movimento pelo qual o 

capital tenta anular os novos atores políticos e tampar outra vez a Caixa de Pandora da 

desarrumação da relação de dominação”.  

Ao final do trecho citado defende que nem se trata de retirar a tutela do Estado sobre 

os cidadãos, nem estamos frente a um movimento de supressão do Estado pelo 

desaparecimento dos conflitos de classes. “[...] A esse canto de sereia neoliberal há que tapar 

os ouvidos, como Ulysses, e a melhor forma de fazê-lo é desmascarando na teoria e na prática 

os argumentos e ‘reformas’” (BHERING, 2003, p. 17). 

Portanto, é diante deste projeto de reforma de Estado que ainda nos encontramos41, ele 

é a matriz teórica, política, técnica e operacional que, com algumas pequenas mudanças e 

incrementos, segue até os nossos dias.  

Falar em formulação de políticas públicas na atualidade exige o cuidado de não cair na 

tentação de descolar as possibilidades da realidade, e a realidade é que estamos diante de uma 

concepção de Estado ainda de corte essencialmente (neo) liberal. 

 

 

2.3 Privatizações: antecedentes da disputa entre interesse público e privado no Brasil 

                                                 
41

  Não encontramos nenhum texto entre os autores citados que tenha mudado sua avaliação sobre a base 

conceitual e o sentido da reforma do Estado. 
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Neste item do capítulo, precisaremos esclarecer algumas questões sobre a forma de 

organização do seu conteúdo, para que tenhamos condições de compreender o que se coloca 

em relação às privatizações, no passado remoto do país. 

 Já dissemos, mas queremos reafirmar que isto não significará um raciocínio centrado 

na cronologia dos fatos, mas na constatação da necessidade de reconhecer os antecedentes 

históricos que apontam a formação do conceito de publico e privado entre nós, realçando a 

correlação de forças existente no interior da burguesia nacional e sua importância relativa no 

capitalismo internacional.   

Assim importa esclarecer, que utilizaremos nesta empreitada a contribuição de alguns 

dos principais autores que escreveram sobre a questão, e, no que concerne a este contexto, 

Behring (2003) afirma existir um roteiro amplo para o estudo do assunto, mas um consenso 

mínimo em torno de três principais autores: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e 

Caio Prado Junior.  

Ela afirma que eles partem de matrizes diferentes e a direção que tomam suas 

reflexões e contribuições são múltiplas, no entanto, cada uma delas gerou polêmicas, deixou 

discípulos e influenciou o curso de várias políticas e ações das classes sociais no Brasil, por 

isto conhecê-las é importante. 

As obras de Gilberto Freyre, principalmente Casa grande e senzala, com primeira 

edição em 1933, e de Sergio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, editado pela primeira vez 

em 1936, exerceram influência nos trabalhos de inúmeros autores na leitura que fazem da 

sociedade brasileira, porém não serão usadas como referências centrais neste trabalho por se 

distanciarem da base teórica escolhida para análise.  

Oliveira (2003, p. 19) adiciona a este “roteiro mínimo” citado por Bhering, a obra de 

Celso Furtado, que tem uma “imensa significação na história brasileira”, e complementa sua 

avaliação afirmando que a interpretação do autor sobre o papel do Estado, a partir dos anos 

1930 e utilizando-se de uma abordagem Keynesiana, tornou-se a referencia para pensar a 

economia e a sociedade brasileira, influenciando a formação de gerações de cientistas sociais 

desde 1956. 

No entanto realçaremos, naquilo que as aproxima das categorias referências definidas 

por este trabalho, as contribuições de Caio Prado Junior: Formação do Brasil Contemporâneo 

com a primeira edição datada de 1942 e Histórica Econômica do Brasil cuja primeira edição é 

de 1945, sendo que a mesma forma de tratamento será dada à contribuição de Celso Furtado, 
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principalmente através de Formação econômica do Brasil, publicada em 1959. 
42

 

A propósito de Caio Prado Junior, a influência de sua abordagem ganha relevo pela 

proximidade e pelas diferenças de seu trabalho com a obra de outro grande autor que estudou 

a realidade brasileira, que foi Florestan Fernandes.  

Neste percurso encontraremos distinções fundamentais entre suas abordagens, que 

explicam em grande parte opções tomadas pelas forças políticas no país nas últimas décadas, 

pois estiveram presentes em programas de partidos e nas obras de vários autores que neles se 

referenciaram e ainda se referenciam.  

Assim nossa opção significa privilegiar em Florestan Fernandes o que de significativo 

produziu e ajuda a compreender a realidade brasileira, que envolve sua produção teórica e sua 

trajetória política. 

Resumindo, estamos propondo buscar, principalmente nos trabalhos de Florestan 

Fernandes, os antecedentes na história do país que ajudam a compreender a construção das 

noções de espaço público e privado, e como essas noções indicam a consolidação do ideário 

liberal entre nós.    

Essas decisões como veremos em seus trabalhos, revelam os dilemas que vivem o país 

em função de sua forma especial de colonização e a necessidade de se articular com o restante 

da economia mundial, em processo avançado de consolidação do capitalismo.  

É diante desta consolidação que se trava uma disputa acirrada por mercados e onde os 

conflitos gerados pela ação da burguesia em prol de seus interesses se defrontam com a 

resistência dos trabalhadores, e, é exatamente este aspecto privilegiado por Florestan 

Fernandes, que nos interessa sobremaneira neste trabalho. 

Não temos a pretensão de fazer um levantamento completo de cada período, o que 

exigiria um alto grau de aprofundamento, porém a proposta é a de verificar o que de 

fundamental se coloca em disputa em cada um deles, na questão do público e do privado nos 

planos econômico, político e ideológico, no que tange as privatizações. 

No período que vai da colonização, passa pela abolição, pela proclamação e o fim da 

República Velha, o que importa essencialmente é compreender como esta necessidade 

reverbera a consolidação dos conceitos liberais, inerentes ao fortalecimento do modo de 

produção capitalista, e gera a formação de uma ainda incipiente burguesia, de extratos de 

pequenos e médios proprietários, e a propagação dos valores burgueses entre nós.  

O período vai revelar, o que Florestan Fernandes aponta como características da 

                                                 
42

 Oliveira (2003) homenageia Celso Furtado realçando a influencia que exerceu em diversos momentos da 

história do Brasil, destaca a importância e as criticas em relação a sua obra.   
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revolução burguesa, a influência que esta revolução teve na formação das classes sociais e na 

luta de classes no Brasil e que estarão presentes na disputa das noções de público e privado, 

desde então, na nossa sociedade. 

Na mesma direção partiremos, a seguir, para elucidar a forma destas concepções em 

outro período fundamental que é a década de 1930 no espaço de tempo que compreende o 

Estado Novo e os governos de Getulio Vargas.  

Nosso destaque será para o que no período Vargas está diretamente relacionado ao que 

ficou conhecido como “projeto nacional desenvolvimentista” e à reforma do Estado de 1937.  

A continuidade da análise incluirá um breve levantamento da base de argumentação 

política que será utilizada por forças de direita, por grupos ligados ao capital nacional e 

internacional, por entidades da sociedade civil e pelos militares para justificar o golpe de 

1964.  

Em sequência algumas considerações sobre as principais características e decorrências 

das políticas econômicas adotadas pela ditadura instalada, incluindo o período de 

redemocratização, e se estenderá até a aprovação da nova constituição em 1988. 

Assim, depois desta “pequena” introdução ao item, vamos finalmente aos destaques 

relacionados para cada período citado. 

 

 

2.3.1 O período colonial, a abolição e a República Velha 

 

 

O decreto promulgado por Dom João VI em 1808, em Salvador, que determinava a 

abertura dos nossos portos às nações amigas importa para a compreensão da forma de 

ocupação colonial e de como seus desdobramentos indicam, já nesta época, os traços da 

consolidação do capitalismo entre nós.  

O decreto além de ensejar a abertura dos portos do Brasil às nações amigas de 

Portugal, o que beneficiou a Inglaterra como principal potência do capitalismo na época, 

ainda se caracteriza como um marco por ter sido uma das primeiras experiências, no sentido 

liberal, já no contexto da denominada revolução industrial.  

Este fato, presente em momento expressivo como o da vinda da corte para o Brasil 

fugindo das consequências da derrota na guerra com a França em 1808, revela determinações 

econômicas, políticas e ideológicas que marcaram nossa trajetória histórica, e ao mesmo 

tempo exprimem a consolidação e o avanço do ideário liberal entre nós.  
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Estamos colocando este fato em destaque, pois entendemos que ele vai implicar em 

uma mudança política significativa na forma de relação da corte portuguesa com a colônia, 

pois, a proximidade na relação com o centro de poder, a infraestrutura física necessária ao 

funcionamento da corte, a implantação de uma base jurídico-legal e de diversas instituições 

necessárias por aqui, redefinem a importância que o Brasil assume no quadro da disputa das 

grandes nações capitalistas europeias do período, principalmente Inglaterra e França, pelo 

controle do mercado mundial. 

Caio Prado Junior (2008a, p. 368) toma também a questão como referência importante 

ao dizer, que antes dela, “[...] não entramos ainda na fase dos acontecimentos decisivos e de 

grande envergadura, cujo marco inicial podemos grosseiramente fazer coincidir com a 

transferência da corte portuguesa para ao Rio de Janeiro”, e, ainda afirma “[...] Mas vimos 

que as contradições aí já estão latentes, e começam a se manifestar em sintomas alarmantes 

que põem em xeque toda a estrutura colonial”. 

Ele, no entanto, alerta para o risco de tomar fatos históricos como referência ao 

lembrar que é o movimento eterno da História, do Homem e de todas as coisas, que não para e 

não cessa, e de que nós, com os pobres instrumentos de compreensão e de expressão que 

possuímos, não apanhamos e, “[...] sobretudo não podemos reproduzir senão numa parcela 

ínfima, cortes desajeitados numa realidade que não se define estática, e sim dinamicamente” 

(PRADO JUNIOR, 2008a, p. 367). 

Na mesma obra do autor encontramos uma passagem que ajuda a entender o tipo de 

tratamento que Portugal dispensava à colônia: “Ela é antes de tudo um “negócio” do rei, e 

todos os assuntos que se referem à administração pública são vistos deste ângulo particular” 

(PRADO JUNIOR, 2008a, p. 360).  

Esta concepção define, nas palavras de Caio Prado (2008a), a forma de tratamento 

dispensado aos problemas políticos e administrativos que suscita a colônia americana, que são 

sempre abordados de um ponto de vista estritamente financeiro. “[...] Para a política 

portuguesa, não havia aqui uma sociedade ou uma economia de que se ocupar, fosse embora 

em função dos interesses portugueses, mas tão-somente “finanças” a cuidar” (PRADO 

JUNIOR, 2008a).   

Então diríamos que o decreto que facilita o acesso dos nossos portos às “nações 

amigas” revela a articulação concreta de uma economia essencialmente agrária e exportadora 

de minérios e produtos primários para Portugal e países amigos, com capitalismo no plano 

mundial.  

Este traço ficará evidente na análise do Estado no Brasil, no arcabouço jurídico que 
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dará sustentação ao mesmo, nas suas reformas subsequentes e na forma de relação com outras 

nações do centro do capitalismo no mundo. 

Caio Prado (2008b, p. 23), em Histórica Econômica do Brasil sintetiza a questão 

afirmando que no seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos 

trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais complexa que a antiga feitoria, 

“[...] mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar recursos naturais de um 

território virgem em proveito do comércio europeu”.  

E aprofunda mais sua avaliação, realçando que este é o verdadeiro sentido da 

colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; “[...] ele explicará os elementos 

fundamentais, tanto no social como no econômico, da formação e evolução histórica dos 

trópicos americanos” (PRADO JUNIOR, 2008a, p. 23). 

Ainda a propósito da questão, Caio Prado faz uma afirmação que, feitas as devidas e 

necessárias ponderações, ainda são atuais, apenas mudando de escala e de produtos:  

 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos 

para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e diamante; 

depois algodão e, em seguida, café para o comércio europeu. Nada mais que isso. É 

com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a 

considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a 

sociedade e a economia brasileiras (PRADO JUNIOR, 2008a, p. 23).  

 

Atualmente ainda se referem ao país com a alcunha de “celeiro do mundo”, onde a 

parte mais significativa de nossa pauta de exportações continua relacionada a produtos 

primários43. 

O alerta, especificamente sobre esta parte da análise de Caio Prado, refere-se ao fato 

de que ao colocar a questão como pautada exclusivamente por interesse externo ele acaba por 

não atribuir importância devida ao determinante interno, incluindo a devida responsabilidade 

e a conivência da burguesia brasileira entre eles.  

É com base nesta interpretação que se funda a defesa da política do vínculo necessário 

entre capitalismo e trabalho no plano interno, contra o explorador externo. Esta questão vai 

estar no centro da discussão sobre os rumos a ser adotado pela revolução no país nas décadas 

seguintes. 

Na sequência de sua análise sobre as consequências deste tipo de relação com a 

metrópole e os vínculos estabelecidos a partir dela, afirma que esta herança vai se sentir com 

                                                 
43

  Ainda hoje o resultado das exportações brasileiras revela a preponderância dos minerais e produtos agrícolas. 

O texto de Petras (2013) que comentamos anteriormente realça está presença histórica do extrativismo na 

nossa economia. 
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maior intensidade na ocasião da independência: “Os acontecimentos posteriores que 

precedem imediatamente a Independência e a seguem, estão aí para demonstrá-lo” (PRADO 

JUNIOR, 2008a, p. 343).  

Faz então uma observação sobre o quadro gerado no momento em que cessa esta 

relação de dependência com o poder, a autoridade e a ação soberana da metrópole que 

contribuíram para congregar a sociedade colonial e a importância da constituição do Estado 

no Brasil: “O enfraquecimento daquele poder levou o país, durante muito tempo, para a 

iminência da anarquia, que aliás muitas vezes , e em vários setores, embora restritos, se 

tornou efetiva; e só se conteve com a constituição de um Estado...” (PRADO JUNIOR, 2008a, 

p.343). 

Sobre ele e sua participação neste período, especialmente no enfrentamento ao viés 

conservador do pensamento da época quando da discussão sobre o caminho mais adequado 

para a modernização do país, Coutinho (2006), ressalta que cabe uma distinção sobre um 

autor marxista como Caio Prado Junior, pois em sua análise do Brasil, mostrou que essa 

forma de modernização conservadora era, entre nós, um fato histórico, “[...] mas indicou ao 

mesmo tempo os efeitos nefastos que isso trouxe para o presente brasileiro (déficit de 

cidadania, dependência externa, formas de coerção extra-econômica na relação entre capital e 

trabalho etc.)” (COUTINHO, 2006, p. 177). 

Vale registrar na análise feita por Cunha (2007), o que envolve no plano geral as 

colonizações, que para ele surgiu como uma variante para intensificar a acumulação 

(primitiva) de capital que acabaria por acelerar o processo de formação dos estados nacionais 

centralizados e de emergência na economia capitalista, tendo na industrialização seu veio 

maior.  “[...] A colonização consistia, basicamente, na organização de uma economia 

complementar à da Metrópole” (CUNHA, 2007, p. 22). 

O autor ainda acrescenta que a exploração colonial era guiada pela doutrina 

mercantilista na qual a burguesia mercantil exercia o monopólio do comércio e estabelecia 

uma verdadeira “reserva de mercado”, onde a situação de monopólio permitia forçar para 

cima o preço das mercadorias importadas pelas colônias e, ao mesmo tempo, forçar para 

baixo o preço dos produtos produzidos para exportação. “[...] Pela conjugação de ambos os 

processos, maximizavam-se os lucros da burguesia mercantil metropolitana e as colônias 

cumpriam, assim, sua função” (CUNHA, 2007, p. 22). 

Cunha (2007) ainda registra que esse mecanismo de exploração das colônias pelas 

metrópoles suscitava a resistência dos colonos que era combatida com a mobilização do 

aparelho repressivo metropolitano e com o uso da burocracia para cooptar membros das 
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classes dominantes coloniais – os cargos públicos eram doados em retribuição aos serviços 

prestados ao rei - no sentido de desmobilizar prováveis oposições.  

Ainda sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil, podemos citar o trabalho de 

Gonçalves e Pomar (2002, p. 07), que ao analisar a questão da dívida externa vê ali a presença 

de fatores que antecipam o padrão de relacionamento do país com o capitalismo mundial 

desde então: “Quando veio para o Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica, D. João 

trouxe junto a dívida contraída pela Casa Real portuguesa na Inglaterra”.  

Eles prosseguem: “Em 1822, como parte dos acordos de Independência, herdamos a 

dívida portuguesa da ordem de 1,3 milhão de libras esterlinas, correspondente a cerca de 30% 

do valor de nossas exportações” (GONÇALVES; POMAR, 2002, p. 07).    

Revelando que grande parte da dívida contraída pelo Império nunca chegou ao Brasil, 

tendo ficado em Londres seja para pagar dívidas velhas, seja para cobrir comissões de 

credores internacionais, cujo maior intermediado era a casa bancária Rothschild & Sons, os 

autores vão afirmar que: “Para liquidar essa e outras dívidas, o Império nascente, contraiu, em 

1824, nosso primeiro empréstimo externo, no valor de 3,7 milhões de libra” (GONÇALVES; 

POMAR, 2002, p. 07). 

Segundo eles, depois de uma série de empréstimos chegamos assim a situação em que: 

“O Império conseguiu resgatar parte desse valor e transmitiu à nascente República 

proclamada em 1889, uma dívida externa de 30,4 milhões de libras” (GONÇALVES; 

POMAR, 2002, p. 07). 

A abordagem sobre a questão da formação da dívida, sua repercussão por ocasião da 

independência, e nela a relação com a Inglaterra, havia sido abordado por Furtado (1989), ao 

lembrar que se transferindo o governo português para o Brasil sob a proteção inglesa e 

operando-se a independência sem descontinuidade na chefia do governo, “[...] os privilégios 

econômicos de que se beneficiava a Inglaterra em Portugal transferiram-se automaticamente 

para o Brasil independente” (FURTADO, 1989, p. 36).  

Ele ainda acrescenta a posição de que, se bem haja conseguido separar-se de Portugal 

em 1822, “[...] o Brasil necessitou vários decênios mais para eliminar a tutelagem que, graças 

a sólidos acordos internacionais, mantinha sobre ele a Inglaterra” (FURTADO, 1989, p. 36).  

Cunha (2007, p. 122) sobre a questão acrescenta que o controle inglês exercido 

indiretamente sobre a economia do Brasil se tornou direto quando o governo britânico 

patrocinou a independência: “O Brasil assumiu uma importante dívida portuguesa para com 

os banqueiros ingleses, primeiro passo de um longo e cumulativo processo de 

endividamento”.  
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Ele afirma ainda que em seguida, foi assinado um tratado de “amizade, comércio, 

navegação” que concedia às mercadorias inglesas grandes vantagens alfandegárias em 

comparação às de outros países. 

Anteriormente, havíamos antecipado que encontraríamos na obra de Florestan 

Fernandes, o que de mais consistente existe sobre a questão de que trata este capítulo, pois 

nela estão presentes elementos conceituais e políticos que permanecem como referências 

centrais e indispensáveis para a análise. 

A marca maior do seu trabalho é a de fugir dos aprisionamentos de uma análise 

meramente historiográfica no sentido positivista, ao qual nos habituamos, e de uma visão 

economicista do problema.  

Isto não exime sua obra de críticas, que, no entanto, não tira o mérito do seu trabalho 

intelectual e de sua prática política e militante cujo legado permanece como instrumento 

fundamental para a compreensão e avaliação da nossa realidade. 

Sua obra mais conhecida e a que permite um aprofundamento maior na interpretação 

do país é assim comentada por Bhering (2003, p. 90), ao comparar sua contribuição para a 

compreensão da formação social brasileira com os de outros autores, entre eles Caio Prado 

Junior: “Considerando que o estoque categorial de Florestan Fernandes é muito mais amplo e 

atual, vale realizar um mergulho mais profundo na sua interpretação do Brasil, que se 

encontra em A revolução burguesa no Brasil” (BHERING, 2003, p. 90). 

A autora refere-se especialmente a este trabalho da seguinte forma: “Trata-se de uma 

obra monumental, plena de erudição, e que contém um movimento dialético de síntese e 

superação do referido pensamento social anterior acerca da questão nacional” (BHERING, 

2003, p. 90)
44

, posição que nos parece coberta de razão.  

 No texto de A Revolução Burguesa (2006) 45, Fernandes ao caracterizar a economia 

colonial realça o papel decisivo que a grande lavoura representava nela, como responsável 

pela exportação, o que será um fator decisivo na forma de difusão do liberalismo entre nós e 

na formação do tipo de “espírito burguês” que acabará prevalecendo na nossa história.  

                                                 
44

  Bhering (2003, p. 90) complementa sua análise apresentando, em nota, o que denomina de “críticas e 

exigências posteriores a serem consideradas”, sobre a obra de Florestan Fernandes. Ela cita Almeida (1987) 

que questiona, entre outras questões, o emprego do conceito de revolução burguesa para uma interpretação do 

Brasil e Gorender (1987b) que também aponta discordância sobre a aplicabilidade do conceito de revolução 

no Brasil, porém, para a autora “[...] manifestando forte proximidade com as consequências políticas do 

estudo de Fernandes” (BHERING, 2003, p. 90). 

 
45

  A Revolução Burguesa foi escrita em duas etapas distintas. A primeira em 1966 após o golpe militar e a 

segunda 10 anos após  a cassação dos direitos políticos de Florestan Fernandes que foi aposentado 

compulsoriamente da função de docente da USP – Universidade de São Paulo, portanto existe um hiato de 10 

anos entre elas.  
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Ele afirma, a propósito que: “[...] o sistema colonial forçava um tipo de acomodação 

que retirava da grande lavoura qualquer poder de dinamização da economia interna” 

(FERNANDES, 2006, p. 42), e prossegue afirmando as características desse processo e sua 

resultante “Ela era compelida a especializar-se como unidade econômica estanque e fechada 

sobre si mesmo tendo de prover as suas necessidades fundamentais, apesar de ser uma 

“empresa exportadora”” (FERNANDES, 2006, p. 42).  

Fernandes (2006) acresce ao seu raciocínio o fato de que a abundancia de terras, do 

trabalho escravo e da agricultura extensiva agravaram esses efeitos o que levou a um 

resultado deste conjunto de fatores ao fato de que a grande lavoura possuía “[...] escassa 

capacidade para originar um circuito de reinversão com tendências autonômicas e de bases 

capitalistas mais ou menos consistentes”.  

Seguindo na sua análise vai afirmar que “Isso contribuiu para a economia colonial 

fechar-se sobre si mesma, apesar de organizar-se para a exportação: seu único pólo dinâmico 

era neutralizado nos limites que transcendessem (ou pudessem romper) o controle econômico 

vindo de fora” (FERNANDES, 2006, p. 42).  

Sobre a grande lavoura ele afirma que: “[...] com o café a grande lavoura atinge o 

clímax de suas potencialidades econômicas. É também sob o ciclo do café que ela entra em 

crise, não apenas de conjuntura, mas estrutural” (FERNANDES, 2006, p. 131), ainda assim 

reconhece a importância que a grande lavoura do café possui para a compreensão do passado 

remoto e do passado recente da sociedade brasileira. 

Para Fernandes (2006) esses fatos possuem importância evidente “Acima de tudo, 

porque indicam que a formação da mentalidade econômica do principal agente econômico 

interno estava sujeita a uma distorção inevitável”. 

 É sobre este contexto socioeconômico e político que ele jogará um grande peso, mais 

que nos empreendimentos econômicos, para explicar os desdobramentos dessas 

determinações na fundação de um Estado e no que denomina de transição para a era da 

sociedade nacional.  

Fernandes (2006, p. 478), ainda que alerte que o seu propósito é discutir como se deu a 

Revolução Burguesa e não a formação da burguesia brasileira, avalia que a partir deste ponto 

“[...] gradualmente uma parcela em aumento crescente de “senhores rurais” é projetada no 

cenário econômico das cidades e no ambiente político da Corte ou dos governos provinciais” 

ou seja, “[...] Em uma palavra, ela aburguesou-se [...]”.  

Simultaneamente com a modificação da esfera de serviços, que aparecerá antes da 

extinção da escravidão e da universalização do trabalho livre, e principalmente nas regiões 
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que se beneficiaram do surto econômico do café e da imigração, surgiram novos tipos 

humanos representantes mais característicos e modernos do “espírito burguês”. 

Eles eram os negociantes a varejo e por atacado, os funcionários públicos e os 

profissionais “de fraque e de cartola”, os banqueiros, os vacilantes e oscilantes empresários 

das indústrias nascentes de bens de consumo, os artesões que trabalhavam por conta própria e 

toda uma massa amorfa de pessoas em busca de ocupações assalariadas ou de alguma 

oportunidade “para enriquecer”.  

Desta maneira, segundo Fernandes, entre elas “[...] medrou, bem depressa, uma 

tendência nítida de defesa do desnivelamento dos privilégios daquela aristocracia” 

(FERNANDES, 2006, p. 46), onde o que importava mesmo era a ampliação do número de 

“privilegiados” levando a que no processo de urbanização aparecessem as formas agressivas 

de dualidade ética onde “o nosso grupo com frequência se reduzia à família dos interessados. 

E o grupo dos outros acabava sendo a coletividade como um todo” (FERNANDES, 2006, p. 

46).  

Esses elementos levam-no a afirmar que “Esses tipos de homens, malgrado sua 

variedade e heterogeneidade, impulsionaram [...], a revolução que pôs em xeque os hábitos, as 

instituições e as estruturas sociais persistentes da sociedade colonial” (FERNANDES, 2006, 

p. 46), e, ainda que esse “espírito burguês” não exigisse os direitos do cidadão, ele se voltava 

“contra o que havia de “arcaico” e de “colonial” tanto na superfície quanto no âmago da 

ordem social patrimonialista” (FERNANDES, 2006, p. 47).  

Mais adiante no texto falando sobre esse tipo de homem que ao longo do seu destino 

teria sido “bafejado pela sorte”, pelo menos até a crise de 1929, vai afirmar que os papeis 

econômicos emergentes, nascidos do desenvolvimento urbano ou da expansão interna do 

capitalismo comercial e financeiro, que estava por trás dele, “[...] só poderiam ser 

aproveitados pelas “famílias tradicionais” de recursos e pelos “imigrantes prósperos”” 

(FERNANDES, 2006, p. 148), assim, dessas duas categorias sociais é que seriam recrutados 

os “homens de negócios” da época. 

Fernandes (2006, p. 48) atribui grande importância à Independência na sua análise 

sobre a revolução burguesa no Brasil, que “não obstante a forma em que se desenrolou, 

constitui a primeira grande revolução social que se operou no Brasil”.  

Na sua avaliação, isto se dá sob dois aspectos correlatos: “[...] como marco histórico 

definitivo da “era colonial”; como ponto de referência para a “época da sociedade nacional”, 

que com ela se inaugura” (FERNANDES, 2006, p. 50).  

Ele alarga sua avaliação afirmando que “[...] a Independência foi naturalmente 
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solapada como processo revolucionário, graças ao predomínio de influências histórico-sociais 

que confinavam a profundidade da ruptura com o passado” (FERNANDES, 2006, p. 51). 

Ainda que possamos questionar o caráter de perpetuidade que se faz presente na 

passagem seguinte, ele detalha ainda mais a base de sua visão do processo “O estatuto 

colonial foi condenado e superado como estado jurídico-político. O mesmo não sucedeu com 

o seu substrato material, social e moral, que iria perpetuar-se e servir de suporte à construção 

de uma sociedade nacional” (FERNANDES, 2006, p. 51).  

Esses motivos o levam a afirmar mais adiante no seu texto que: “O que ocorreu com o 

Estado nacional independente é que ele era liberal somente em seus fundamentos formais. Na 

prática, ele era instrumento da dominação patrimonialista no nível político” (FERNANDES, 

2006, p. 90). 

No entanto, Fernandes (2006, p. 84) avalia que um dos principais avanços 

proporcionado pela Independência se evidência pelo fato de que “[...] as alterações estruturais 

e dinâmicas mais relevantes ocorreram no nível da reorganização do fluxo de renda e do seu 

impacto sobre a economia interna”, e que isto revelava um fator importante em sua opinião: 

“Antes, o fluxo da renda era canalizado de dentro para fora. Graças à extinção do estatuto 

colonial e à Independência, ele passa a orientar-se para dentro” (FERNANDES, 2006, p. 84). 

Nesse contexto o liberalismo que vai se estabelecer no período “possui um nítido 

caráter instrumental” e enfrentará o complexo problema de criar uma nação num país 

destituído de condições mínimas de uma “sociedade nacional”, mesmo que tenha concorrido 

para revolucionar o horizonte cultural das elites nativas.  

Fernandes (2006) faz então uma afirmação que nos ajuda a entender grande parte das 

questões que envolvem ainda hoje a forma de lidar com o Estado no Brasil: “O Estado impôs-

se como a única entidade que podia ser manipulável desde o início, a partir da situação de 

interesses das elites nativas mas com vista a sua progressiva adaptação à filosofia política do 

liberalismo” (FERNANDES, 2006, p. 53). 

Vale registrar o conceito de Fernandes (2006) sobre revolução burguesa, pois elucida a 

consistência do seu aporte teórico, e, de onde parte para analisar a questão na história do 

Brasil. 

 

Na acepção em que tomamos o conceito, revolução Burguesa denota um conjunto de 

transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só 

se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua evolução 

industrial (FERNANDES, 2006, p. 239). 
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Ele elucida ainda que “Há, porem, um ponto de partida e um ponto de chegada, e é 

extremamente difícil localizar-se o momento em que essa revolução alcança um patamar 

histórico irreversível, [...], e, ao mesmo tempo, de consolidação do poder burguês e da 

dominação burguesa” (FERNANDES, 2006, p. 239). 

Ele indica ainda a evolução do processo ao dizer que “A situação brasileira do fim do 

Império e do começo da República, por exemplo, contém somente germes desse poder e dessa 

dominação” (FERNANDES, 2006, p. 239). 

Fernandes (2006, p. 239) reforça ainda mais seu argumento em duas passagens na 

mesma página: “O que muitos autores chamam, com extrema impropriedade, de crise do 

poder oligárquico não é propriamente um “colapso”, mas o início de uma transição que 

inaugurava [...], uma recomposição das estruturas do poder, pela qual se configurariam, 

historicamente, o poder burguês e a dominação burguesa”. 

Ele arremata sua análise com afirmações como a de que “Essa recomposição marca o 

início da modernidade, no Brasil”, e que a mesma “[...] separa (com um quarto de século de 

atraso, [...] a Abolição, a Proclamação da Republica e as inquietações da década de 1920 da 

“era senhorial” (ou o antigo regime) da “era burguesa” (ou da sociedade de classes)”” 

(FERNANDES, 2006, p. 239).  

Ao fazer uma análise, no plano mais geral, do comportamento da burguesia em 

processos revolucionários em outros países faz uma comparação entre elas e a consolidação 

do poder burguês no Brasil, afirmando que ao contrário de outras burguesias, que forjaram 

instituições próprias de poder especificamente social e só usaram o Estado para arranjos mais 

complicados e específicos, “[...] a nossa burguesia converge para o Estado e faz sua 

unificação no plano político, antes de converter a dominação socioeconômica no que Weber 

entendia como “poder político indireto”” (FERNANDES, 2006, p. 240).  

Ele avalia que isto levou a burguesia nacional a se ajustar à “situação segundo uma 

linha de múltiplos interesses e de adaptações ambíguas” e de ter, nestas circunstancias, optado 

por uma mudança gradual e de composição em detrimento de uma “modernização impetuosa, 

intransigente e avassaladora” (FERNANDES, 2006, p. 240).  

Esses traços levam a que a burguesia nacional reaja de maneira predominantemente 

reacionária e conservadora diante de qualquer aspiração democrática das massas, e, por 

exemplo, nas greves operárias da década de 1910, trate o fato como pura “questão de polícia”.   

Como acréscimo, neste ponto, vale registrar alguns aspectos que são destacados pelos 

principais analistas da obra de Florestan Fernandes, entre eles José de Souza Martins, pois 

promovem um ajuste e uma atualização das suas contribuições para a compreensão da história 
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do país.  

No Prefácio à quinta edição da Revolução burguesa no Brasil, Martins (2006, p. 19) 

destaca alguns desses aspectos que estão presentes nesta obra de Florestan Fernandes: a 

predominância no Brasil de uma estrutura social de estamentos e não de classe sociais, o que 

leva a um capitalismo singular e problemático; o fato dele se insurgir contra certo 

evolucionismo antidialético que trabalhava com a ideia de etapas de desenvolvimento, 

segundo um modelo mecanicista e abstrato de história, para interpretar a trajetória do Brasil 

tomando como modelo a análise deste processo nos países onde o socialismo se implantara 

(MARTINS, 2006, p. 18); o fato de que é a escravidão e não o proletariado a  referência para 

construir a interpretação do Brasil (MARTINS, 2006, p. 20). 

Assim, a posição de Florestan Fernandes que se baseia na análise dos conflitos de 

interesses das classes sob o capitalismo, permite que ele demonstre na interpretação que faz 

da revolução burguesa no Brasil, que a exploração “externa” não se realiza sem o apoio das 

forças que no plano interno também a realizam, ou seja, a exploração, que é parte essencial do 

sistema, se dá por aqui através de uma aliança do capital internacional com o seu parceiro 

nacional, é bem verdade que aliado menor e subordinado, mas ainda assim aliado.  

É isto que permite que ele se coloque contra a tendência dominante na esquerda 

brasileira, que sustenta, ainda hoje, a ideia de construção de um “pacto social” onde as forças 

ligadas aos interesses dos trabalhadores apoiariam o capital nacional, isto geraria um ciclo 

desenvolvimentista, que resultaria numa revolução burguesa modernizadora.  

Fernandes se coloca como vimos, contra o evolucionismo antidialético de um 

determinado tipo de marxismo que se baseia numa concepção de história por etapas e que 

toma como referência um modelo abstrato de processo social. 

Vale destacar sua defesa da necessidade radical de transformação da realidade 

brasileira, que só seria possível com a participação autônoma e independente dos 

trabalhadores.  

Ele não via possibilidade de alterar o quadro, instalado pela forma em que se deu a 

revolução burguesa entre nós, sem que a força da intervenção dos trabalhadores alterasse esse 

estado de coisa 
46

. 

                                                 
46

 Não devemos desconhecer, a propósito da questão, a contribuição de Jacob Gorender na sua obra O 

escravismo colonial, lançado em 1978. Sobre o trabalho Maestri (2005, p. 20) afirma existir um vasto 

movimento de deslegitimação científica e acadêmica de O escravismo colonial, inicialmente em forma 

indireta e transversal, mais tarde em forma direta e frontal, que “[...] se mobilizou para soldar a fratura 

causada pela aparição de obra que colocava o trabalhador e a luta de classe no centro da interpretação da 

formação social brasileira” . No texto citado anteriormente – A revolução burguesa e os comunistas – 

Gorender (1987b) afirma que “[...] Aqui, no Brasil, não há o que realizar em matéria de revolução burguesa. 
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Essas posições de Fernandes nos permitirão avaliar com maior rigor os elementos que 

antecipam e dão conta dos dilemas da revolução burguesa nos períodos seguintes, vão 

consolidar um determinado padrão de dominação burguesa que vai exercer influência sobre os 

fatos presentes, ainda mais, tratando-se de um tema como o das privatizações.  

Gonçalves (1999, p. 51), ao pesquisar a presença do capital estrangeiro no Brasil numa 

perspectiva histórica traz a tona outros elementos que se acrescentam na análise, ao avaliar 

que a “[...] inserção internacional do Brasil tem sido, historicamente ampla e profunda”.  

Ele acrescenta a isto que com relação ao capital na forma de investimento externo 

direto (IED) – por meio das empresas de capital estrangeiro (ECE) -, “[...] a história mostra 

seu papel de destaque nos processos de acumulação de capital e crescimento econômico do 

país” (GONÇALVES, 1999, p. 51).  

O autor prossegue afirmando que “Ao longo do século XIX, houve o avanço do capital 

externo no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século, quando o capital 

estrangeiro (predominantemente britânico) esteve por meio de concessão de empréstimos” 

(GONÇALVES, 1999, p. 53).  

Gonçalves (1999) lembra que na segunda metade do século XIX “[...] as empresas 

estrangeiras tinham uma posição de mercado hegemônica em segmentos importantes da 

economia brasileira e, inclusive, exerciam o poder monopolista”, ao que ele adiciona: “Deve-

se notar que no início do século XX, [...], o Brasil era um dos países com maior grau de 

integração no sistema mundial” (GONÇALVES, 1999, p. 53).  

Ele realça ainda que ocupávamos a sétima posição no ranking de países receptores de 

investimentos britânicos, numa relação em que os cinco primeiros eram ou tinham sido parte 

do império e em sexto lugar estava apenas a Argentina. 

Estes elementos apontados pelo autor reforça o que vimos analisando até agora, 

relaciona-se diretamente com o tema deste trabalho e ajuda a compreender o papel 

desempenhado pelo capital externo e pelas empresas estrangeiras: “A profunda e ampla 

inserção internacional do aparelho produtivo do Brasil é parte da história econômica do 

país” (GONÇALVES, 1999, p. 53). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Trata-se de etapa que a própria história se incumbiu de suprimir. Aqui, no Brasil, já é a vez, conquanto ainda 

não a hora, da revolução socialista” (1987b, p. 259). 
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2.3.2 A crise de 1929, Getulio Vargas e o Estado Novo, o nacional desenvolvimentismo 

 

 

A análise da crise de 1929 do ponto de vista econômico e os seus desdobramentos 

evidenciam de um lado os componentes estruturais da economia no modo de produção 

capitalista e, de outro lado, uma crise de superprodução como decorrência da lógica intrínseca 

ao seu funcionamento, como indicado por Marx. 

Desde então as consequências da crise e as alternativas engendradas para sua solução 

deixaram suas marcas e, incidem diretamente na compreensão do tema deste trabalho e na 

disputa entre o público e do privado. 

Marx e Engels (2010, p. 45), no Manifesto, escrevem sobre as crises a partir de sua 

caracterização como uma “epidemia”: “Uma epidemia, que em qualquer outra época teria 

parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade – a epidemia da superprodução”, 

conduzindo, segundo suas palavras, a sociedade a um “estado de barbárie momentânea” pela 

simples razão de que “[...] a sociedade possui civilização em excesso, meios de subsistência 

em excesso, indústria em excesso, comércio em excesso” (MARX; ENGELS, 2010, p. 45).  

Eles apontam, a seguir, a maneira que a burguesia usa para vencer as crises: “[...] De 

um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas; de outro, pela 

conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos” (MARX; ENGELS, 

2010, p. 45) e, ainda afirmam que esta maneira de vencer as crises leva “[...] Ao preparo de 

crises mais extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios de evitá-las” (MARX; 

ENGELS, 2010, p. 45).  

Estas palavras impressionam, pela capacidade de análise sobre a forma de 

funcionamento da sociedade burguesa nas crises, quadro que se repete por sinal até os nossos 

dias, e indicam as consequências de sua permanência.  

Muito se escreveu sobre a crise de 1929, e para este trabalho em relação a elas importa 

registrar alguns aspectos que vão nos ajudar compreender de que forma as alternativas de 

solução engendradas para solucioná-las acabam por imprimir uma característica nova ao 

projeto liberal, revelar a importância que o Estado teve para a saída da crise e que teria cada 

vez mais, daí em diante, para sua manutenção.  

A crise de 29 de saída evidencia as consequências da ação dos monopólios na disputa 

pela partilha do mercado mundial e comprova a tese do imperialismo como fase superior do 

capitalismo, - vimos isto em Lênin (1979) -, configurando uma conjuntura extraordinária na 

segunda década do século 20 e que ele acabou por não acompanhar em função do seu 
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falecimento.  

O que levantamos em Imperialismo - fase superior do capitalismo (1979) é decisivo 

para compreender, o que os economistas, filósofos, políticos, “homens de negócio”, não 

conseguiram entender no primeiro momento da crise. 

Nosso roteiro de trabalho quando coloca em evidência a questão da participação 

fundamental do Estado diante da crise não pressupõe considerá-lo como se fosse autônomo 

numa sociedade de classes.  

Ao contrário entendemos que ele é fruto das relações de classe, sua constituição e suas 

possibilidades de transformação dependem das determinações que provêm das relações 

econômicas, onde são produzidas as demandas e as necessidades do capital nas mais variadas 

dimensões, e das múltiplas mediações políticas, ideológicas e sociais. 

A era dos extremos: o breve século XX, escrita por Eric Hobsbawn em 1995 e que 

abrange o período que vai de 1914 até 1991, é uma obra que a despeito de dar margem para 

vários questionamentos pelas categorias de análise escolhidas, fornece elementos importantes 

para a compreensão da crise e das soluções que foram engendradas para sair dela 47.  

Hobsbawn (1995) vai registrar o que nas suas palavras parecia ser novo na conjuntura 

da década, tendo em vista o crescimento de mais de um século da economia mundial, com 

“exceção das súbitas e breves catástrofes das depressões cíclicas”, e que colocavam pela 

primeira vez um perigo real ao sistema na história do capitalismo.  

Assim, expressa-se dizendo que a história da economia mundial desde a Revolução 

Industrial tem sido de acelerado progresso técnico, de contínuo mais irregular crescimento 

econômico, e de crescente “globalização”, ou seja, “[...] de uma divisão mundial cada vez 

mais elaborada e complexa do trabalho, uma rede cada vez maior de fluxos e intercâmbios 

que ligam todas as partes da economia mundial ao sistema global” (HOBSBAWN, 1995, p. 

92).  

Ele prossegue lembrando que o progresso técnico continuou e até se acelerou na “Era 

da Catástrofe”, transformando e sendo transformado pela era de guerras mundiais. “[...] 

Embora na vida da maioria dos homens e mulheres as experiências econômicas centrais da era 

tivessem sido cataclísmicas, culminando na Grande depressão de 1929-33, o crescimento 

econômico não cessou nessas décadas. Apenas diminuiu o ritmo” (HOBSBAWN, 1995, p. 

92). 

                                                 
47

  Entre as obras que analisam a crise de 1929, são usadas ainda hoje como referencia e a interpretam a partir de 

perspectivas teóricas diferentes citaríamos: 1929 – A grande crise de John K. Galbraith (2010), e 

Imperialismo e a crise de 1929 de Leon Trotsky (2009).  
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Hobsbawn no mesmo parágrafo, ainda que reconhecendo as oscilações dos índices de 

crescimento no período, realça que: “Contudo se um ser de Marte estivesse observando as 

irregulares flutuações que os seres humanos experimentavam no solo, ele ou ela teria 

concluído que a economia mundial se achava em expansão contínua” (HOBSBAWN, 1995, p. 

92). 

Na página seguinte ele vai afirmar que, com certeza sob um aspecto ela não se achava 

em expansão, pois, por qualquer critério de medição, a integração da economia mundial 

estagnou ou regrediu. “[...] Os anos anteriores à guerra tinham sido o período de maior 

migração em massa da história registrada, mas esses fluxos depois secaram, ou foram 

represados pelas perturbações das guerras e restrições políticas” (HOBSBAWN, 1995, p. 93). 

Hobsbawn (1995) cita uma posição da Internacional Comunista prevendo outra crise 

econômica no pós-primeira guerra mundial e, segundo ele, acreditando que ela levasse a um 

novo lote de revoluções. Nas suas palavras:  

 

Contudo, o que ninguém esperava provavelmente nem mesmo os revolucionários 

em seus momentos mais confiantes, era a extraordinária universalidade e 

profundidade da crise que começou, como mesmo não historiadores sabem, com a 

quebra da Bolsa de Nova York, em 29 de outubro de 1929. Equivaleu a algo muito 

próximo do colapso da economia mundial, que agora parecia apanhada num circulo 

vicioso,... (HOBSBAWN, 1995, p. 96). 

 

Não se pode menosprezar nesta conjuntura, altamente complexa, o efeito que causava 

sobre todos, em especial sobre a classe trabalhadora, o fato de que uma economia parecia 

imune à crise: a da União Soviética.  

 Depois de ultrapassar todos os percalços do período contra-revolucionário que 

sucedeu a revolução de 1917, e que resultou no triunfo do exercito vermelho sobre inimigos 

internos e externos, a economia atingiu índices extraordinários de crescimento e, portanto, 

independente de qualquer análise que se pode fazer atualmente, o que se passava ali era sem 

dúvida referência para a classe trabalhadora no mundo que pagava o preço maior pela crise 

com a fome e tendo que conviver com altos índices de desemprego.  

Estamos frisando que este fator vai ter um peso importante ao analisarmos as 

alternativas engendradas pelos países capitalistas para sair da crise
48

 a partir da Grande 

Depressão, que segundo Hobsbawn (1995), provocou efeitos tanto sobre a política quanto 

sobre o pensamento público com evidente desgaste da ortodoxia liberal da livre competição, 

onde a presença do “fantasma” do socialismo a partir da experiência da União Soviética e o 
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  Sobre a questão Harvey (1998, p. 126) afirma que “[...] A crise manifestou-se fundamentalmente como falta 

de demanda efetiva por produtos, sendo nesses termos que a busca de soluções começou”. 
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crescimento do nazismo e do fascismo ampliavam as dificuldades de saída da crise. 

Neste contexto, os Estados Unidos que havia se beneficiado, nas palavras de 

Hobsbawn (1995, p. 101) “espetacularmente” da primeira guerra mundial e que seria mais 

beneficiado ainda pela segunda guerra, havia se transformado na maior economia do mundo.   

Ali, no templo maior do ideário liberal, a solução imediata para resolver a crise, o New 

Deal, lançado pelo presidente F. D. Roosevelt se traduziu em uma série de iniciativas que 

encontrava na iniciativa estatal um papel determinante.  

Esta opção, evidentemente, estabelecia uma maneira heterodoxa, na linguagem dos 

economistas, de lidar daí para frente com o funcionamento do capitalismo, onde, se sua 

versão liberal com ênfase na propriedade privada continuava intocável, no entanto a defesa da 

primazia de funcionamento do mercado e da iniciativa privada como referência principal da 

atividade social e econômica ficou, no mínimo arranhada.   

  Este fator, o papel do Estado nas economias mundiais capitalistas, vai pesar na 

procura de solução para a crise, e, esta busca, onde o crescimento do nazi-fascismo surge 

como mais um elemento, terá como consequência a eclosão da segunda guerra mundial, 

diante da correlação de forças no plano mundial.    

Aqui é importante esclarecer melhor o quadro político que envolve este período, 

situado entre a crise de 1929 e o fim da II guerra mundial, e vamos encontrá-lo ainda em 

Hobsbawn (1995, p. 111), ao se referir as: “Três opções que competiam agora pela hegemonia 

intelectual-política”, como alternativa diante da situação gerada pela crise: “O comunismo 

marxista era uma. Afinal, as previsões do próprio Marx, pareciam estar concretizando-se (...) 

e, de maneira mais impressionante, a URSS parecia imune à catástrofe”. 

Gurgel (2003, p. 99) comenta que: “A diferença entre o deprimido quadro das 

economias liberais da época e a expansiva economia industrial soviética fazia do socialismo 

um modelo que encantava e simultaneamente assustava”.  

Ele avalia que a presença na proposta socialista do fim da propriedade privada e o 

significado inconteste, à época, de rompimento com o modo de produção capitalista, no 

entanto, assustou, e a outra opção “[...] era o fascismo, que a Depressão, transformou num 

movimento mundial, e, mais objetivamente, num perigo mundial” (GURGEL, 2003, p. 112).  

Diante de um quadro de degradação geral da economia e de uma realidade social onde 

campeavam a miséria e a fome, - familiar a grande parte da África e da America do Sul, 

porém impensável para a Europa -, dá espaço a “um governo implacável, decidido a livrar-se 

do desemprego a qualquer custo” (GURGEL, 2003, p. 112).  

 Para Gurgel (2003), o resultado da adesão a este projeto, principalmente na 
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Alemanha, na Itália e Japão marcará definitivamente a história de século XX, pois a ameaça 

que o projeto fascista representava levou a (re) composição da aliança entre países das 

economias centrais do capitalismo – Estados Unidos, França e Inglaterra – com o objetivo de 

destruí-lo.  

Assim, a opção para sair da crise que acabou prevalecendo era inspirada: no modelo 

escandinavo, que não temia o déficit fiscal, e, no capitalismo que renegava o livre mercado e 

reconhecia a necessidade da atuação fundamental do Estado para resolver a crise instalada, 

uma clássica confirmação do dito popular: “ceder os dedos para não perder as mãos”.  

Esta era a combinação que após a segunda guerra, nas palavras de Hobsbawn (1995, p. 

111), mostrou-se a opção mais efetiva: “Um capitalismo privado de sua crença na otimização 

de livres mercados, e reformado por uma espécie de casamento não oficial ou ligação 

permanente com a moderada social-democracia de movimentos trabalhistas não comunistas.”. 

Segundo Gurgel (2003, p. 101) esta combinação, do ponto de vista da gestão, nos 

conceitos público e privado, reuniu, na verdade, quatro vertentes que se associaram, em 

diferentes proporções, conforme a experiência local, que seriam “[...] a) o sistema fordista de 

produção; b) o modelo Keynesiano de gestão macroeconômica; c) a gestão social pelo 

Welfare State e o: d) sistema burocrático de organização e gerência”49. 

É importante realçar esta questão, pois os acontecimentos deste período revelam um 

momento peculiar, onde as soluções encontradas para resolver a crise pelo capitalismo, no 

sentido de “ceder os dedos para não perder as mãos”, como mencionara Gurgel, contiveram 

alto nível de contradições. 

Estas contradições refletem também os dilemas, que os influenciadores e tomadores de 

decisões representantes do capital tiveram que resolver diante da crise, tendo como exemplo 

principal John Maynard Keynes 
50

.  

As decisões tomadas no período, que visavam a manutenção da hegemonia de classe 

da burguesia, acabaram por configurar uma situação, onde, – como vimos anteriormente com 
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  Assume relevante importância a citação de Gurgel ao sistema Fordista de produção. Lembraríamos que ele 

tem sua origem nos trabalhos de Frederick Winslow Taylor (1856-1915), e o fato de ter sido acusado de ser 

um dos fatores responsáveis pela crise de 1929, uma crise de superprodução. As contradições aumentam se 

considerarmos sua implantação na União Soviética logo no início da revolução de outubro, apoiado por, nada 

mais nada menos do que Lênin.  Neste último aspecto, livro de Robert Linhart (1983, p. 84), Lenin, os 

camponeses, Taylor, ajuda a compreender os dilemas enfrentados e os fatores que levaram a decisão de 

implantar o método, exatamente numa experiência revolucionária que, presumivelmente, seria sua antítese. 

Sobre a obra de Taylor vale a leitura de Princípios de administração científica (1970), a que Gurgel (2003) se 

refere como um texto “[...], tão conhecido como pouco lido, chama mais atenção pelos repetidos discursos 

ideológicos do que por lições técnicas”. 

 
50

 John Maynard Keynes (1883-1946).  
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Poulantzas (página 93) -, o Estado se encarregou de um série de medidas materiais positivas 

para as massas populares, mesmo que, como concessões impostas pela luta das classes 

dominadas. 

Keynes, preocupado que estava em formular uma proposta macroeconômica que 

resolvesse o enorme problema da crise e reestabelecesse os níveis de consumo (ciclo 

virtuoso), que marcara a trajetória do sistema até aquele momento, apenas mencionara em seu 

trabalho, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (escrito em 1936), certa 

preocupação com a questão social. 

A caracterização, feita acima por Gurgel (2003), expõe claramente as opções que, por 

injunções das determinações econômicas, políticas e ideológicas do momento, se compuseram 

na busca de saída da crise. 

Desta forma, a aparição do que ficou conhecido como Estado do Bem-Estar-Social 

(Welfare State), no conjunto de soluções que resolveu a crise, reflete as injunções do 

momento no qual, se a ameaça do nazi-fascismo mobilizava as massas em importantes países 

capitalistas do ocidente, a ameaça maior era o que se passava com a experiência socialista em 

curso na União Soviética. 

O Estado do Bem-estar-Social não é um produto Keynesiano, destinado a enfrentar a 

crise de subconsumo/superprodução, mas sim uma política social geral, que se insere na 

estratégia de um capitalismo civilizado em que o Estado tem seu braço esquerdo, usando a 

expressão de Bourdieu para designar o lado social da administração pública. O pretendido era 

dizer aos trabalhadores: “Olhamos por vocês. Damos a vocês um pedaço, um braço do 

Estado”. 

Assim, se o Estado proporcionava educação e saúde gratuitos e de qualidade, com os 

melhores profissionais disponíveis, submetidos aos critérios da meritocracia, isto acontecia 

sob o peso do valor público, conquista de lutas históricas. Quando isto se revertia em favor da 

estabilidade do modo de produção e da sociabilidade capitalistas, ameaçados pelo sucesso 

soviético, era ao máximo que se chegava, em termos de apropriação pelo sistema dessa 

revolução passiva que ele próprio realizava, sob pressão popular. 

Nos dias atuais, está apropriação vai além e se projeta na transformação do valor em 

mercadoria e da política social em serviço privado. O sistema se apropriou da sua própria 

bondade, vendendo-a como um serviço e utilizando-se dela como se a ele fosse diretamente 

destinado. 

Sobre o que se passava na América Latina, Hobsbawn (1995) afirma que um quadro 

relativamente difuso se estabeleceu, com predominância na substituição de governos de 
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direita por governos mais de esquerda, ainda que estes critérios não possam ser aceitos de 

forma absoluta.  

Assim, por exemplo, no Brasil a oligárquica “Republica Velha” é derrubada pelo 

golpe liderado por Getulio Vargas, que na opinião de Hobsbawn e “mais bem descrito como 

populista-nacionalista”.  

Sobre os reflexos da crise no Brasil ele declara que o Brasil tornou-se um símbolo do 

desperdício do capitalismo e da seriedade da Depressão, pois, “[...] seus cafeicultores 

tentaram em desespero impedir o colapso dos preços queimando café em vez de carvão em 

suas locomotivas a vapor (Entre dois terços e três quartos do café vendido no mundo vinham 

desse país)” (HOBSBAWN , 1995, p. 97).  

E, prossegue atualizando sua avaliação sobre a história do país, à época em que 

escreveu o texto, afirmando que apesar disso, a Grande Depressão foi muito mais tolerável 

para os brasileiros ainda em sua grande maioria rurais “[...] que os cataclismos econômicos da 

década de 1980; sobretudo porque as expectativas das pessoas pobres quanto ao que podiam 

receber de uma economia ainda eram extremamente modestas” (HOBSBAWN , 1995, p. 97). 

Os reflexos da crise no Brasil revelam que a expansão do capitalismo no mundo 

implica necessariamente na constituição de um “capitalismo dependente”, que é inerente a 

esta expansão e fruto da característica de desenvolvimento desigual e combinado, como 

afirma Florestan Fernandes a partir da influência que recebeu das obras de Lênin e Trotski. 

O primeiro governo de Getúlio que se instala a partir de 1930, se move numa 

conjuntura que se destaca: por um lado pela dificuldade de definir que tipo de aliança era a 

mais conveniente para o país em função das alterações políticas em curso na Europa e das 

consequências da crise sobre a economia americana, e, de outro lado, pelas exigências de sua 

inclusão na economia capitalista mundial, e isto num país onde havia se desenvolvido um 

capitalismo dependente herdado da sua forma de colonização e que sofrera pequenas 

alterações no período da República.  

A revolução burguesa em curso tinha que se deparar, na correlação de força no plano 

interno, com a pressão que exerciam os trabalhadores através, principalmente, dos sindicatos, 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB), e da existência da Coluna Prestes, que pressionavam 

e influenciavam qualitativa e quantitativamente as decisões tomadas pelo governo.  

Fávero (2000, p. 85) sintetiza os dilemas do governo de Getúlio na questão da guerra: 

“Até 1941, o chefe do governo central e seus colaboradores aproveitaram-se de lutas 

antiimperialistas e adotaram uma política dúbia, principalmente em relação à Alemanha e aos 

estados Unidos”.  
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Ela argumenta que, no entanto após 1941 há uma mudança no comportamento do 

governo brasileiro em função da pressão feita pelos Estados Unidos e da assinatura dos 

acordos de Washington voltados a regularizar o comércio entre os dois países: “[...] Soma-se 

a esses fatos a hostilidade nazista, traduzida no afundamento de navios brasileiros no 

Atlântico” (FÁVERO, 2000, p. 85).  

Isto leva a que, em 1942, na conferência do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas sele uma 

aliança com o presidente Roosevelt, levando ao rompimento do Brasil com os países do Eixo 

(Alemanha-Itália-Japão) e a entrada na guerra.  

Getúlio logo no início tem que combater os movimentos internos de resistência ao seu 

governo e ao mesmo tempo optar por qual rota seguir na construção de alianças externas na 

conjuntura de alta turbulência.  

A entrega de Olga Benário, mulher de Luis Carlos Prestes à polícia alemã é um fato 

significativo da possibilidade de composição que seu governo chegou a avaliar 51, e a decisão 

dos rumos a serem seguido só tem seu desfecho com a declaração de guerra ao Eixo, após o 

ataque contra embarcações brasileiras. 

É necessário compreender as principais características, decisões e as contradições 

enfrentadas pelo governo Vargas diante de uma conjuntura marcada, inicialmente pela 

possibilidade e a seguir pela eclosão da segunda guerra mundial.  

A guerra revelou, mais uma vez, a face mais cruel do capitalismo monopolista na 

disputa pela partilha dos mercados e sua reorganização no mundo, agora sob a liderança dos 

EUA. 

Diante do desfecho da guerra, é necessário analisar dialeticamente quais alternativas 

políticas se apresentam para a definição dos rumos que o país deveria adotar em busca do seu 

desenvolvimento, considerando sua inserção na conjuntura latino-americana e mundial, agora 

marcada pela Guerra Fria.  

O primeiro e longo período de Getúlio – 1930 a 1945 - se deparou com esta conjuntura 

e diante dela teve que tomar decisões que envolviam alianças no plano interno e no plano 

internacional, e, ainda assim, é nela que ficará marcado pela alcunha popular de “pai dos 

pobres”, tomará decisões que até nossos dias permanecem sendo alvo de grande polêmica e 
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  Cunha (2007, p. 215) quando fala da influência que o fascismo exerceu sobre a política em geral e as 

organizações de massa orientadas para a direita (Associação Integralista Brasileira, como ex.:) na década de 

1930, inclui Getúlio e membros do seu governo: “A ideologia e as práticas fascistas não eram estranhas às 

classes dominantes e seus representantes políticos, mesmo antes da Revolução de 30. Ao contrário, vários de 

seus dirigentes já tinham se manifestado clara e abertamente partidários do fascismo, em especial Getúlio 

Vargas, Góes Monteiro e Francisco Campos”. O autor ainda registra que Getúlio Vargas, ainda governador 

do Rio Grande do Sul, declarou que sua diretriz política de governo se pautaria pelo corporativismo, segundo 

a “renovação criadora” que se processava na Itália fascista. 
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que continua preservada na memória de grande parte da geração de trabalhadores.  

Ao lado de uma herança política marcada por traços autoritários e manipulatórios na 

busca de sustentação de seu governo, vamos encontrar algumas das razões para a alcunha que 

recebeu de “pai dos pobres”, entre as quais podemos citar: em 1932 cria a carteira 

profissional, jornada de oito horas de trabalho, salário igual para trabalho igual e licença 

maternidade de um mês; em 1933 regulamenta férias para a categoria profissional dos 

bancários e comerciários que viria a ser estendida aos demais trabalhadores; em 1934 a nova 

Constituição o nomeia presidente por quatro anos e consagra a defesa do patrimônio nacional 

no capítulo Da Ordem Econômica e Social. 

Em 1937 instala a ditadura do Estado Novo, ocasião em que fecha o Senado e a 

Câmara Federal, as Assembléias e as Câmaras municipais, para em 1° de maio de 1941 lançar 

a justiça do trabalho consagrada na constituição de 34, mas até ali relegada a posição de “lei 

morta”;  em 1943 cria a Companhia Nacional de Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores 

promulga a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; em 1945 inaugura a CSN – 

Companhia Siderúrgica Nacional.  

Uma síntese sobre este complexo quadro político que envolve a trajetória da década de 

1930 aparece em Fávero (2000, p. 107), onde escreve que a Revolução de outubro de 1930 se 

constitui antes de tudo em estado de compromisso, “[...] caracterizado tanto por uma 

composição de forças descontentes com a situação vigente no país, como entre estas e a 

burguesia cafeeira que até aquele momento se encontrava no poder”.  

Na sua avaliação, o Governo Provisório instalado no Brasil sob o comando de Vargas 

refletia a complexa variedade de forças envolvidas na sua composição, o que se ampliava pela 

ausência de uma direção político-ideológica claramente definida: “[...]. Reunindo setores e 

interesses diferentes, a Revolução não trazia um projeto, não apresentava uma homogeneidade 

ideológica” (FÁVERO, 2000, p. 108).  

Portanto, segundo a autora, para garantir as relações de compromissos o Estado 

assume crescente centralização de poder, ampliando cada vez mais suas intervenções no 

campo político-econômico que antes estiveram em maior dependência das oligarquias 

estaduais. “[...] Estas oligarquias passaram a se subordinar ao poder central, com a perda de 

controle direto dos governos dos estados, para os quais são designados interventores federais” 

(FÁVERO, 2000, p. 108).  

Esta direção tomada pelo quadro político instaurado no país refletia, em grande 

medida, o que se configurava na conjuntura internacional da época, onde a questão do Estado 

passara a se colocar como um dos elementos centrais. 
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Importa registrar que em pleno Estado Novo, que duraria de 1937 a 1945, é 

promulgado uma nova constituição onde se propõe uma reforma administrativa, e este fato é 

importante para entender os ataques feitos posteriormente à reforma de 1937, como forma de 

viabilizar a reforma gerencial em curso hoje no país.   

Em 1938 é criado o Departamento de Administração do Serviço Público – DASP que 

faria parte do esforço de implantar a reforma e preparar o Estado para “os desafios dos novos 

tempos”.  

O DASP vai implantar o primeiro estatuto do funcionalismo público no Brasil, 

assumir a atribuição de fiscalização do orçamento público e realizar a reforma, - inspirada na 

denominada Teoria da Burocracia de Max Weber (1864-1920) -, que vai assim ficar 

conhecida como reforma burocrática. 

 Ela trazia em seu bojo pressupostos como os de impessoalidade no trato da coisa 

pública, acesso do cidadão a tramitação dos processos na administração, e a realização de 

concurso público para preenchimento dos cargos federais, entre outras práticas inovadoras.  

Diante do trajeto da administração pública na história do Brasil, que vimos 

anteriormente, houve uma reação dos setores patrimonialistas contrários à reforma desde o 

início e que permanece ainda hoje. 

No que diz respeito à participação da classe trabalhadora no conjunto da riqueza do 

país no período, Caio Prado Junior (2008b, p. 304) avalia que no pós-guerra graças às 

circunstâncias excepcionais a economia encontrava um novo equilíbrio provisório, e assim 

“são somente as classes possuidoras que dele participarão efetivamente”.  

Segundo ele, a virada nessa situação de equilíbrio provisório e a ascensão dos preços, 

provoca uma mudança que, entretanto, só será acompanhada senão muito tardiamente pela 

elevação de salários e da remuneração do trabalho em geral, “[...] o que, em boa parte, será 

devido ao vigente regime ditatorial e consequente restrição às liberdades públicas, que 

colocava os trabalhadores em situação desfavorável na luta por melhores condições de vida” 

(PRADO JUNIOR, 2008b, p. 304).  

Torna-se importante, para compreender as determinações deste longo e intenso 

período histórico que revelam a supremacia da lógica privatista como forma mais evoluída, 

acabada e necessária à reprodução do capital, avaliar as contribuições de Francisco de 

Oliveira.  

Tomaremos como principal referência na análise do período, seu trabalho mais 
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comentado: Critica à Razão Dualista52 , escrito em 1972, ou seja ainda em pleno período da 

ditadura instalada no país. 

A publicação conjunta da Crítica à Razão Dualista, escrita em 1972 e do 

Ornitorrinco, escrito em 2003, permitem uma análise das modulações que o pensamento do 

autor sofreu no intervalo de tempo entre as duas, e que revelam as injunções e as diferenças 

dos momentos políticos de suas respectivas redações.  

Ainda assim, esses trabalhos acrescentam à avaliação do período alguns aspectos 

relevantes, até porque seu autor além de suas virtudes intelectuais, debateu 

contemporaneamente com os principais autores da Cepal - foi um dos fundadores do Cebrap – 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento -, e deixou marcas de sua passagem pelo 

Cenedic – Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da USP – Universidade de São Paulo 

onde colaborou teórica e politicamente com o PT – Partido dos Trabalhadores, de onde se 

desfiliou em 2003. 

No tópico inicial da Crítica à Razão Dualista denominado - Uma breve colocação do 

problema -, Oliveira (2011, p. 32) começa por questionar o conceito de subdesenvolvimento 

afirmando que no plano teórico, o conceito de subdesenvolvimento como uma formação 

histórico-econômico singular, constituída polarmente em torno da oposição formal de um 

setor “atrasado” e um setor “moderno”, “[...] não se sustenta como “singularidade”: esse tipo 

de dualidade é encontrável não apenas em quase todos os sistemas, como em quase todos os 

períodos”.  

Ele prossegue afirmando, - o que condiz com o conceito de desenvolvimento desigual 

e combinado -, que por outro lado a oposição na maioria dos casos é meramente formal: “[...] 

de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, 

em que o chamado “moderno” cresce e se alimenta da existência do “atrasado”, se se quer 

manter a terminologia” (OLIVEIRA, 2011, p. 32). 

Nas palavras de Oliveira, portanto, o subdesenvolvimento pareceria a forma própria de 

ser das economias pré-industriais, em transito para formas mais avançadas e sedimentadas do 
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  Concordamos, em grande parte, com avaliação feita por Edison Salles e Ronaldo Fonseca (2007, p. 01) – 

algumas delas comentaremos na sequência do texto - quanto a distância da análise que separa uma da outra, 

por consideraram que sua “Crítica à razão dualista, [...] já é um livro clássico no Brasil”. Destacaríamos a 

propósito a avaliação inicial que fazem sobre os dois trabalhos: “Do ponto de vista de uma compreensão 

marxista da formação e do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a Crítica à Razão Dualista constitui 

uma tentativa de se contrapor ao dualismo da Cepal e ao evolucionismo corrente [...] como de fato explicita o 

autor, buscando sustentação na teoria do desenvolvimento desigual e combinado, elaborada originalmente 

por Trotsky” (2007, p. 02). Eles comentam ainda que Francisco de Oliveira não leva até as últimas 

consequências o elevado arsenal teórico escolhido, porque ao tentar transformá-lo em mero marco analítico, 

destituído da perspectiva revolucionária que a torna viva, cai numa série de inconsistências . 
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capitalismo, todavia o autor afirma que “[...] uma tal postulação esquece que o 

“subdesenvolvimento” é precisamente uma “produção” da expansão do capitalismo” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 32), e, em resumo diz, que o subdesenvolvimento é uma formação 

capitalista e não simplesmente histórica. 

Ainda no mesmo texto, Oliveira (2011, p. 33) polemiza com “os teóricos” do “modo 

de produção subdesenvolvido” que, segundo ele, quase deixaram de tratar aspectos internos 

das estruturas de dominação que conformam as estruturas de acumulação de países como o 

Brasil para, a seguir, explicitar sua posição, com a qual temos concordância, em relação à 

questão: “[...] toda a questão do desenvolvimento foi vista pelo ângulo das relações externas 

[...] uma oposição entre nações, [...] antes de oposição entre nações, o desenvolvimento ou o 

crescimento é um problema que diz respeito à oposição entre classes sociais internas”.  

Ele questiona então que o conjunto da teorização sobre o “modo de produção 

subdesenvolvido” continua a não responder quem tem a predominância: “[...] se são as leis 

internas de articulação que geram o “todo” ou se são as leis de ligação com o resto do sistema 

que comandam a estrutura de relações” (OLIVEIRA, 2011, p. 33).   

Oliveira (2011, p. 35) escrevendo sobre o desenvolvimento capitalista e o processo de 

acumulação no Brasil pós-anos 1930, afirma que: “A Revolução de 1930 marca o fim de um 

ciclo e o início de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia agrário-exportadora e o 

início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial”.  

Para ele, se trata de “[...] introduzir um novo modo de acumulação, qualitativa e 

quantitativamente distinto, que dependerá substantivamente de uma realização parcial interna 

crescente” (OLIVEIRA, 2011, p. 35), e que, portanto, neste quadro, no processo de 

hegemonia do setor industrial, será crucial a nova correlação de forças sociais, a reformulação 

do aparelho e da ação estatal, a regulamentação dos fatores, entre os quais o trabalho ou o 

preço do trabalho que têm o significado: “[...], de um lado, de destruição das regras do jogo 

segundo os quais a economia se inclinava para as atividades agrário-exportadoras e, de outro, 

de criação das condições institucionais para a expansão das atividades ligadas ao mercado 

interno” (OLIVEIRA, 2011, p. 35). 

Assim, para o autor, a questão da legislação trabalhista, para os fins da expansão 

capitalista, uma marca do período Vargas, reveste-se de um aspecto de “dominação”, onde 

amplos setores das massas urbanas passam a desempenhar papel-chave na estruturação 

política.  

Ele, no entanto, contesta a premissa de que a “doação” getulista das leis do trabalho 

dava alguma participação nos ganhos de produtividade do sistema, em troca do apoio das 
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massas ao seu governo, pois, o decisivo é que as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto 

de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação (OLIVEIRA, 2011, p. 38). 

Segundo ele, para tanto, a população em geral, e especificamente a população que 

afluía às cidades, “[...] necessitava ser transformada em “exercito de reserva”” (OLIVEIRA, 

2011, p. 38), onde a legislação trabalhista igualava reduzindo – antes que incrementando – o 

preço da força de trabalho. 

Oliveira (2011) enfatiza que para efeito da acumulação, o fundamental era a 

equalização dos salários dos contingentes obreiros incrementais e não o seu rebaixamento. 

Assim, o argumento de que os níveis do salário mínimo estivessem “por cima” dos de 

barganha no “mercado livre”, e que isto estaria levando a uma crise do sistema por 

impossibilidade de acumulação, não se sustenta tendo em vista que: “[...] o que se viu após a 

implantação da legislação trabalhista foi exatamente o contrário: é a partir daí que um 

tremendo impulso é transmitido à acumulação [...]” (OLIVEIRA, 2011, p. 39).  

Sobre a intervenção do Estado na esfera econômica, ele afirma que: “[...] Aqui, o seu 

papel é o de criar as bases para que a acumulação capitalista industrial, no nível das empresas, 

possa se reproduzir” (OLIVEIRA, 2011, p. 40).  

Para completar, Francisco de Oliveira (2011), conclui que o processo de expansão 

capitalista do período tem uma de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força 

de trabalho:  

 

[...] A evidente desigualdade de que se reveste que, para usar a expressão famosa de 

Trotsky, é não somente desigual mas combinada[...]. A originalidade consistiria 

talvez em dizer que – sem abusar do gosto pelo paradoxo – a expansão do 

capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico e reproduzindo 

relações arcaicas no novo, um modo de compatibilizar a acumulação global [...] 

(OLIVEIRA, 2011, p. 60). 

 

Oliveira (2011), então, perfila pontos essenciais da sua tese: tomado como um dado a 

inserção e a filiação da economia brasileira ao sistema capitalista, sua transformação 

estrutural, nos moldes do processo pós-anos 1930, passa a ser, predominante, uma 

possibilidade definida dentro dela mesma; isto é, as relações de produção vigentes continham 

em si a possibilidade de reestruturação global do sistema, aprofundando a estruturação 

capitalista, ainda quando o esquema da divisão internacional do trabalho no próprio sistema 

capitalista mundial fosse adverso. Nisso reside uma diferenciação da tese básica da 

dependência que somente vê essa possibilidade quando há sincronia entre os movimentos 
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interno e externo (OLIVEIRA, 2011, p. 62) 
53

. 

Ele completa seu raciocínio afirmando que não há dúvida que a expansão do 

capitalismo no Brasil é impensável autonomamente, isto é, não haveria capitalismo aqui se 

não existisse um sistema capitalista mundial. “[...] Mas o enfoque que se privilegia aqui é o de 

que, nas transformações que ocorreram desde os aos 1930, a expansão capitalista no Brasil foi 

muito mais o resultado concreto do tipo de luta de classes interna que um mero reflexo das 

condições imperantes no capitalismo mundial” (OLIVEIRA, 2011, p. 74). 

O intervalo de anos entre 1946 a 1951 registra a presença de Eurico Gaspar Dutra na 

presidência da república e ficará marcado por uma continuidade da política 

desenvolvimentista em curso, na direção da industrialização do país, e por uma orientação de 

corte mais nitidamente liberal, onde seu governo defendia uma abertura maior da economia 

para a entrada do capital estrangeiro.  

É marcante, por exemplo, sua participação na discussão sobre o monopólio da 

Petrobrás na exploração do petróleo onde defendia a participação das empresas estrangeiras 

na atividade
54

.     

Em relação ao segundo período de governo de Getúlio, empossado, em 1951, depois 

de chegar ao poder desta vez por eleição direta, Prado Junior (2008b) afirma que ele recebe de 

herança um saldo comercial volumoso para a tradição da economia na história do país, o que 

permitirá ao governo lançar um programa de fomento da atividade industrial.  

Na opinião de Caio Prado o governo ao abrir as comportas para a importação de 

equipamentos industriais e matérias-primas, o faz para atender a interesses financeiros 
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  Ainda que consideremos a questão colocada no final do parágrafo citado como relevante, importa registrar a 

proximidade das teses de Francisco de Oliveira com as posições de Florestan Fernandes, o que não é citado 

em Crítica à Razão Dualista. Em entrevista a Marcelo Siqueira Ridenti e Flávio da Silva Mendes (2012) 

Oliveira nos dá algumas pistas que aparecem em determinados trechos, entre eles: “Marcelo Siqueira 

pergunta: No meu tempo de estudante, no fim dos anos 1970, li a Crítica à razão dualista e A revolução 

burguesa. Minha tendência, na época, era ver os textos quase como complementares, não como teses 

diferentes. Em que você discordava do Florestan e do Fernando Henrique? Chico: O centro é o dualismo. 

Marcelo: Você acha que eles ainda estavam presos ao dualismo? Chico: Eles ainda estavam presos a 

categorias dualistas. Muito matizadas, evidentemente. Florestan tinha uma cultura marxista muito ampla, que 

só se revela depois, quando ele se radicaliza. Mas Florestan, nos anos 1940, traduzia Marx. O dualismo está 

muito matizado naquele texto em que, segundo todas as vozes, ele era funcionalista. O centro da divergência 

era o dualismo, e nisso a minha experiência de vida me ajudou muito, trouxe essa contribuição. Porque eu via 

as coisas de forma muito engrenada. Não aquela repartição esquemática entre atraso e progresso. Era, ao 

mesmo tempo, a força-impulso e o freio. Eu acho que o centro da divergência era a tese dualista” (2012, 

p.606). 

 
54

  Santos (1994, p. 73) comenta a ação dos sindicatos no pós 45 e avalia a ação política de Dutra no período do 

seu governo: “As organizações sociais, entre elas os sindicatos, [...], cedo encontrarão na política repressiva 

do governo Dutra os limites legais da ação sindical. Intervenções e fechamentos de associações operárias se 

sucederão durante o primeiro governo pós-1945, iniciando o ciclo das conquistas sindicais lentas e 

custosas”. 
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privados.  

Ele então pondera que a política do governo, se de um lado inspirou-se acertadamente 

na necessidade de promover o processo de industrialização do país, fracassou por outro na 

realização de seus objetivos, e que isto “[...] resultou afinal na agravação dos desajustamentos 

que vinham acompanhando a vida econômica brasileira e que tão fortemente oneravam a 

grande massa da população” (2008b: 308).  

A relação do governo de Getulio com os sindicatos deve merecer um tratamento 

especial, o que não será possível neste trabalho 55, no entanto algumas questões precisam ser 

colocadas em relevo.  

Elas apontam na direção de uma relação em que aparece um tratamento com os 

trabalhadores marcado: por um lado, por concessões necessárias diante da conjuntura 

internacional de crise, no período inicial do seu governo até o fim da segunda guerra mundial 

e depois pela recuperação e expansão do capitalismo no pós-guerra, e, de outro lado, pela 

necessidade de manter as entidades sindicais sob tutela do Estado evitando assim o aumento 

da influência sobre eles das experiências comunistas em curso no mundo.  

Vale registrar, a propósito da trajetória da legislação relativa aos direitos do trabalho, a 

avaliação de Santos (1994), que aparece em nota na página 27, onde afirma que, foi na 

verdade, entre 1931 e 1935 que se começou a atender, de maneira eficaz e sob fiscalização do 

Estado, a todas as reivindicações operárias relativas às condições de acumulação, já 

verbalizadas desde o início do século.  

A lealdade da grande massa operária urbana a Vargas, transmitida de geração em 

geração, “[...] não pode, portanto, ser explicada apenas por maior ou menor “alienação” do 

operariado industrial, atrelada à figura messiânica de um líder político, mas encontra sólidas 

raízes históricas na atenção governamental para os problemas criados no processo de 

acumulação, antes e depois de 1930” (SANTOS, 1994, p. 27). 

Reforça esta avaliação, algumas observações feitas por Santos (1994, p. 30) a 

propósito da “[...] abortada a tentativa de unificação de todo sistema previdenciário proposta 

pelo mesmo Vargas, pouco antes de ser deposto, em 1945”.  

Ele amplia o comentário que faz sobre os períodos de governo de Vargas, afirmando 

que: “Após a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, e da unificação das caixas dos 
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  A propósito da trajetória do movimento sindical no Brasil o trabalho de pesquisa de Armando Boito Junior 

(1991 e 1999), ajuda a compreender as características de estruturação, as possibilidades e as limitações da 

atuação do sindicalismo no Brasil à época. A leitura exige que não se escorregue nas leituras simplistas sobre 

o denominado sindicalismo de Estado e perca de vista, no plano geral, a necessária análise da totalidade dos 

elementos presentes na conjuntura ligados à expansão do capitalismo no mundo e suas consequências no 

Brasil. 
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ferroviários, 1953, nada de efetivamente significativo ocorre até 26 de setembro de 1960, 

quando se promulga a lei Orgânica da previdência Social, [...]” (SANTOS, 1994, p. 30). 

As legislações aprovada em relação aos direitos trabalhistas e a relação com o 

sindicalismo no período dão conta das decisões tomadas numa conjuntura altamente 

complexa e são motivos de controvérsias e disputas ainda hoje. 

 

 

 

 

2.3.3 O período de JK a JQ, Jango e o golpe civil-militar em 1964 

 

 

Em Ideologia do Desenvolvimento - Brasil: JK – JQ, Cardoso (1978) aponta o que de 

mais significativo, do ponto de vista político e ideológico, marca o período dos governos de 

Juscelino Kubitschek e o breve governo de Janio Quadros.  

O livro segue a linha de análise dos trabalhos de Florestan Fernandes, e o rigor no 

aporte metodológico, a definição das categorias referenciais não deixam margens a dúvida de 

que se trata de uma análise onde o elemento primordial e determinante para a compreensão de 

qualquer questão, e especificamente o período JK – JQ, é entender o que se passa no processo 

de expansão capitalista pelo mundo e como ele se reflete nos antagonismos das classes em 

disputa na sociedade. Esta é a chave de compreensão do presente e de outro qualquer período 

histórico analisado, segundo a autora.  

Em relação a JK, o slogan da campanha “cinquenta anos em cinco” traduz a 

expectativa criada no período sobre as possibilidades abertas ao desenvolvimento do país, 

baseadas em formulações onde se situam um amplo legue de forças políticas, entre elas o 

PCB e os intelectuais ligados a teoria do desenvolvimento.  

Cardoso (1978, p. 157) realça um aspecto que traduz a dificuldade e a complexidade 

da análise do período do governo JK, ao afirmar que é preciso não esquecer que o Governo 

JK foi uma época grandemente tumultuada, marcada ainda pela grave crise que a antecedeu e 

que culminou com o suicídio de Getúlio. “[...] Os ânimos políticos, embora abalados com o 

desfecho tão trágico, não se arrefeceram diante da ascensão de um político do PSD – PTB à 

Presidência da República.”.  

Ela ressalta ainda que os acontecimentos do seu período de governo vão estar 

marcados por uma postura onde JK “tinha na mobilização da opinião pública um dos seus 
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trunfos” (CARDOSO, 1978, p. 117). 

Tudo isto se dá em um contexto de forte polarização entre as opções do socialismo, 

principalmente a experiência que se consolida na União Soviética a partir da Revolução 

Russa, e a opção capitalista dos países ocidentais.  

A expansão da influência comunista havia se transformado em ameaça real diante dos 

altos índices de crescimento da economia soviética à época como vimos com Hobsbawn 

(1995, p. 100): “[...] De 1929 a 1940, a produção industrial soviética triplicou, no mínimo dos 

mínimos. Subiu de 5% dos produtos manufaturados do mundo em 1929 para 18% em 1938, 

enquanto no mesmo período a fatia conjunta dos EUA, Grã-Bretanha e França caía de 59% 

para 52% do total do mundo. E mais, não havia desemprego.”.  

Este será um elemento central para analise deste período no mundo e especificamente 

no Brasil, assim, Cardoso (1978, p. 143) ao identificar na proposta desenvolvimentista a 

importância que se atribui à temática da segurança, refere-se a ela afirmando que depois da 

implantação do socialismo, com a Revolução Russa de 1917, e, principalmente, em 

decorrência da expansão da sua influência – por significar para o resto do mundo uma 

alternativa possível à democracia capitalista - “[...] a temática da segurança vai-se tornando 

cada vez menos estritamente militar e mais profundamente ideológica, ou militarmente 

orientada pela ideologia.”. 

A autora prossegue afirmando que a cisão do mundo em dois grandes blocos 

influencia a noção de segurança mostrando uma tendência para que ela suplante as dimensões 

especificamente nacionais e se fixe nos limites do sistema a que se refere, “[...] só que este 

apenas aparece como formação ideológica: ou Ocidente, ou Oriente.” (CARDOSO, 1978, p. 

143). 

Cardoso (1978), ao analisar os documentos oficiais e os discursos do período de 

governo de JK, expõe elementos que compõem a base de sustentação da ideologia do 

desenvolvimento e nos ajuda a compreender como ali opera os argumentos em defesa dos 

interesses da iniciativa privada. 

Ao analisar especificamente a questão da cooperação internacional e o embate que JK 

travava com os defensores de argumentos nacionalistas, ela afirma que “Juscelino 

compreende as coisas de forma radicalmente distintas. Seu pensamento se baseia em que já 

não somos mais colônia. Somos um país atrasado apenas.” (CARDOSO, 1978, p. 172). 

Segundo ela, isto se reflete na posição que JK adota para defender a presença do 

capital estrangeiro, onde “[...]: para ele é a ausência desse capital que mostra um intuito de 

colonização, não a sua presença.” (CARDOSO, 1978, p. 175). 
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Assim, para JK, “Desde que não permitamos que o estrangeiro resolva por nós, desde 

que com ele discutamos as nossas necessidades e apontemos nossas prioridades, não nos 

estaremos deixando colonizar”. (CARDOSO, 1978, p. 172). 

Defendendo estes argumentos é que o governo JK vai justificar a ampla liberdade de 

remessas de lucros e a concessão de benefícios suplementares como estímulos fiscais, taxa 

mais favorável de câmbio, ao responder a contestação feita pela esquerda mais radical à 

época.  

Partindo desta linha de raciocínio, ele não vê diferenciação no tratamento dispensado 

ao capital público e privado estrangeiro e ao capital público e privado nacional, e defende que 

o modo de proceder, nos dois casos, depende das vinculações que se presumem válidas entre 

o Estado e a iniciativa privada, assumindo fundamentalmente que aquele deve dar a esta as 

condições de sua expansão, complementando-a e suplementando-a, fornecendo-lhe economias 

externas, concedendo-lhe incentivos e “[...] só atuando diretamente onde a iniciativa particular 

sozinha, de acordo com os princípios que norteiam o seu funcionamento, não “tiver 

condições” para atuar.” (CARDOSO, 1978, p. 185).  

Esta compreensão acaba por consolidar a vinculação entre nacionalismo e 

desenvolvimento onde, para JK, o nacionalismo que convém ao Brasil é o que tende a colocá-

lo entre os demais países do mundo em condições de falar de igual para igual, não existindo, 

portanto, vinculo entre subserviência e exploração, a não ser como resultado de um confronto 

desfavorável: “São os subdesenvolvidos que se sentem inferiores e se tornam servis; e esta 

subserviência não é, de forma alguma, resultado de uma exploração.” (CARDOSO, 1978, p. 

194).  

A ideia que subjaz ao posicionamento adotado por JK é a de que toda denúncia de 

exploração seria um ato de rebeldia dos que tem inveja por não possuir o que os outros 

possuem. 

Assim, amparado nesta ideologia sua forma de definir o papel do Estado, em um 

governo que pretende realizar “o maior surto de progresso de nossa história econômica” 

(CARDOSO, 1978, p. 204), e massificar a ideia de que o desenvolvimento “[...] é do interesse 

de todos, traz benefícios para todos” (CARDOSO, 1978, p. 223). 

Esta definição sobre o papel do Estado estará marcada pela defesa de que o mesmo 

deva ter uma interferência ampla nos assuntos econômicos, porém com o “mais rigoroso 

respeito ao papel fundamental que entende deva caber ao setor privado de economia” 

(CARDOSO, 1978, p. 203). 

Em suma o que ele defende é a tese do Estado supletivo, porém os beneficiários desta 
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política reivindicavam mais, mostrando que não estavam dispostos a abrir mão da 

colaboração que o Governo JK estava disposto a dar, em nome de posições ideológicas.  

Cardoso (1978, p. 228) destaca que no período JK “A ideologia do desenvolvimento é 

assim, ao mesmo tempo, progressista e anticomunista”, conservadora porque preocupada que 

está com a garantia da ordem e progressista e transformadora por impulsionar no campo 

econômico os setores emergentes interessados nos investimentos em áreas novas 

predominantemente industriais, o que acaba por estimular o fortalecimento de uma nova 

hegemonia.  

Alerta, no entanto, que essas transformações se processam no limite das classes 

dominantes onde todos que se colocam contra o desenvolvimento são inimigos não só do seu 

governo, mas da nação, assim, todos devem colaborar, pois, serão beneficiados pelos 

resultados, inclusive os trabalhadores.  

A propósito disto, como afirma Cardoso como o entendimento que ele tem de trabalho 

é ação produtiva, o trabalho é, antes de tudo, um fator de união, “[...] já que todos os que 

participam da produção, mesmo indiretamente, são considerados como trabalhadores”. 

(CARDOSO, 1978, p. 254).  

JK acaba assim, por corroborar a tese antiga - podendo também ser chamada 

atualmente de “nova” - de “aumentar o bolo para que, mantendo relativamente a mesma 

distribuição de fatias, todas possam ser maiores.” (CARDOSO, 1978, p. 239). 

Sua compreensão das relações de classes é distorcida por não perceber a existência de 

classes sociais, pois elas são entendidas como grupos sociais sem uma distinção clara das 

diferenças de interesses e dos conflitos existentes, e isto permite tratar as greves e as 

tentativas de golpe durante o seu governo como instabilidades passageiras, como “crise de 

crescimento” e que só mais crescimento resolveria.  

Cardoso (1978, p. 123) resume a forma de atuação política do governo JK, afirmando 

que o índice de discussão propriamente política é, pois, muito fraco no discurso juscelinista. 

“[...] Sua atitude política se define ela mesma, apoiando-se na ordem e no futuro promissor 

que ela garante e identificando a ação racional destro deste quadro: trabalho coletivo, esforço 

comum, planejamento.”. 

Já o pequeno período de governo de Janio Quadros, que vai da sua posse em 31 de 

janeiro de 1961 a 25 de agosto do mesmo ano, parece ter sua melhor representação na famosa 

foto, que ganhou premio de jornalismo e até hoje é apresentada como uma avaliação do 

período, onde aprece numa pose que aponta para várias direções e possibilidades ao mesmo 

tempo.  
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Cardoso (1978) caracteriza sua proposta de governo como de insurgência contra o 

período anterior no que concerne ao “processo de desenvolvimento em curso, na sua forma e 

na sua mecânica”, e, que depois de submetê-lo a severa crítica e partindo de suposições 

diversas, vai propor também caminhos diversos para o país.  

Ela já havia feito a distinção entre JK e JQ ao afirmar que sua pesquisa empírica se 

fixara na ideologia de tipo dominante no campo ideológico dominante detendo-se: “1) na 

ideologia do desenvolvimentismo, na fase da sua implantação com o Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira; 2) e na ideologia que a contesta e que também tem acesso ao poder 

político central, sem contudo conseguir manter-se nele, com o Presidente Jânio Quadros.” 

(CARDOSO, 1978, p. 90).  

Parece-nos que este viés contestatório e crítico é o traço mais surpreendente e 

contraditório em um quadro político como Janio Quadros que tem uma carreira meteórica de 

vereador a presidente da república, chega a ela pela via de um partido conservador como a 

União Democrática Nacional (UDN) e tem como principal imagem de campanha uma 

“vassourinha” que deveria ser usada para varrer a corrupção do país.  

Contrariando as expectativas ele vai defender a necessidade de articulação do Brasil 

com os países subdesenvolvidos, como afirma a autora: “De acordo com a ideologia janista, 

cada um dos países subdesenvolvidos deveria ter o seu desenvolvimento conformado aos 

demais que com ele se integrassem num processo comum de crescimento.” (CARDOSO, 

1978, p. 294).  

Assim, segundo ela, JQ enfatiza a liderança do país na America Latina ao defender 

que no caso brasileiro, os novos países africanos, mais que os asiáticos, representariam um 

grande potencial de expansão mútua. “[...] A América Latina, no entanto, seria o campo 

naturalmente mais rico para a realização desta experiência, respeitada, é claro, a 

individualidade de cada país.” (CARDOSO, 1978, p. 294).  

Jânio demonstra assim a importância que assume para ele o plano internacional, no 

desenvolvimento nacional e, nesta direção vai propor a desideologização das relações 

internacionais, a partir da suposição que faz da separação entre o ideológico e o econômico 

como campos distintos. 

Isto leva JQ a defender como princípio norteador desta política a autodeterminação de 

cada país, o que Cardoso (1978) avalia afirmando que: “Assim, cada país subdesenvolvido, 

apesar de suas convicções, quaisquer que elas fossem, não teriam que submeter seus 

interesses específicos de subdesenvolvidos a razões ideológicas alimentadas fora do seu 

âmbito.” (CARDOSO, 1978, p. 296).  
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Esta concepção de autodeterminação está associada à de liberdade política, mas 

também a liberdade no plano econômico, social e cultural como forma de afirmar a soberania 

da Nação: “Um mundo em que todas as nações respeitem a soberania de cada uma é um 

mundo em paz” (CARDOSO, 1978, p. 318). 

Levando em consideração essas posições é que vai, em pleno período de Guerra Fria, 

condecorar Ernesto Che Guevara com Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, 

exatamente num momento em que a questão de Cuba estava na ordem do dia, levando a que 

aliados como o governador da Guanabara Carlos Lacerda, que o apoiara na campanha 

presidencial, o acusasse de golpista.  

Jânio, no entanto, justificava essas ações a partir de um raciocínio que, segundo a 

autora, incluía a posição estratégica que as nações subdesenvolvidas tinham na transformação 

do mundo, e que, portanto, isto deveria fazer parte das preocupações fundamentais do mundo 

democrático, até que não seja pelo afastamento da opção socialista: “O desafio socialista 

encontra uma das suas linhas de frente na sensibilização do Terceiro Mundo para o seu apelo. 

Se o desenvolvimento democrático não se tornar viável, a liberdade estará ameaçada” 

(CARDOSO, 1978, p. 318).  

Para Jânio esses pressupostos de liberdade e igualdade entre os povos o levavam a 

defender que “O desenvolvimento conseguido nos moldes da democracia, [...] se dirige, como 

sua finalidade última, para a preservação da paz mundial e para a afirmação da liberdade de 

todos” (CARDOSO, 1978, p. 318). 

O traço moralista do seu governo, no qual ele ressalta sua crença na formação de um 

grande povo, nas palavras de Cardoso se apresenta da seguinte forma: “[...] a crença, a 

honestidade, a família, a Pátria, o trabalho, a igualdade. São estes os aspectos em que ele 

encontra razões para acreditar que este será um grande povo.” (CARDOSO, 1978, p. 325), o 

que o leva a defender medidas como a proibição do uso de “biquínis” nos concursos de miss, 

as rinhas de galo, o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval, entre outras. 

Ainda no plano econômico e político tomou uma série de iniciativas que desagradaram 

as principais forças que o apoiaram na campanha eleitoral e que davam sustentação ao seu 

governo, como por exemplo: o envio ao congresso de uma proposta se lei antitruste; de uma 

lei limitando a remessa de lucros e royalties pelas empresas estrangeiras aqui instaladas; e, 

uma proposta de reforma agrária.  

Estas sequer foram colocadas em votação na medida em que Jânio não se dispôs a 

liberar verbas para os parlamentares, como era de praxe “naquela época”, para a aprovação de 

matérias no congresso.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Cruzeiro_do_Sul%20/%20Ordem%20do%20Cruzeiro%20do%20Sul
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Ao mesmo tempo pretendia uma relação econômica benéfica ao setor agro-pecuário, 

onde os “maiores plantadores melhor aparelhados, com terras e recursos” sairiam lucrando. 

Na relação com os trabalhadores, Cardoso (1978, p. 311) avalia que “[...] Jânio não 

entende a existência de classes sociais no sentido rigoroso dos termos. Ele vê o plano social 

como composto de inúmeros grupos, dispersos e particularistas”, isto, segundo ela, se dá 

porque o item “relações de classes”, “[...] é, assim, no discurso janista muito mais uma 

referência a cada um dos grupos sociais, do que a expressão rigorosa de relações sociais” 

(CARDOSO, 1978, p. 311).  

Assim é que para JQ as reivindicações de categorias profissionais devem ser tratadas 

com todo o cuidado porque têm um caráter particularista e baseadas em interesses específicos, 

ainda que na relação com os sindicatos defenda uma orientação de um sindicalismo 

representativo e independente, distante das influências da legislação paternalista do período 

anterior, pretendendo com isto uma reorganização total do setor.   

Quanto ao Estado sua leitura é condizente com ideia de que o Estado é de todos e 

apenas construtor e supervisor da fortuna coletiva, e como o seu governo expressa a vontade 

popular o que precisa ser feito é a multiplicação de os órgãos representativos da vontade da 

maioria.  

Não serve para este propósito posições que discriminem regiões ou grupos sociais, 

como também não serve um estado preocupado simplesmente com o crescimento econômico.  

Cardoso (1978, p. 297) avalia que subjaz à concepção janista “[...] a ideia de uma real 

diferença, e mesmo oposição, entre sociedade subdesenvolvida e a sociedade desenvolvida”, 

onde as relações econômicas e políticas de forças sociais internas a cada uma das sociedades e 

entre as sociedades não são sequer cogitadas. 

 Assim, segundo a autora: “Pensa-se a sociedade, esquecendo que posta desse modo, 

ela não é mais do que uma abstração, que permanece pairando no vazio enquanto não se 

percebem os grupos básicos que a formam e as suas relações nos mecanismos de poder” 

(CARDOSO, 1978, p. 297). 

Para melhor compreensão do pequeno período do governo de Jânio Quadros, vale 

reproduzir a avaliação que Cardoso (1978) faz, em nota, e que explicam em grande medida 

esses aspectos surpreendentes e contraditórios a que nos referimos:  

 

O seu modo de conduzir a crítica, com o comportamento e as formas decisórias que 

adota, é que parece não levar muito em conta os mecanismos de poder, sendo nestas 

condições bem menos político do que o necessário para efetivar suas decisões, e 

muito mais formal do que o desejável no exercício de um cargo político, resultante 

de uma certa composição de forças políticas (CARDOSO, 1978, p. 320). 
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A autora ainda acrescenta, na mesma nota, um dado precioso na avaliação para 

entender a questão do Estado neste contexto ao afirmar que Jânio parece fazer questão de 

esquecer as vinculações do Estado com a sociedade, dando-lhes tratamento apenas formal 

(que no seu entender não é senão “racional”), não considerando ou subestimando o poder 

relativo que os permeia.  

Ela prossegue na avaliação, afirmando que nesse sentido, a posição de JQ parece 

politicamente ingênua, porque não percebe que ser político não significa necessariamente 

ceder aos arranjos “políticos”, “[...] mas essencialmente compreender a composição de forças. 

Se isso pode não ser fundamental para acompanhá-la, certamente o é para opor-se a ela.” 

(CARDOSO, 1978, p. 320).  

Florestan Fernandes, a propósito da contribuição de Cardoso em Ideologia do 

desenvolvimento – Brasil: JK - JQ, no prefácio do livro, vai afirmar que a análise da autora 

deixa claro o significado das oscilações da dominação burguesa e da atuação do aparelho 

estatal.  

Para ele JK e JQ permitem equacionar o que resta à burguesia da periferia, quer ela se 

enquadre de boa vontade, quer ela tente se rebelar contra o imperialismo e as multinacionais, 

pois, “[...] A defesa conservadora da ordem não permite mais, dentro dos quadros atuais do 

sistema capitalista mundial, conciliar a revolução nacional com o desenvolvimento auto-

sustentado e com a democracia” (CARDOSO, 1978, p. 13).  

Ele prossegue no mesmo parágrafo enfatizando que qualquer que seja a verbiagem ou 

o discurso, a opção conservadora leva implícita e exige, a partir dos interesses burgueses 

internos e externos, “[...] uma forma de acumulação capitalista impiedosa, que aprofunda as 

desigualdades econômicas e reforça os privilégios dos poderosos nacionais e estrangeiros” 

(CARDOSO, 1978, p. 13).  

Enfatizaríamos nesta avaliação, o fato de que a autora defende a posição de que o 

chamado “desenvolvimento” era na realidade uma ideologia, e mais ainda, uma ideologia do 

grande capital internacional.  

Essa era a direção da política externa estadunidense durante depois da segunda guerra 

mundial, quando os EUA passam a ter a hegemonia da expansão do capitalismo e o fulcro 

dessa política é o “desenvolvimento” para os países “atrasados”, segundo a ideologia criada 

para dar sustentação ideológica àquela política.  

Essas análises de Cardoso (1978) eram contrárias às correntes dominantes na 

academia e a toda a discussão política quanto ao desenvolvimento, - que era tido como projeto 
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nosso -, e que, portanto, o grande desafio era localizar os entraves e superá-los.  

O que ela ressalta é que o denominado “desenvolvimento” era projeto de hegemonia 

dos EUA – no contexto do que Florestan Fernandes chama de capitalismo dependente -, e, 

naquele momento direcionado especificamente ao que passa a ser denominado de América 

Latina, e nela, especialmente ao Brasil.  

Segundo ela, o apoio dos EUA às ditaduras centro e sul-americanas estava voltado 

para promover a modernização dos respectivos países, sob o modo americano. 

Gonçalves (1999), ao escrever sobre a questão da industrialização e do investimento 

externo no período que compreende 1945-1964 começa por afirmar que “A economia 

brasileira experimentou um importante processo de industrialização substitutiva de 

importações durante e após a Segunda Guerra Mundial” (1999, p. 57), e acrescenta que depois 

da guerra “[...] a economia brasileira teve taxas de crescimento relativamente elevadas [...], 

entre 1947 e 1961”.  

Analisando o período pelo viés econômico Gonçalves (1999, p. 58) ressalta que “No 

período do final da guerra até 1951, o capital estrangeiro encontrou um ambiente liberal no 

Brasil”, e, ainda que durante o governo Vargas (1951 – 1954) isto tenha se dado de modo 

ambivalente, ele lembra que “[...] entre 1947 e 1954, enquanto o fluxo total de entrada do IED 

(exclusive, reinvestimento) foi de 113 milhões de dólares, o fluxo total de saída foi de 395 

milhões de dólares” (GONÇALVES, 1999, p. 58).  

Ele ainda registra que a forte desvalorização da moeda ocorrida em janeiro de 1953 

levou a redução nas restrições com relação à repatriação e remessa de lucros, e, que dois anos 

depois, em 1955, o governo deu incentivos extraordinários ao capital estrangeiro com 

Instrução n° 113 da Sumoc que permitia, entre outros benefícios, que as empresas 

importassem bens de capital sem cobertura cambial gerando um aumento substancial do 

Investimento Externo Direto (IED) no período.  

Gonçalves (1999) menciona que a contrapartida governamental na direção do interesse 

nacional veio por intermédio dos Grupos Executivos, que planejaram, coordenaram e 

financiaram a implantação de indústrias como a automobilística, a da construção naval, 

química, de bens de capital que também se beneficiaram de incentivos e subsídios.     

O recrudescimento da disputa ideológica no plano mundial no período da guerra fria, 

acrescido dos elementos internos apontados na economia, estabelece um grande 

tensionamento no país, onde a renúncia de Janio Quadro coloca mais “lenha na fogueira”.  

A possibilidade de chegada ao poder de um governo apoiado pelas forças da esquerda, 

entre elas e principalmente o Partido Comunista Brasileiro, e ainda tendo como referência as 
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propostas de reformas estruturais – agrária, urbana, tributária, educacional, entre outras - 

estabelece impasses políticos onde a posse do vice Jango Goulart é apenas um exemplo.  

A posse de Jango, após o breve período parlamentarista, e a defesa que assume das 

propostas das reformas mencionadas56, provoca uma reação que vai reunir em torno de si 

fatores ligados aos interesses do capitalismo internacional, a sua frente os Estados Unidos, da 

burguesia nacional, que acaba por conseguir o apoio de segmentos das classes médias, e, isto 

junto vai desembocar num golpe de Estado e na implantação de uma ditadura no país.  

Sobre as determinações no plano econômico, político e social que teriam viabilizado o 

golpe de 1964 no Brasil, Fernandes (2006, p. 255) afirma que o tipo de concepção de 

liberalismo, aliado ao modo pelo qual se constituiu a dominação burguesa entre nós e que 

converteu a burguesia “em uma força social naturalmente ultraconservadora e reacionária”, 

levou a que, diferentemente das expectativas criadas por segmentos localizados no que ele 

denomina de “oposição de baixo para cima”, os “setores dominantes das classes alta e média” 

se aglutinassem em torno de uma contra-revolução auto-defensiva”.  

Fernandes (2006, p. 254) avalia que a pressão no período, feita pelo proletariado e 

pelas massas populares e que expunha a burguesia à eminência de aceitação de um novo pacto 

social junto com as pressões assumidas pela intervenção direta do Estado na esfera 

econômica, as duas “dentro da ordem” e na direção de “continuidade do sistema”, colocou os 

“círculos conservadores influentes em pânico”. 

O resultado deste processo vai culminar “na conquista de uma nova posição de força e 

de barganha, que garantiu de um golpe” condições vantajosas à burguesia para estabelecer 

uma associação mais íntima com o capitalismo financeiro internacional, reprimir, pela 

violência ou pela intimidação, qualquer ameaça operária ou popular de subversão da ordem, 

mesmo que fosse uma “revolução democrático-burguesa”, e assim “[...] transformar o Estado 

em instrumento exclusivo do poder burguês, tanto no plano econômico quanto nos planos 

social e político” (FERNANDES, 2006, p. 255). 

Para ele “Pela primeira vez na história do país, a dominação burguesa mostrou-se 

plenamente como ela é, evidenciado as forças sociais que a compõem e como ela própria 

funciona” (FERNANDES, 2006, p. 255). 

 Ele adiciona à sua análise o fato de que “[...] pela primeira vez também ela se 

                                                 
56

  Importa registrar pela importância que assume a observação de Santos (1994, p. 31), ao comentar a trajetória 

dos direitos do trabalho no Brasil, a propósito do período Jango: “Ainda durante o período Goulart, outro 

medida será tomada, [...]. Trata-se da criação do salário-família para o trabalhador urbano sob a proteção 

da CLT, pela Lei 4.266, de 03 de outubro de 1963, ano em que, significativamente, também se cria o 

Conselho Nacional de Política Salarial”. 
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manifestou de modo coletivo (não através de um setor hegemônico, de uma conglomeração 

passageira ou de um grupo reinante)” (FERNANDES, 2006, p. 255), logrando êxito na 

transformação política pela qual lutara desorientadamente desde a década de 1920. 

O que se passou é que havia uma crise econômica (de fora para dentro) atrás da crise 

política (a partir de dentro) e que se resolveu através da reorganização do padrão de 

dominação externa, que para ele é o que significou a passagem do capitalismo competitivo 

para o monopolista, ou seja, “uma nova forma de submissão ao imperialismo” 

(FERNANDES, 2006, p. 257).  

Assim, o que ficou conhecido como período da “ditadura militar”, ganha outro 

contorno nas palavras de Fernandes: “[...] apesar das aparências, não se constituiu um grupo 

reinante homogêneo, mas uma composição civil-militar, com preponderância militar e um 

nítido objetivo primordial (FERNANDES, 2006, p.256)57, que ele define como “[...] o de 

consolidar a dominação burguesa (em nome da defesa do sistema da iniciativa privada e do 

monopólio do poder pelos “setores esclarecidos” das classes dominantes)” (FERNANDES, 

2006, p. 256).  

Em relação ao Estado ele avalia que no momento do impasse, a chave das decisões 

saiu da esfera do político: “A reorganização do Estado, a concentração e a militarização do 

poder político estatal, bem como a reorientação da política econômica sob a égide do Estado, 

foram a mola mestra de todo o processo de “recuperação” e de volta à “normalidade” 

(FERNANDES, 2006, p. 256).  

Sua avaliação sobre os acontecimentos, ao final do capítulo cinco, revela mais uma 

vez a marca da sua forma de analisar a história brasileira: “Um capítulo da história econômica 

do Brasil se encerrou; e, com ele, foi arquivado o ideal de uma revolução nacional 

democrático-burguesa. Outro capítulo se abriu, pelo qual o passado se repete no presente” 

(FERNANDES, 2006, p. 257).  

Ainda que se possa questionar uma avaliação tão categórica sobre o esgotamento das 

                                                 
57

  A propósito da caracterização do golpe de 64, vale registrar o que consta nos Anais da Constituição de 1967, 

publicados pelo Senado Federal, no seguinte trecho da fala do então senador da ARENA, partido do governo, 

Afonso Arinos: “[...] O que há é um apêlo de facções civis ao apoio e à intervenção das fôrças militares; é o 

apêlo de facções de grupos civis, de correntes de opiniões civis incapazes de resolver, juridicamente, os 

problemas internos do País, problemas de natureza política, e que lançam mão, então, do apelo às fôrças 

militares, para a intervenção, seja na pacificação do País em têrmos de uma convulsão, seja do predomínio 

de determinadas forcas em face de outras” (1968, p. 47). Ainda a propósito da questão Maestri (2014, p. 05) 

na resenha que faz do livro de Gorender (1987), na parte intitulada Nem civil, nem Militar, Burguês, conclui 

que para o autor de – Combate nas trevas: a esquerda brasileira; das ilusões perdidas à luta armada - o golpe 

de 1964 em sentido estrutural teria “[...] materializado a ruptura final da “associação íntima entre 

trabalhismo e projeto de industrialização”, apoiado no capital e no mercado interno. Aliança desenvolvida 

no contexto da hegemonia político-ideológica do populismo, que garantira à burguesia a conquista, “em 

elevado grau, o consenso da classe operária para a construção da nação burguesa””. 
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possibilidades de uma “revolução nacional democrático-burguesa”, seu posicionamento 

aumenta o grau de complexidade que temos que assumir na avaliação e escolha das 

alternativas que se desenvolveram no período, que se desenvolvem desde então e que estão 

diante de nós atualmente.  

Ele faz para isso uma avaliação abrangente da perspectiva frustrada da proposta da 

“revolução nacional” na trajetória do Brasil, tendo em vista os interesses particularistas que 

moveram as classes burguesas “desprovidas de qualquer romantismo político, revolucionário 

ou conservador”: “Não são só a Primeira República e a “revolução institucional”, de 1964, 

que fornecem evidências empíricas a essa interpretação” (FERNANDES, 2006, p. 351), e 

expande a avaliação a outros períodos vistos neste trabalho: “Bem avaliadas as coisas, a 

“revolução liberal”, de 1930, o Estado Novo e os governos “nacionalistas-

desenvolvimentistas” de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek palmilharam a mesma 

rota” (FERNANDES, 2006, p. 351), embora as aberturas políticas promovidas por estes os 

apresentem sob outro “manto”, como exceções que confirmam a regra. 

A avaliação sobre o papel da burguesia brasileira, base da argumentação da primeira 

parte do livro, se mantém em toda a obra e no capítulo seis ele reafirma sua posição sobre a 

questão “A burguesia brasileira não conseguiu levar a cabo a revolução industrial, nas 

condições com que se defrontava [...]” (FERNANDES, 2006, p. 304). 

Posição que Fernandes (2006, p. 304), explicita melhor no parágrafo seguinte “[...], a 

burguesia brasileira perdeu a sua “oportunidade histórica”, porque, em última instancia, 

estava fora de seu alcance neutralizar os ritmos desiguais de desenvolvimento do 

capitalismo”. 

Registra ainda no mesmo capítulo que a despeito de reconhecer a importância relativa 

do Estado na estrutura e nos dinamismos da economia, ainda assim “[...] não serviu de 

contrapeso às pressões privatistas internas e externas, de orientação ultraconservadora e 

puramente racional” (isto é extranacionalista)” (FERNANDES, 2006, p. 305).  

Fernandes (2006, p. 306) avalia ainda que a capacidade do Estado de atuar com alvos 

coletivos e nacionalistas esbarra na necessidade de que as classes possuidoras se identifiquem 

com esses alvos e com o fato de que “[...] o estado não tem nem pode ter, em si e por si 

mesmo, um poder real e uma vocação inflexível para o nacionalismo econômico puro”.  

Isto se dá porque o Estado reflete, historicamente, tanto no plano econômico quanto no 

plano militar e político, os interesses sociais e as orientações econômicas e políticas das 

classes que o constituem e o controlam. “[...] O Estado nacional Brasileiro sucumbiu aos 

interesses de classe que ele representa.” (FERNANDES, 2006, p. 306).  



201 

 

O autor discorda dos analistas da história republicana que usam e abusam da palavra 

“crise” afirmando que as mesmas não passaram de crises de conjuntura e históricas longe de 

possuir um caráter estrutural, e como nelas os setores urbano-comerciais e urbano-industriais 

não assumiram uma posição antioligárquica irredutível, [...], as crises começaram e 

terminaram na antecâmara da história, por assim dizer no salão de visitas das “burguesias 

nacionais” (FERNANDES, 2006, p. 307).  

Avisa, no entanto, que as forças burguesas que lutam pela eternização do regime 

autocrático, ignoram a essência do capitalismo privado e o sentido da dominação burguesa e 

confundem o que “foi preciso fazer” em dado momento com o que se “deve fazer sempre”.  

Para ele isto poderia concorrer para criar uma evolução alternativa dentro do 

capitalismo gerando ou um capitalismo de Estado, que reduziria ou eliminaria a importância 

da iniciativa privada no desenvolvimento capitalista-monopolista, ou concorreria para suscitar 

uma evolução anticapitalista, pois os regimes autocráticos favorecem as “revoluções contra a 

ordem” (FERNANDES, 2006, p. 322).  

Fernandes, ao avaliar o quadro que se delineia após o esvaziamento da contra-

revolução preventiva, enfatiza um espectro que ronda a burguesia brasileira diante do desafio 

histórico de manter seus interesses num país de capitalismo dependente, considerando que na 

verdade, as forças de desagregação do capitalismo são intrínsecas à estrutura e à organização 

da sociedade de classes, e quando esta se expande, aquelas tendem a crescer, e, sob esse 

aspecto a aceleração do desenvolvimento capitalista fez o que a burguesia mais receava. “[...] 

Ela concorreu para expandir bruscamente a sociedade de classes e, assim, para aumentar o 

volume e a potencialidade daquelas forças, reprimidas e represadas, mas visíveis e temidas” 

(FERNANDES, 2006, p. 420).  

E amplia ainda mais esta avaliação diante das características do comportamento que 

identifica nas classes burguesas, realçando que as classes burguesas não querem (e não 

podem, sem destruir-se) abrir mão: das próprias vantagens e privilégios; dos controles de que 

dispõem sobre as classes operárias, as massas populares e as bases nacionais das estruturas de 

poder (FERNANDES, 2006, p. 422).  

Assim, segundo ele, as vantagens e privilégios estão na raiz de tudo, pois se as classes 

burguesas realmente “abrissem” a ordem econômica, social e política, perderiam, de uma vez, 

qualquer possibilidade de manter o capitalismo e “[...] preservar a íntima associação existente 

entre dominação burguesa e monopolização do poder estatal pelos estratos hegemônicos da 

burguesia” (FERNANDES, 2006, p. 422). 

Santos (1994), na sua avaliação sobre o período, recupera a questão a partir dos 
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governos Jânio Quadros e João Goulart, tomando como referência o recrudescimento da luta 

de classes no país e a amplitude dos problemas advindos da expectativa de consumo dos bens 

disponíveis gerados pela acumulação do período. 

Considera, entretanto, que piores eram os problemas gerados pela expectativa de 

consumo dos bens disponíveis, e que, aprendida a lição de que o aumento da participação no 

fluxo dos bens decorria da mobilização e reivindicação, passaram os diversos grupos sociais a 

se organizar em associações civis, à margem da legislação sindical, mas que desempenhavam, 

em parte, funções similares: “[...] a disputa por melhor posição na captura de fluxos de renda” 

(SANTOS, 1994, p. 74). 

Ele realça que este quadro, acrescido pela aceleração do processo inflacionário, teria 

transferido o problema do leito institucional da acumulação para a esfera estritamente 

monetária, levando à evasão das questões institucionais básicas, não obstante a ênfase, pouco 

importa se retórica ou bem-intencionada, que nelas haviam depositado Jânio Quadros e João 

Goulart. 

Ele conclui que isto terminou por “[...] produzir o contexto de paralisação 

governamental e administrativa de fins de 1963 e princípios de 1964, que, em parte, ajudam a 

explicar o movimento militar de 1964” (SANTOS, 1994, p. 74). 

Santos (1994, p. 32) avalia o avanço dos direitos sociais na história do país, comenta 

que o movimento militar de 1964, instaurando um regime político autoritário, irá imprimir 

maior velocidade à expansão da cobertura previdenciária legal à população brasileira, “[...] 

sem abrir mão, contudo, da vinculação entre benefícios sociais e acumulação de riquezas”.  

Ele realça alguns desses avanços: em 21 de novembro de 1966 cria-se o Instituto 

Nacional de Previdência Social; ainda em 13 de novembro de 1966 cria-se o FGTS – Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço pela Lei 5.107; em 1970 promulga-se o PIS – Programa de 

Integração social; em 1971 o PRORURAL, a ser executado pelo FUNRURAL, estendendo 

aos trabalhadores do campo o início de uma legislação previdenciária efetiva; em 11 de 

dezembro de 1972, estende às empregadas domésticas os benefícios da Previdência Social, 

pela Lei 5.859; e, em 25 de junho de 1974 têm-se o desfecho com a criação do Ministério da 

Previdência e Assistência Social.  

Ele avalia, então, que: “[...], seria suficiente a fixação de dois períodos históricos – 

1930-1943 e 1966-1971 – para que ficasse delimitado o escopo da história significativa da 

política salarial brasileira do período republicano” (SANTOS, 1994, p. 64).  

Isto o leva a fazer a observação na parte das conclusões do livro de que é marcante na 

evolução brasileira, todavia, é o fato de que os períodos em que se podem observar efetivos 
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progressos na legislação social coincidem com a existência de governos autoritários. “[...] Os 

dois períodos notáveis da política social brasileira identificam-se, sem dúvida, ao governo 

revolucionário de Vargas e à década pós-1966” (SANTOS, 1994, p. 89). 

Uma abordagem importante sobre os acontecimentos de 1964 encontra-se no trabalho 

de Gorender (1987) 58, onde o autor avalia entre outras determinações, o papel do Partido 

Comunista – PCB e sua influência no período.  

Ele afirma que 1963 foi o momento de maior poderio do partido em toda sua história, 

para em seguida destacar que a linha política do PCB, em cuja colaboração tomou parte, 

empurrava à plena luz o seu erro essencial. 

Considera que a burguesia brasileira não pode ser colocada na mesma categoria da 

burguesia nacional chinesa, acerca da qual teorizou Mao Tse-Ting, ou das burguesias de 

países atrasados da América Central, da África e da Ásia – burguesias incipientes e fracas, 

passíveis de condução hegemônica por um partido revolucionário vigoroso (GORENDER, 

1987, p. 62).  

Segundo o autor, no momento de 1964, a burguesia brasileira já era a classe 

dominante, dispunha de grandes recursos econômicos, do aparelho de estado, de equipes de 

intelectuais orgânicos e de uma rede de instituições para o trabalho ideológico. “[...] A 

pretensão do PCB de hegemonizá-la funda-se numa ilusão. Sucedeu o contrário: o PCB é que 

foi hegemonizado” (GORENDER, 1987, p. 62). 

Em relação aos dias que antecederam o golpe ele cita discurso proferido na 

Associação Brasileira de Imprensa – ABI, em 17 de março de 1964, por Luiz Carlos Prestes, 

no qual ele não havia nem se preocupado com a declaração ritual de hegemonia do 

proletariado. 

Segundo Gorender ele entregou irrestrita e publicamente a direção da revolução a 

Jango e levou o reboquismo a um ponto raramente atingido por um dirigente comunista. “[...] 

O pior é que Jango era um estadista burguês já esvaziado do apoio de sua própria classe” 

(GORENDER, 1987, p. 62). 

                                                 
58

  Sobre a obra de Jacob Gorender (1923 – 2013) vale registrar que: 1) Trata-se de uma produção teórica cuja 

característica é apontada por Maestri (2014, p. 07), na resenha que faz do livro de Gorender Combate nas 

trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada (ver bibliografia): “Jacob Gorender 

empreendeu seu trabalho segundo o rigor das normas e métodos da ciência historiográfica mas jamais o 

considerou com “reflexão acadêmica”. Escreveu para o grande público, visando igualmente o balanço 

necessário a dar-se no seio da esquerda marxista [...]”; 2) Ele escreve tomando como referência sua trajetória 

de vida, como assinala no livro, que inclui sua atuação como dirigente do PCB e, posteriormente como 

dissidente do partido, fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário – PCBR, junto, entre outros, 

com Mario Alves (1913  - 1970) e Apolônio de Carvalho (1912 – 2005); e, 3) Entre suas obras destacam-se 

ainda O escravismo colonial (1978), citado anteriormente, e A burguesia brasileira (1981) (Ver bibliografia), 

que trazem contribuições às questões abordadas neste trabalho. 
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Sobre o significado maior do que aconteceu e das decisões tomadas, Gorender (1987) 

faz uma observação que merece ser avaliada com todo o cuidado, pois, antes de tudo, traz 

uma série de ensinamentos sobre os acontecimentos da época e podem servir de lições para o 

futuro. 

Ele afirma que se tornara corrente na literatura acadêmica a assertiva de que no pré-64, 

inexistiu verdadeira ameaça à classe dominante brasileira e ao imperialismo, e, que os 

golpistas teriam usado a ameaça apenas aparentemente como pretexto de implantar um 

governo forte e modernizador (GORENDER, 1987, p. 66). 

O autor expõe sua posição afirmando que tal assertiva trata-se de conclusão positivista 

superficial derivada da visão estática das coisas, pois “[...] o período 1960 – 1964 marca o 

ponto mais alto das lutas dos trabalhadores brasileiros neste século, até agora” (GORENDER, 

1987, p. 66).  

Para ele o auge da luta de classes, em que se pôs em xeque a estabilidade institucional 

da ordem burguesa sob os aspectos do direito e da propriedade e da força coercitiva do 

Estado, se deu nos primeiros meses de 1964, onde se esboçou uma situação pré-

revolucionária e o golpe direitista se definiu, por isso mesmo, pelo caráter contra-

revolucionário preventivo. “[...] A classe dominante e o imperialismo tinham sobradas razões 

para agir antes que o caldo entornasse” (GORENDER, 1987, p. 67). 

Para Gorender (1987), nestes momentos cruciais da conjuntura da época vários 

aspectos que faziam parte da atuação da esquerda brasileira acabaram por influenciar nos 

acontecimentos.  

Ele avalia então que a hegemonia da liderança nacionalista burguesa, a falta de 

unidade entre as várias correntes, a competição entre chefias personalista, as insuficiências 

organizativas, os erros desastrosos acumulados, as ilusões reboquistas e as incontinências 

retóricas – “[...] tudo isto em conjunto explica o fracasso da esquerda. Houve a possibilidade 

de vencer, mas foi perdida” (GORENDER, 1987, p. 67).  

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que a maioria de suas observações sobre a 

esquerda do período, também se aplicam em grande medida aos dias atuais, e, ainda com o 

agravante de que à época existiam vários jornais dos partidos e organizações de esquerda que 

circulavam pelo país despertando e disputando a consciência da classe trabalhadora.  

Sua posição ao avaliar a oportunidade perdida é digna de registro:  

 

Mais grave é que foi perdida de maneira desmoralizante. Com a definição 

incontestável no dia 1° de abril, já no dia 3 a operação Brother Sam era desativada 

no Caribe. Os generais triunfantes proclamaram que o Ocidente ganhou no Brasil 
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formidável vitória a baixíssimo custo (GORENDER, 1987, p. 67). 

 

Para Gorender (1987) houve um erro grave de avaliação estratégica sobre a questão do 

enfrentamento pela via da luta armada, questão que só se apresentou posteriormente após o 

golpe numa situação em que já não havia possibilidade de vitória.  

Assim, nas suas palavras, a esquerda brasileira de inspiração marxista só não pegou 

em armas quando as condições históricas determinavam que o fizesse, “[...] pois nos começos 

de 1964, avança impetuosamente o maior movimento de massas da história nacional e o País 

já se achava no redemoinho de uma crise institucional (GORENDER, 1987, p. 250). 

Ele considera, portanto, que foram cometidos vários erros no processo mas o erro 

fundamental consistiu em não se prepararem a si mesmas, nem os movimentos de massa 

organizados, para o combate armado contra o bloco de forças conservadoras e pró-

imperialistas. “[...] Este bloco de forças sociais de há muito visava ao golpe de Estado e o 

articulou de maneira planejada” (GORENDER, 1987, p. 250). 

Cabe ainda registrar sua avaliação sobre as reformas de base que se encontravam no 

centro das discussões. Segundo Gorender (1987) a bandeira unificadora dos movimentos 

organizados e informais era a luta pelas reformas de base e examinando em particular as 

reformas econômicas, verifica-se que tinham diretriz antiimperialista e de expansão do setor 

estatal da economia:  

 

[...] monopólio do comércio exterior e do câmbio, suspensão do pagamento da 

dívida externa, controle e redução das remessas de lucro do capital estrangeiro, 

estatização completa dos serviços públicos mediante encampação das 

concessionárias estrangeiras, ampliação do monopólio da PETROBRÁS para 

inclusão das refinarias particulares e da distribuição comercial de derivados, 

estatização da indústria farmacêutica, dos frigoríficos, moinhos e fábricas de leite 

em pó (GORENDER, 1987, p. 50). 

 

Ele ainda realça que entre as reformas econômicas a reforma agrária era a mais 

polêmica e rumorosa, e destaca na sua avaliação que a luta pelas reformas de base não 

encerrava em si mesma, caráter revolucionário e muito menos socialista, enquadrava-se nos 

limites do regime burguês, porém o direcionava num sentido progressista avançado. “[...] 

Continha, portanto, virtualidades que, se efetivadas, tanto podiam fazer do Brasil um país 

capitalista de política independente e democrático-popular, como podiam criar uma situação 

pré-revolucionária e transbordar para o processo de transformação socialista” (GORENDER, 

1987, p. 51). 

Gorender (1987b, p. 258) conclui que no Brasil a revolução socialista receberá um dos 
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seus impulsos da luta nacional contra o imperialismo, com as questões da dívida externa, dos 

monopólios estrangeiros; da luta pela reforma agrária, pela posse da terra para os milhões de 

destituídos, de expulsos, de famintos; da luta pela democracia, que ainda é preciso conquistar, 

porque o que existe, por enquanto é apenas alguma latitude de transação; e, da luta pelos 

direitos sindicais e políticos do proletariado, de tal maneira que a classe revolucionária 

ultrapasse a visão corporativa dos seus interesses e adquira uma consciência que a torne capaz 

de exercer função hegemônica, a função de direção do conjunto de forças revolucionárias. 

Ele alerta, no entanto, que isto se dá porque esta é uma linha de lutas que o 

proletariado não poderá levar adiante sozinho, deverá ganhar pelo menos os setores decisivos 

das camadas médias da cidade e do campo, pois, seria utópico pensar em ganhar a totalidade 

das camadas médias, porque uma parte delas servirá de massa de manobra, de tropa de choque 

para a direita.  “[...] Mas uma parte substancial das camadas médias urbanas e rurais precisará 

ser ganha pelo proletariado” (GORENDER, 1987b, p. 259).  

Ele sintetiza sua avaliação afirmando que é pelo aprofundamento das reformas que se 

chegará à revolução, pois uma vez que não se faça da reforma objeto auto-suficiente, a luta 

por reformas não assumirá caráter reformista. “[...] Nas condições do desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, o aprofundamento da luta por reforma é uma das condições principais 

para a eclosão de uma crise revolucionária” (GORENDER, 1987, p. 259). 

Para concluir esta parte do trabalho, enfatizaríamos, nas posições de Florestan 

Fernandes, um aspecto que nos parece decisivo para a compreensão das posições que temos 

assumido até o momento, e, principalmente, para sua continuidade nos capítulos seguintes.  

Fernandes (2006, p. 323) deposita nos trabalhadores a possibilidade concreta de 

mudança radical do atual estado de coisas e afirmava: “[...], enquanto houver capitalismo 

haverá classes sociais e os mecanismos básicos de relações entre classes terão de passar por 

processos de acomodação, competição e conflito das classes entre si”. 

Para o objeto de nossa tese é crucial perceber como o que se expôs até aqui, com base 

nas análises dos autores com os quais dialogamos, apresenta-se no período que vai da década 

de 1990 até os dias atuais. 
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3 AS PRIVATIZAÇÕES NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS - DOS 

ANOS DE 1990 AOS DIAS ATUAIS 

 

 

Apresentamos anteriormente a questão das privatizações, agora, no capítulo três, é a 

vez da privatização da área da educação no Brasil, em especial do ensino superior, assim, este 

capítulo exige uma abordagem mais extensa das questões, pois, é o que trata da questão 

central dessa tese: A privatização das universidades públicas no país do início da década de 

1990 até os dias atuais.   

Não é demais lembrar que abordaremos a questão a partir da compreensão de que o 

segmento da educação, tido inicialmente como segmento pouco atrativo, diante da crise do 

capital passa a ser cobiçada pelo mercado, e, desde então, as universidades públicas estão 

submetidas a uma dupla apropriação: enquanto mercadoria e como setor público a serviço da 

acumulação privada, especialmente numa conjuntura de crise mundial do capital. 

Realizadas as privatizações de diversas áreas, segmentos e empresas ligadas ao setor 

público – como exemplo, a área de telecomunicações, o segmento dos bancos estaduais, 

inúmeras empresas públicas (a Vale do Rio Doce a maior delas) –; garantida a divisão da área 

de saúde entre o SUS e os planos de saúde privados; abandonadas provisoriamente as 

iniciativas de privatização da Petrobrás, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, os olhos 

do mercado se voltam à área de educação.  

Lançaremos mão, a partir da pesquisa documental, de alguns gráficos e tabelas 

(listadas em anexo) sem que isto signifique a adesão incondicional aos dados e números nelas 

contidos, porém procuraremos atrelá-las ao cerne do raciocínio teórico e político que 

privilegiamos. 

É bem verdade, como veremos que muitas vezes ficamos tentados a usar o senso 

comum e a expressão popular “os números falam por si” tal a clareza com que revelam a 

realidade da educação no país. 

Começaremos o capítulo tomando como desafio explicitar as determinações 

econômicas, políticas e ideológicas que envolveram a elaboração e a promulgação da carta 

magna (a Constituição do Brasil de 1988) e seus principais desdobramentos para a educação 

no país. 

No entanto não podemos desconhecer que o processo de privatização da educação 

pública no Brasil, não começa com a promulgação da Constituição Federal e nem no período 

referencial deste trabalho, a década de 1990, ele vem de longe e registra uma dura luta entre 



208 

 

os defensores dos interesses privados e os diversos movimentos de defesa da escola pública 

na história do país. 

 Realizaremos então uma avaliação sobre o contexto que envolveu a convocação da 

constituinte no Brasil na década de 1980, as formas de organização na sociedade civil e as 

disputas que se estabeleceram para influenciar os seus rumos, as principais entidades 

envolvidas na área da educação, e, um balanço sobre a questão da esfera pública e privada no 

seu texto final.  

 Neste período o conjunto de intervenções dos trabalhadores organizados em suas 

entidades representativas produziu uma acumulação importante, que levou a que ficasse 

consagrado no texto da Constituição alguns direitos sociais que permanece ainda hoje como 

trincheira de resistência no país, como pedra no caminho no avanço dos setores privatistas.   

Assim, subsidiariamente recuperaremos também, como forma de identificar as 

principais determinações econômicas, políticas e ideológicas desta disputa política e de suas 

bases teóricas, alguns dos antecedentes relativos à questão da educação, presentes nas 

constituições e reformas do período 1824- 1969.  

  Buscamos reconhecer que modelos estiveram presentes na sua origem, pois eles 

definiram a direção que a questão interesse público – interesse privado assumiria na área da 

educação no Brasil, e, por que não dizer, permanecem ainda hoje em disputa. 

Em seguida procuraremos caracterizar o que de mais importante marcou a trajetória de 

discussão e a aprovação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa, por assim 

dizer, “carta magna da educação”. 

Consideraremos ainda, as movimentações que aconteceram no momento da 

formulação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB da Educação, e as divergências entre o que 

defendia as entidades que representavam os docentes, os discentes e os técnico-

administrativos das universidades e o projeto apresentado pelo senador Darcy Ribeiro, 

aprovado no congresso. 

Este material nos ajudará a avaliar com maior precisão os caminhos que essas 

determinações, presentes no texto dos dois documentos – Constituição de 1988 e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 -, seguiram nos períodos de cada governo, e qual a 

avaliação que fazemos das políticas formuladas por cada um deles para a área de educação e 

que estão em curso atualmente.  

O foco seguinte do capítulo vai confluir para o período do governo de Fernando 
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Henrique Cardoso – FHC 
59

 e suas iniciativas para o ensino superior no país, pois é nesse 

período que se acelera o processo de privatização das universidades públicas. 

Merece destaque o fato de que este período vai ficar marcado pela atuação do ministro 

da educação Paulo Renato de Souza, cujo mandato vai do ano 1995 até o ano de 2002, e que 

deixará marcas profundas na política de educação para o ensino superior e para as 

universidades públicas. Seu mandato a frente do ministério é uma fonte fundamental para a 

compreensão do avanço dos interesses privatistas em curso atualmente.  

Nos anos em que esteve à frente do MEC encontramos um direcionamento claro de 

iniciativas na direção das políticas neoliberais, como também, a consolidação da hegemonia 

da ideologia liberal com a naturalização da lógica de mercado, do produtivismo acadêmico e 

de uma avaliação baseada em referenciais do modelo da iniciativa privada
60

.  

Não podemos desconhecer a força deste discurso, sua capacidade de penetração na 

sociedade e em todos os níveis da educação no país. A forma de ver a educação como 

mercadoria funciona até os dias atuais e conta com uma rede de aliados nas instâncias do 

serviço público.  

No entanto, reafirmando o que dissemos anteriormente, colocar em destaque as 

iniciativas do Ministério da Educação, pressupõe a compreensão de que ele se enquadra numa 

moldura mais ampla que envolve o governo FHC.  

Seu governo, em última estância, segue a direção definida pelo grande capital, 

interessado neste momento em caracterizar a educação como uma mercadoria e promover o 

aumento dos níveis de acumulação do capital, iniciativa esta em consonância com a da 

privatização de empresas do setor público.  

O período seguinte abordado no capítulo, os dois mandatos do governo Lula da Silva, 

que terá a frente do Ministério da Educação Fernando Haddad 
61

 exige maior complexidade 

                                                 
59

 A partir deste ponto trataremos os presidentes, também, da seguinte forma: Fernando Collor de Mello (Collor 

de Mello), Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luiz Inácio Lula da Silva (Lula da Silva) e Dilma Rousseff 

(Dilma). 

 
60

 Sobre a questão da avaliação, a tese de doutorado de Palharini (1999) nos dá uma boa mostra dos mecanismos 

e dos aspectos críticos que envolveram, e ainda envolvem a implantação de tais programas nas universidades 

públicas e os critérios utilizados. Duas outras fontes, ainda hoje, são referências sobre a questão da avaliação e 

se encontram em duas publicações do ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior: o texto que retrata as discussões do II Seminário Nacional sobre Trabalho Intelectual e Avaliação 

Acadêmica, realizado em DEZ/87, e publicado no Cadernos Andes nº 7 (1989) e o texto de Miriam Limoeiro 

Cardoso publicado na Revista Universidade e Sociedade, Ano I Nº 1, em 1991.  

   
61

 Os ministros da Educação do inicio do governo de Lula até o governo atual de Dilma Rousseff foram: 

Cristovam Buarque (01/01/2003 à 17/01/2004), Tarso Genro (27/01/2004 à 29/07/2005), Fernando Haddad 

(29/07/2005 à 23/01/2012), Aloizio Mercadante (24/012012 à 02/02/2014), José Henrique Paim (03/02/2014 à 

01/01/2015), Cid Gomes (01/01/2015 à 18/03/2015), Luiz Cláudio Costa – interino (18/03/2015 à 
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de avaliação.  

A posse de Lula ainda guardava resquícios da década de 1980 quando da construção 

do partido dos trabalhadores, da central única dos trabalhadores e dos enfrentamentos do 

período da constituinte, e, portanto, ainda havia a expectativa de que, mesmo que o Partido 

dos Trabalhadores - PT e o Lula da Silva, da carta aos brasileiros de 2003 não fosse o mesmo 

de 1989, haveria ainda resíduos do projeto anterior e, portanto ações para barrar e reverter a 

lógica privatista da política educacional para o nível superior pública.  

Exatamente neste ponto se situa um grande desafio: o de reconhecer o que, entre as 

iniciativas do MEC, configura-se como resistência à lógica privatista em curso e o que se trata 

apenas de iniciativas cosméticas que não alteram, no balanço e na correlação de forças, a 

manutenção da supremacia das matriculas no ensino superior nas universidades privadas, a 

destinação de verbas do orçamento da educação para as instituições privadas, e, 

principalmente a dinamização do processo, correlato ao do governo anterior, na direção da 

supremacia da iniciativa privada na educação superior no Brasil 
62

.  

Ainda hoje se ouve por parte de segmentos da sociedade e até de professores das 

universidades públicas o argumento de que a universidade pública é cara. Isto quando junto 

não se acresce o de que é cara e ineficiente.  

Só para efeito de registro, pois voltaremos adiante à questão do financiamento das 

universidades públicas, realçaríamos as palavras de Reis (2015, p. 202), ao afirmar que o 

verdadeiro problema do financiamento da educação brasileira não reside no fato de o gasto 

com a educação superior ser excessivo, e sim que os investimentos na educação básica são 

insuficientes e a maior parte dos recursos da União é destinada para “[...] garantir a 

rentabilidade do capital financeiro, por meio do pagamento de uma dívida pública não 

auditada e sobre a qual pairam graves indícios de ilegalidade”. 

É bem verdade que, de outro lado, as fontes de informação sobre a avaliação que a 

sociedade faz da universidade pública ainda apresenta resposta bastante satisfatória e tem se 

colocado como um dos principais elementos de dissuasão quando se apresentam proposta para 

sua privatização.  

Ainda assim, não pretendemos ser acusados de ufanistas e megalomaníacos e nem de 

estar panfletando em defesa da universidade pública, por isto achamos por bem retomar 

                                                                                                                                                         
06/04/2015), Renato Janine Ribeiro (06/04/2015 à 04/10/2015), e novamente Aloizio Mercadante (05/10/2015 

à ...). O período de Fernando Haddad, no entanto, na nossa avaliação é o mais representativo de todos não só 

pelo tempo de ministério, mas também pela política implementada a que nos referiremos na sequência do 

texto. 
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alguns referenciais teóricos que alertam para o risco da adesão pura e simples a projetos que 

envolvem a função da escola na sociedade, tendo em vista seu apelo atual.  

A questão da educação, e, por conseguinte da escola, está na ordem do dia na 

sociedade capitalista. Tratada por muitos, inclusive educadores, como solução para todos os 

problemas, desde a violência cotidiana até a realização de vida dos nossos filhos, a questão da 

escola precisa ser tratada com todo cuidado, do ponto de vista teórico, metodológico e, 

principalmente ideológico. 

O termo cunhado em relação ao programa “Educação para Todos” e sua composição, 

incluindo predominantemente a participação de grupos empresariais ligados ao ensino 

privado, é esclarecedor sobre a questão.  

Ganha ainda mais realce diante do lema “Todos pela Educação”, pois, se este ainda 

acena para um princípio mesmo que burguês, de abrangência de direitos, o outro, escancara 

sua diretriz de participação dos grupos que defendem abertamente o empresariamento da 

educação.  

Neste ponto achamos por bem retomar Althusser (1974), pelas suas palavras em 

referência ao papel preponderante da Escola como aparelho ideológico de Estado, pela 

importância que o tema da Educação assumiu na contemporaneidade.  

Althusser (1974) afirma que por mais paradoxal que possa parecer, não é o Aparelho 

de Estado político, isto é, o regime de democracia parlamentar nascido do sufrágio universal e 

das lutas dos partidos, o dominante nas formações sociais capitalistas, mas o Aparelho 

Ideológico Escolar.  

Ele afirma que desde os anos em que a criança está mais “vulnerável”, entalada entre o 

aparelho de Estado familiar e o aparelho de Estado Escolar (Nota: O autor utiliza o termo 

“Pré-Primária” ao tratar da questão na França da década de 1960), a Escola inculca-lhes 

“saberes práticos” ou simplesmente a ideologia dominante no estado puro.  

Ele prossegue no que se mantém de grande atualidade, afirmando que por volta dos 

dezesseis anos, uma enorme massa de crianças cai “na produção”: “[...] são os operários ou 

pequenos camponeses” (ALTHUSSER, 1974, p. 64). 

Segundo ele, a outra parte da juventude escolarizável continua: “[...] e seja como for 

faz um troço do caminho para cair sem chegar ao fim e preencher os postos dos quadros 

médios e pequenos, empregados, pequenos e médios funcionários, pequeno-burgueses de toda 

a espécie” (ALTHUSSER, 1974, p. 65). 

Assim, uma última parte consegue aceder aos cumes, quer para cair no semi-

desemprego intelectual, quer para fornecer, “[...] além dos “intelectuais do trabalhador 
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colectivo”, os agentes da exploração (capitalistas, managers), os agentes da repressão 

(militares, policiais, políticos, administradores) e os profissionais da ideologia (padres de toda 

a espécie, a maioria dos quais são “laicos” convencidos)” (ALTHUSSER, 1974, p. 65). 

O autor lembra que a escola para cumprir este papel de reprodução das relações de 

produção envolve e dissimula estes propósitos sob uma ideologia da escola universalmente 

reinante, que a representa como um meio neutro, desprovido de ideologia (visto que laico). 

Ele acaba pedindo desculpas aos professores que procuram se voltar contra este projeto, que 

classifica de heróis, mas que são raros no espaço escolar. 

Suas palavras ao final do capítulo e escritas na década de 1970, a propósito da questão 

da escola são também de grande atualidade, ao afirmar que a crise, de uma profundidade sem 

precedentes, que por esse mundo fora abala o sistema escolar de tantos Estados, muitas vezes 

conjugada com uma crise (já anunciada no Manifesto) que sacode o sistema familiar, adquire 

um sentido político, se considerarmos que a Escola (e o par Escola-Família) “[...] constitui o 

Aparelho Ideológico de Estado dominante, Aparelho que desempenha um papel determinante 

na reprodução das relações de produção de um modo de produção ameaçado na sua existência 

pela luta de classes mundial” (ALTHUSSER, 1974, p. 68).  

Se nos colocamos, a partir de uma posição que defende a importância da universidade 

pública e o que ela representa no interesse da maioria da população, não podemos esquecer o 

sentido estratégico que assume no atual quadro de correlação de forças na sociedade 

brasileira, a disputa pela alocação de verbas públicas para a educação pública, sem, no entanto 

esquecer as questões políticas e ideológicas de longo alcance. 

Não podemos também menosprezar neste balanço a profundidade da penetração das 

políticas neoliberais na universidade pública e a disseminação, no seu interior, dos valores dos 

discursos amparados na denominada pós-modernidade.  

O texto de Chauí (2001, p. 131), na parte que intitula: “A universidade diante da 

vocação cientifica e da vocação política”, ao analisar as questões que envolvem o modelo 

neoliberal e os valores disseminados pela denominada pós-modernidade no seu interior, 

indica que a universidade “[...] coloca-se passivamente diante do modelo neoliberal porque já 

o incorporou, [...], incorporando passivamente a ideologia desse modelo que é o pós-

modernismo”. 

Desta forma, segundo a autora, grande parte de sua produção nas diversas áreas do 

conhecimento, já estariam comprometidas pela incorporação de valores baseados nas 

premissas da onda pós-moderna onde categorias gerais como universalidade, necessidade, 

objetividade, finalidade, contradição, ideologia, verdade são consideradas mitos de uma razão 



213 

 

etnocêntrica, repressiva e totalitária.  

 

“[...] Em seu lugar aparecem: o espaço-tempo fragmentado, reunificado 

tecnicamente pelas telecomunicações e informações; a diferença, a alteridade; os 

micropoderes disciplinares; a subjetividade narcísica; a contingência, o acaso; a 

descontinuidade, e o privilegio do universo privado e íntimo sobre o universo 

público; o mercado da moda, do efêmero e do descartável” (CHAUÍ, 2001, p. 130). 

 

Chauí aprofunda sua avaliação sobre a questão afirmando que até o momento as 

nossas universidades têm tido uma atitude passiva diante da questão, e que é fácil comprovar 

isto pela ausência de críticas pelos temas que são pesquisados, onde prevalece o gosto pelo 

micro, o gosto pela diferença; pela docência submissa aos estudantes como consumidores que 

esperam dos cursos a gratificação narcísica instantânea, como a televisão lhes dá; “[...] pelo 

fascínio dos papers, das parcerias, dos vocabulários da competitividade, da eficiência e da 

modernidade, [...]” (CHAUÍ, 2001, p. 131).  

 Ainda sobre a questão é importante recuperar algumas determinações políticas e 

ideológicas que subjazem ao sentido que a educação assume numa sociedade dividida em 

classes como a nossa, onde projetos antagônicos estão em permanente confronto.  

A compreensão de Frigotto, no Prefácio do livro de Neves e Pronko (2008, p. 14), nos 

ajuda quando realça “[...] o alargamento da escolaridade necessária à expansão do sistema 

capital interessa à classe trabalhadora não em seu aspecto pragmático e unidimensional que 

serve à produção e reprodução mercantil, mas em sua dimensão de formação unitária e 

omnilateral”. 

Aprofunda a avaliação realçando uma questão fundamental para uma leitura das 

possibilidades reais do processo educativo numa sociedade capitalista, ao afirmar que: “[...] 

Tal formação se constitui em mediação crucial para a elevação moral e intelectual da classe 

trabalhadora na sua organização e luta contra-hegemônicas” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 

14). 

Saviani (s.d., p. 21) destaca a questão nas posições de Gramsci e registra que na 

investigação sobre o princípio educativo, Gramsci reafirma sua convicção sobre a importância 

da escola para os trabalhadores como um instrumento para formar intelectuais de diversos 

níveis e também para elevar o nível cultural e intelectual das massas, atuando decisivamente 

no processo de reforma intelectual e moral, na luta pela hegemonia e na construção do novo 

bloco histórico. 

É importante lembrar, no entanto, que não desconhecemos a passagem que encontra 

junto à classe trabalhadora o argumento que atrela a escolarização à empregabilidade, quanto 
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mais capacitado trabalhador mais chance de ingresso e/ou de permanência no trabalho. 

Neves e Fernandes (2002, p. 33) lembram, que seduzida por essas ideologias, a classe 

trabalhadora passa a investir no seu padrão de escolarização, e é nesta busca, onde o Estado 

focaliza suas ações educacionais diretas na universalização do ensino fundamental e na 

ampliação do ensino médio, que a classe trabalhadora “[...] é obrigada a custear seus estudos 

em nível superior, já que as vagas disponíveis no ensino público são insuficientes para o 

atendimento da demanda”. 

Entretanto, devemos adicionar a este raciocínio o alerta que faz Frigotto (1993, p. 184) 

em A produtividade da escola improdutiva: “[...] a natureza da dimensão política da ação 

educativa escolar [...] não se define dentro dos “muros” da escola, mas nas relações sociais de 

produção da existência”, e, completa o argumento, ao realçar que: “[...] O ponto de partida e 

de chegada, portanto, da ação educativa que busca viabilizar os interesses hegemônicos da 

classe trabalhadora é político” (FRIGOTTO, 1993, p. 184).   

É deste patamar de compreensão que queremos partir para que possamos ter uma 

dimensão concreta das possibilidades de apropriação do processo educativo pela classe 

trabalhadora, sem cair em ilusões para além do que ele comporta no sistema de reprodução do 

capital. 

 

 

3.1 A Constituição de 1988. A via de mão dupla entre o público e o privado 

 

 

Os fatos que antecederam a promulgação da Constituição de 1988 foram marcados, 

sinteticamente, por uma intensa luta entre, de um lado os que defendiam uma visão coletiva 

de convivência social e de outro os defensores da iniciativa privada e do mercado como forma 

de organização da sociedade. 

Faz parte do esforço de compreensão dos caminhos trilhados por esta disputa o 

reconhecimento das forças políticas envolvidas, da correlação de forças do momento histórico 

e dos resultados que geraram, mesmo porque eles afetam a forma de funcionamento das 

Instituições de Ensino Superior – IES públicas e privadas, ainda hoje no país. 

Assim, no texto da constituição de 1988, incluindo as várias emendas constitucionais 

realizadas até os dias atuais63, alguns artigos demonstram com clareza o grau de dificuldade e 
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  Utilizaremos como referencia o que consta em: Constituição da República Federativa do Brasil [recurso 

eletrônico]: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas 
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disputa entre as forças políticas que defendiam o caráter público da universidade e dos que 

defendiam sua privatização. 

Para uma compreensão da questão, destacaremos os principais pontos que estão 

diretamente implicados nas questões relativas à área da educação e, especificamente, ao 

ensino superior.  

Isto nos permitirá avaliar com maior acuidade o que contém de avanço no sentido de 

um ensino público, de qualidade, gratuito e socialmente referenciado e os espaços abertos 

para que os interesses privados possam, hoje, estar em franco processo de conquistas, 

principalmente, como temos afirmado desde o início, no ensino superior.  

Como registro de algumas questões mais gerais que constam do texto citaríamos o que 

aparece no Título II – Dos Direitos e Garantia Fundamentais, no Capítulo II – Dos Direitos 

Sociais, onde o texto deixa transparecer a abrangência do que foi aprovado e sem dúvida um 

avanço no que diz respeito aos direitos fundamentais, assim vamos encontrar no Art. 6º. São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010). 

No Título III – Da Organização do Estado, Capítulo II – Da União, no Art. 22. 

Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXIV – diretrizes e bases da educação e 

desporto, especialmente no que se refere à manutenção dos programas de educação pré-

escolar e do ensino fundamental como competências dos Estados e Municípios, nos parece 

outro avanço obtido, especialmente na área da educação.  

Destaque, ainda no mesmo título, para o que consta no Capítulo VI sobre as 

obrigações dos Estados e Municípios, cabendo até intervenção federal se for o caso de não 

cumprimento, do que está no Art. 34: e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, e, como exceção, o que 

está no Art. 35, no item III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

O que mais se relaciona diretamente com as universidades, e se mantém ainda hoje 

como disputa, vamos encontrar no Título VIII – Da Ordem Social, no Capítulo III – Da 

                                                                                                                                                         
Emendas constitucionais nos 1/1992 a 77/2014, pelo Decreto legislativo nº 186/2008 e pelas Emendas 

constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. – 41. ed., com índice de assunto. – Brasília : Câmara dos 

Deputados, Edições Câmara, 2014. 466 p. – (Série textos básicos ; n. 82). ISBN 978-85-402-0214-6. O uso 

deste texto com as alterações posteriores permitirá ver a evolução das modificações voltadas a beneficiar ou 

abrir brechas para a iniciativa privada na área de educação. 
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Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação, principalmente o que consta no 

Art. 206: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC no 19/1998 e EC 

no 53/2006), [...] IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V – 

valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas; [...] VII – garantia de padrão de qualidade; VIII – piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.  

Outra referência fundamental do que foi aprovado e que permanece em disputa, ainda 

hoje, encontramos no Art. 207: As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (EC no 11/1996). 

A questão se amplia e consagra avanços ao definir o dever do Estado com a garantia 

da educação no Art. 208 (EC no 14/1996, EC no 53/2006 e EC no 59/2009). Desde então a 

educação básica passa a ser obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos e 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria.  

Também podemos destacar no mesmo artigo outros avanços como: “a progressiva 

universalização do ensino médio gratuito; [...] atendimento ao educando, em todas as etapas 

da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo”.  

Aí os avanços são substantivos de tal forma que no § 2º o não oferecimento do ensino 

obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente. 

No entanto não dá para comemorar muito, pois a duplicidade entre os interesses 

público e privado já aparece no Art. 209: O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as 

seguintes condições: I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; II – 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Tanto é assim que após definir no Art. 212 (EC no 14/1996, EC no 53/2006 e EC no 

59/2009) que: A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

O texto, ainda no mesmo artigo, antecipa a questão da duplicidade ao se considerar no 

§ 2º, que “Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados 
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os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 

213”.  

A questão da duplicidade vai ser então coroada no Art. 213: Os recursos públicos 

serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.  

Esta brecha se amplia adiante ao afirmar no § 1º que “Os recursos de que trata este 

artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma 

da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 

cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder 

Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade”; e, ainda 

no 2º onde se lê que “As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 

apoio financeiro do Poder Público”. 

Estes trechos selecionados dão uma medida de pontos de avanço na questão da 

educação pública na Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que indicam onde se 

localizam as brechas que garantem hoje mais do que nunca, o avanço dos interesses privados, 

especificamente no ensino superior, pois como vimos, no Brasil a área de educação é onde se 

localiza atualmente grandes possibilidades de lucratividade e de acumulação de capital. 

Pinheiro (2005, p. 255) avaliando a questão público-privado na constituição de 1988 

questiona se este conflito estaria fora de moda, para em seguida afirmar que na ocasião: “Sem 

dúvida, a questão público-privado apresentou-se na Constituinte com nova roupagem em 

relação ao passado, mas o próprio fato de ter permeado todas as discussões e ter sido alvo das 

negociações, demonstra a sua atualidade”. 

Ela prossegue afirmando que o conflito público-privado na educação provavelmente 

não se extinguirá por avaliações pessoais, pois este fenômeno social é uma manifestação 

concreta, o sintoma maior, de um intrincado problema, que não se revela tão explicitamente, 

que diz respeito às relações entre Estado e sociedade no Brasil. “[...] Este problema se localiza 

no âmbito da delimitação das esferas pública e privada da sociedade” (PINHEIRO, 2005, p. 

256). 

Pinheiro (2005) reforça sua posição lembrando que na área educacional o conflito 

público-privado é antigo e remonta aos primórdios dos anos de 1930, onde o confronto se 

manifestava através de uma disputa entre a escola pública e a escola privada pela hegemonia 

no campo do ensino.  Para a autora, após a década de 1930, concomitante ao processo de 

intervenção do Estado na esfera econômica, como principal agente do desenvolvimento, 

ocorreu uma tendência de privatização da esfera pública. 
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Ela avalia que “[...] o processo de interpenetração entre essas esferas caracterizou-se 

por um duplo prejuízo da esfera pública, pois tanto a intervenção do Estado na área 

econômica quanto do setor privado na esfera pública favoreceram primordialmente interesses 

privados e não públicos” (PINHEIRO, 2005, p. 258). 

Pinheiro (2005) na sequência de sua avaliação afirma que na Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) o conflito monopolizou as discussões no âmbito do ensino onde cada 

grupo tinha uma compreensão própria do problema em função de interesses e propostas 

concretas, e os três anos que antecederam à ANC foram fecundos na produção de estudos, 

onde inúmeros artigos analisaram o tema da educação. 

Vale prosseguir ainda no texto da autora pela abrangência e detalhamento que faz do 

processo da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), e principalmente pela ênfase que 

atribui a disputa entre interesses públicos e interesses privados ali presentes.  

A autora nomeia as principais articulações produzidas na sociedade no intuito de 

disputar seus interesses durante o processo, ao colocar de um lado o Fórum da Educação na 

Constituinte em defesa do Ensino Público e Gratuito 64, e de outro a Federação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (Fenem) que contava no seu interior com a presença dos que 

defendiam os interesses das escolas confessionais, mesmo que não constituíssem um bloco 

único e coeso.  

Segundo ela as escolas católicas e as comunitárias, ainda que tivessem participado do 

XXI Congresso Nacional da Fenem, em 1987, assumiram posições próprias e se fizeram 

representar através da Associação de Educação Católica do Brasil (AEC), da Associação 

Brasileira de Escolas Superiores Católicas (Abesc) e a Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade (CNEC).   

Fazendo um balanço dos artigos sobre educação aprovados na ANC, Pinheiro (2005, 

p. 282) diz que é possível interrogar se houve alguma tendência vitoriosa na disputa escola 

pública versus escola privada. Ela avalia que: “Os defensores da escola pública garantiram o 
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  O Fórum contou com a participação das seguintes entidades nacionais: Associação Nacional de Educação 

(ANDE); Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES); Associação Nacional de 

Profissionais de Administração da Educação (ANPAE); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED); Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES); Federação Nacional de 

Orientadores Educacionais (FENOE); União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES); Sociedade de 

Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF); Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT); Confederação dos 

Professores do Brasil (CPB); Central Única dos Trabalhadores (CUT); Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB); Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); União Nacional dos Estudantes (UNE) e 

Federação das Associações dos servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA). A autora destaca que a 

principal divergência no Fórum foi em relação à aplicação dos recursos públicos destinados exclusivamente 

para a escola pública, onde a ANDES defendia que se deixasse em aberto a transferência desses recursos para 

as atividades de pesquisa e de capacitação de professores nas universidades particulares. Resolvida à questão 

no âmbito interno às universidades, a entidade aprovou a proposta e se transformou em sua defensora.     
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dispositivo que define a gratuidade do ensino em todos os níveis e este, sem dúvida 

representou o seu maior ganho, na medida em que pela primeira vez este artigo foi 

consagrado numa Constituição brasileira”. 

Ela registra ainda que a destinação orçamentária para a educação foi um ganho dos 

que defendiam o setor público na área da educação, lembra, porém que nenhuma dessas foi 

uma vitória do plenário da Constituinte. 

Quanto à universidade, Pinheiro (2005) registra que pela primeira vez ela recebeu um 

tratamento específico na Constituição, onde foi definido o principio da autonomia didático-

científico, administrativa e de gestão financeira e patrimonial além do estabelecimento dos 

princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e a garantia de um padrão de 

qualidade, sendo que o princípio da autonomia não foi abrangentes às demais instituições 

superiores de ensino. 

A autora diz que sobre a destinação dos recursos públicos às instituições de ensino 

superior, criou-se um parágrafo estabelecendo que “as atividades universitárias de pesquisa e 

extensão poderão receber apoio financeiro do poder público”, o que no caso pouco 

acrescentou às mantidas pelos poderes públicos, mas para as universidades particulares 

significou a garantia de que continuariam recebendo recursos públicos. 

Em relação ao setor privado, Pinheiro (2005) avalia que o texto da Constituição 

aprovado ampliou substancialmente os mecanismos de transferência de recursos públicos para 

a escola particular.  

Ela avalia que além das verbas para as comunitárias, aprovadas na Comissão de 

Sistematização, esses mecanismos aumentaram através, de pelo menos três dispositivos: 

 

[...] na doação de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na escola 

particular, “quando houver falta de vaga e cursos regulares da rede pública na 

localidade da residência do educando”; na definição sobre o salário-educação, 

quando estabelece que será aplicado no ensino público fundamental, mas que “as 

empresas poderão deduzir desta contribuição a aplicação realizada com o ensino 

fundamental de seus empregados e dependentes”; e, finalmente, na transferência de 

verbas públicas para as “atividades universitárias de ensino e extensão (PINHEIRO, 

2005, p. 282). 

 

A autora registra que outras duas modificações favoreceram os interesses do grupo 

privado ao conseguirem aprovar que a referência ao “plano de carreira” e à “gestão 

democrática do ensino” só se aplicaria ao setor público, o que acabou por configurar dois 

sistemas distintos, menos no que se refere ao uso dos recursos públicos, e aí neste caso o 

grupo privado procurou tornar-se semelhante ao público. 
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Ampliando sua avaliação, ela afirma que se forem consideradas apenas as escolas 

confessionais, pode-se dizer que estas saíram plenamente vitoriosas, pois garantiram o ensino 

religioso na escola pública e o recebimento de verbas públicas. Portanto, para ela “[...] é 

impossível considerar o setor público vitorioso na Constituinte” (PINHEIRO, 2005, p. 283), a 

não ser que se considere que o que estava colocado no horizonte era perder tudo, após 

sucessivas derrotas no processo constituinte para os grupos conservadores ligados aos 

interesses privados da área educacional. 

A despeito dessa avaliação Pinheiro (2005) diz que apesar de suas limitações, a nova 

Constituição é democrática em muitos sentidos é uma “carta de mistura”, contém avanços e 

retrocessos. Retrata o lado retrógrado da sociedade e o lado mais moderno. Com todas as 

contradições é ainda a Constituição que mais consagra direitos e incorpora conquistas sociais 

“[...]. Na parte da educação encontrou, como as Constituições passadas, uma solução 

conciliatória para o conflito entre o público e o privado. Com isso, não resolveu o conflito, 

mas incorporo-o” (PINHEIRO, 2005, p. 283). 

Neves e Pronko (2008, p. 49) fazem um breve balanço da questão reconhecendo 

algumas vitórias da classe trabalhadora na Constituição de 1988 e citam entre eles: a criação 

de um título específico de normatização dos direitos, entre os quais a educação escolar, o 

direito à greve, a sindicalização dos servidores públicos, o ingresso por concurso no serviço 

público, porém enfatizam também algumas derrotas ligadas à área da educação “[...] que 

abriram espaço para a redefinição dos marcos legais e das políticas educacionais nos anos 

finais do século XX e iniciais do século XXI”.  

Ramos (2014, p. 38), avaliando pelo ângulo que envolve a questão do ensino médio, 

destaca que do lado da sociedade civil, a comunidade educacional organizada se mobilizava 

fortemente em face do tratamento a ser dado à educação na Constituição, antes mesmo da 

instalação da Assembléia Constituinte, assim, um importante avanço era sinalizado no sentido 

de um tratamento unitário à educação básica que abrangesse desde a educação infantil até o 

ensino médio, este como a última etapa. “[...] O debate teórico travado pela comunidade 

educacional, especialmente dentre aqueles que investigavam a relação entre Trabalho e 

Educação, afirmava a necessária vinculação da educação à prática social e o trabalho como 

princípio educativo”. 

Para a autora se o saber tem uma autonomia relativa face ao processo de trabalho do 

qual se origina, o papel do ensino médio deveria ser o de recuperar a relação entre 

conhecimento e a prática do trabalho, pois, isto significaria explicitar como a ciência se 

converte em potência material no processo de produção, e assim, seu horizonte deveria ser o 
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de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na 

produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. “[...] Não se deveria, então, 

propor que o ensino médio formasse técnicos especializados, mas sim politécnicos” 

(RAMOS, 2014, p. 38). 

Ramos (2014, p. 117) afirma que a construção de um projeto de educação profissional 

contra-hegemônico exige, então, refundar uma nova compreensão sobre o papel da educação 

profissional, radicalmente diferente da que predominou até então. [...] Deve ser guiado por 

valores ético-políticos e não individualistas ou corporativos. Postura oposta a esta delimita a 

política de educação profissional pelas necessidades do mercado de trabalho e pelos interesses 

do empresariado internacional. 

 Segundo ela, “[...] que tais concepções continuação em confronto e definirão o 

sentido da relação público-privado na educação profissional, não temos dúvidas”. Porém, as 

intenções manifestas pública e oficialmente pelos novos dirigentes nacionais devem nortear as 

decisões e serem firmes o suficiente para resistir às tendências de se manter tudo como está 

(RAMOS, 2014, p. 117).  

Nesse sentido, a sociedade civil, menos como parceira e mais como parte constituinte 

do Estado, “[...] tem a responsabilidade de exigir compromisso e coerência com o projeto que 

busca construir para e com esta sociedade horizontes distintos dos que se acenaram até o 

momento” (RAMOS, 2014, p. 117). 

O Caderno Andes (2006, p. 13) avalia que a partir da aprovação da constituinte, 

medidas antinômicas em relação à autonomia constitucional estão sendo complementadas por 

uma enxurrada de medidas provisórias, decretos e portarias, que, em comum fazem avançar a 

intervenção governamental nas universidades públicas, exorbitando seu poder normativo às 

esferas que seguramente não são de sua competência “[...] (das diretrizes curriculares às 

linhas de pesquisa prioritárias, passando pela avaliação do que é dado a pensar na 

universidade)”. Desde esta avaliação da publicação de 2006, a intervenção governamental só 

se ampliou.  

Este repertório de questões que emergem da constituição de 1988 vai se deparar em 

seus capítulos seguintes com uma conjuntura altamente desfavorável aos trabalhadores em 

geral, a educação pública e as universidades públicas, como vimos no capítulo anterior. 

Reafirmamos que, principalmente, o período que se inicia com a eleição de Fernando 

Henrique Cardoso é fundamental para compreender o processo de privatização em curso nas 

universidades públicas, levando em consideração que sua eleição significara um acordo tácito 

da burguesia nacional no intuito de viabilizar um novo período de acumulação no país. 
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E isto não mais sob o risco de trabalhar com um governo como o de Collor de 

Mello/Itamar Franco, mas tendo à frente do processo um quadro da academia, com trajetória 

próxima à esquerda, e que havia participado da movimentação política voltada ao fim da 

ditadura militar, da luta pela anistia, eleições diretas, e convocação de assembleia constituinte.  

FHC tinha como aparato partidário o PSDB – partido que reunia uma considerável 

parcela da burguesia e pequena-burguesia paulista, mas não só, com representação em todo o 

território brasileiro, portanto diferente de Collor com trajetória política na Aliança 

Renovadora Nacional - ARENA, partido da ditadura e representante da burguesia de um 

estado com pequena participação na riqueza do país como Alagoas e ancorado em um 

pequeno e quase desconhecido partido político – o PRN - Partido de Renovação Nacional. 

Em um contexto político internacional marcado pela nova ordem (neo) liberal estavam 

dadas as condições para o abandono do que havia sido produzido pelos movimentos 

progressistas da educação brasileira nas décadas de 1970 e 1980 e pelo relativo avanço 

conquistado, com muita luta na constituição de 1988. 

 

 

3.1.1 As Constituições brasileiras e as reformas educacionais do ensino superior no país: 1824 

– 1969 

 

 

Como dissemos no início deste capítulo vamos, antes de prosseguir, recuperar as 

principais determinações políticas, teóricas e ideológicas presentes na disputa entre interesses 

públicos e interesses privados no campo da educação, nas constituições e reformas 

educacionais do período 1824-1969. 

Reafirmamos ainda uma vez à orientação seguida desde o início pelo trabalho em 

compreender essas determinações, como forma de identificar indícios, que nos momentos 

visitados já revelavam traços ligados à supremacia da lógica liberal privatista na trajetória do 

país e que vai revelar sua versão mais evoluída e acabada no presente, a forma exigida para a 

acumulação do capital. 

Começamos com Moacyr (1937) que trabalha com a ideia de que a história da criação 

das Universidades no Brasil está marcada, desde o inicio, pelos determinantes políticos, 

econômicos e até geográficos que a subordinação aos interesses da Coroa portuguesa impunha 

a colônia.  

O autor analisando a decisão da Coroa de que não havia justificativa para a criação de 
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uma instituição desse gênero no país, afirma que isto funcionava como forma de garantia para 

que a elite procurasse as universidades instaladas em Portugal e na França principalmente, 

considerando que era: “[...] muito mais adequado que as elites da época procurassem a Europa 

para fazer seus estudos superiores” (MOACYR, 1937, p. 580-1). 

Fávero (1977, p. 20) analisando o quadro da colônia a partir desta mesma referência 

afirma que: “Diante desse quadro, não seria exagero afirmar que Portugal, através da 

Universidade de Coimbra, exerceu, até o fim do Primeiro Reinado, uma grande influência na 

formação de nossas elites culturais e políticas”.  

Ela conclui que todos os esforços de criação de Universidades ou mesmo de escolas 

superiores no período colonial e monárquico foram malogrados, o que denotava “[...] uma 

política de controle a toda a iniciativa que possibilitasse uma independência cultural da 

Colônia” (FÁVERO, 1977, p. 20). 

Ainda no mesmo texto a autora afirma que “[...] mesmo como sede da Monarquia, a 

partir de 1808, o Brasil só consegue obter de D. João VI a criação de algumas escolas 

superiores” (FÁVERO, 1977, p. 20). 

Vale registrar, como contraponto a estes argumentos, o que encontramos em Cunha 

(2007) no que denomina de “lamento” sobre a criação tardia da universidade no Brasil em 

comparação com as colônias espanholas que, ao tempo da nossa independência, contava com 

mais de 26 instituições universitárias.  

Para ele este lamento parece despropositado, pois contém a suposição implícita de que 

a universidade é o motor do desenvolvimento material e intelectual e que “[...] como 

instituição crítica por natureza (como se a universidade tivesse natureza...), ela poderia, se 

presente, ter impulsionado as lutas pela independência por outros caminhos” (CUNHA, 2007, 

p. 16). 

Ele vai ainda afirmar sobre a questão: “[...] Para nós, “as lutas pela criação da 

universidade no Brasil” são lutas diferentes, de pessoas e grupos diferentes que, em 

momentos diferentes, buscaram instituições diferentes que de comum só tinham o nome de 

universidade” (CUNHA, 2007, p. 17), e ainda vai definir um critério unificador que permita 

saber sobre todas essas diferenças “[...]: o ensino superior é aquele que visa ministrar um 

saber superior” (CUNHA, 2007, p. 18).  

Cunha (2007, p. 18) então explica o sentido do seu critério para que não se incorra 

numa definição circular: “Numa formação social, concebida historicamente, não se encontra 

apenas um saber, mas vários: esquematicamente, os saberes dominantes (das classes 

dominantes) e os saberes (das classes dominadas)”.  
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Avança ainda mais afirmando que “[...] Todo ensino, operando necessariamente por 

meio de um aparelho escolar, propõe-se a ministrar um saber dominante, mas não todos os 

saberes dominantes” (CUNHA, 2007, p. 18).  

Sobre esta questão ele esclarece em nota de rodapé que não se deve pensar que essa 

função de ensinar um saber dominante se faz sem contradições, para, a seguir afirmar que 

esses saberes: “[...] estão hierarquizados, de modo que há saberes dominantes inferiores (por 

exemplo, o domínio da lei e da escrita na língua dominante) e saberes superiores (por 

exemplo, o domínio das práticas letradas mais complexas e da filosofia com e sem aspas)” 

(CUNHA, 2007, p. 19). 

Ele completa o argumento sobre o critério afirmando que: “A utilização desse critério 

dinâmico de definição do ensino superior impede, de início, qualquer tentativa de se procurar 

uma linha evolutiva. Interessam tanto as continuidades quanto as rupturas” (CUNHA, 2007, 

p. 19). 

Esta posição do autor ajudará a identificar nos diversos períodos as continuidades e 

rupturas que vão se dar em torno do que para nós é fundamental, a disputa entre os interesses 

públicos e privados na trajetória da universidade pública no Brasil, com o alerta de não 

incorrer em um raciocínio meramente evolutivo.  

A partir da caracterização que faz dos períodos históricos Cunha (2007, p. 79) 

comenta o que acontece após a independência, no que tange a relação entre o ensino público e 

privado, “[...] Antes da independência, [...], a educação escolar no Brasil era 

predominantemente estatal, religiosa ou secular. Raros eram os estabelecimentos de ensino 

dirigidos por particulares. [...]. Depois da independência, formaram-se dois setores, o de 

ensino estatal (laico) e o do ensino particular (religioso ou laico)”, e, ainda, realça que o novo 

Estado ditava normas para o ensino por ele ministrado e deixava o ensino particular 

funcionando praticamente em regime de laissez-faire. 

Vale registrar, diante deste quadro, que na Constituição Política do Império de 1824, 

ainda que conste sobre a educação poucas referências, no Título 8º. – Das Disposições Gerais, 

e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros – está consagrado no Art. 

179 que: A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por 

base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantido pela Constituição do 

Império, da maneira seguinte: [...] 32) A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos, 33) 

Colégios, e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas-letras e 

artes. 

Chizzotti (2005, p. 53) escrevendo sobre como ficou a questão da educação na 
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constituição de 1824 avalia que: “[...] A gratuidade universal à educação primária, 

genericamente proclamada e candidamente outorgada na Constituição, não derivou de 

interesses articulados e reclamos sociais organizados, inserindo-se no texto como um 

reconhecimento formal de um direito subjetivo dos cidadãos que uma obrigação efetiva do 

Estado”. 

O autor ainda avalia que a Constituinte de 1823 é um marco da hegemonia do partido 

liberal, que buscava demarcar as novas tendências e ideias advindas principalmente da Europa 

– “um liberalismo difuso”, segundo palavras do autor (CHIZZOTTI, 2005, p. 32) -, em 

contraposição ao partido português ou realista que se organizava em defesa do antigo regime 

colonial.  

Desta forma afirma que a ausência de unidade em um programa concreto permitirá a 

esta elite liberal avançar propostas além das condições existentes no país e sucumbir diante 

das “[...] rearticulações dos realistas, que deram novos contornos às suas ações, reordenaram 

seus interesses e permitiram uma vigorosa investida contra seus opositores, no começo de 

novembro de 1823, liquidando a Constituinte e, com ela, as pretensões dos liberais” 

(CHIZZOTTI, 2005, p. 34).  

O que aconteceu foi que o imperador dissolveu a Constituinte, nomeou uma comissão 

especial, ou Conselho de Estado, composto por dez membros encarregados de redigir o texto 

a partir de suas propostas.  

Cunha (2007) comenta que o ato institucional de 1934 dividiu o setor estatal em duas 

esferas: a primeira era a esfera nacional que compreendia os estabelecimentos criados por lei 

da Assembléia Geral e a segunda a esfera provincial que compreendia os estabelecimentos 

criados pelas assembleias provinciais. Ele enfatiza que o poder que a esfera nacional detinha 

sobre a esfera provincial, pelo controle dos títulos, exercia-se também com força sobre o setor 

privado. 

Ele esclarece que os diplomas conferidos, mesmo pelas melhores escolas secundárias 

particulares, não garantiam o ingresso direto de seus alunos nas escolas superiores.  

Diante deste quadro, o autor constata a convergência dos interesses dos proprietários 

de escolas particulares que desejavam eliminar as restrições à capacidade de diplomação, com 

os dos estudantes que desejavam ter facilitado o ingresso nas escolas superiores, e também 

com os dos políticos liberais que desejavam ver o Estado retirar-se progressivamente do 

campo educacional em nome da liberdade de opinião e de crença, configurou uma situação 

que levou a: “[...] a sucessivas tentativas de tornar o setor particular do ensino equivalente, em 

poder, ao setor estatal. Essas tentativas começaram com as escolas secundárias” (CUNHA, 
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2007, p. 81). 

Este quadro tem sua linha de ruptura quando da proclamação da república em 15 de 

novembro de 1889, que, segundo Cury (2005, p. 69): “[...], foi um golpe militar com o apoio 

civil que, ipso facto, extinguiu o Império e eliminou consigo a Constituição existente”, o que 

significava que “A rigor, a destituição do regime imperial pelas armas destruía um regime 

político, mas não criava automaticamente um outro mais emancipador” (CURY, 2005, p. 70).  

O autor registra que como poder fático, o Governo Provisório: decreta a separação da 

Igreja do Estado (Decreto 119. A, de 07/01/1890), findando o padroado e tornando plena a 

liberdade de crença; estabelece o decreto sobre o casamento civil; mesmo que de forma 

tímida, no campo da “questão social” há uma presença da defesa formal contra a exploração 

do trabalho de menores; enseja a criação de um novo código penal extremamente draconiano 

que evidencia uma peça antigreve, no que se refere a associação entre trabalho e penalidades; 

e, ainda na área financeira e econômica o destaque para o “encilhamento” 65 e um tímido 

incentivo à industrialização (CURY, 2005, p. 70).  

No entanto, em relação à educação poucas alterações neste quadro aparecem na 

constituição de 1891. Algumas, no entanto, merecem destaque, pois dão indicações de como 

a disputa entre interesse público e privado se apresenta no período.  

Ressaltaríamos no texto, à propósito da questão, o que consta do Título Primeiro – Da 

Organização Federal, no Capítulo IV – Das Atribuições do Congresso –, ao definir no Art. 35, 

que trata das incumbências não privativas do Congresso: 1º) velar na guarda da Constituição e 

das leis e providenciar sobre as necessidades de caráter federal; 2º) animar no País o 

desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura, a indústria 

e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais; 3º) criar instituições de 

ensino superior e secundário nos Estados; 4º) prover a instrução secundária no Distrito 

Federal. 

A Constituição de 1891 registra ainda duas questões que se relacionam diretamente 

com as premissas deste trabalho. Elas aparecem no Título – Dos Cidadãos Brasileiros -, 

Secção II – declaração de Direitos – no Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] § 6º - Será leigo o ensino 

ministrado nos estabelecimentos públicos; e § 7º - Nenhum culto ou igreja gozará de 

                                                 
65

  O “encilhamento” foi uma decorrência da política de incentivo a industrialização, que estava baseada em 

créditos livres aos investimentos industriais garantidos por farta emissão de moeda. Isto gerou um movimento 

especulativo que se transformou numa grande crise financeira no país. 
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subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União ou 

dos Estados.  

Impressiona constatar o fato de que estas questões foram alvo de debates acirrados na 

sociedade brasileira por ocasião da última campanha eleitoral, em 2014, portanto, decorridos 

mais de 120 anos. 

Cury (2005, p. 80) conclui sua avaliação sobre a constituição de 1891 afirmando que 

não se pode dizer que ela haja ignorado a educação escolar, mas numa análise do seu conjunto 

pode-se afirmar que “[...] a tônica individualista, associada a uma forte defesa do federalismo 

e da autonomia dos Estados, fez com que a educação compartilhasse, junto com outros temas 

de direitos sociais, os efeitos de um liberalismo excludente e pouco democrático”. 

Pelos pontos abordados pelo autor podemos afirmar que os traços identificados por 

ocasião da independência do Brasil, já no limiar do século XIX, apresentam as características 

do liberalismo do período associado aos traços, do que Florestan Fernandes denominaria de 

revolução burguesa no Brasil.  

Portanto, as mudanças substanciais nesta conjuntura vão acontecer no início do século 

XX, marcado pela presença de grandes alterações no capitalismo no plano mundial e que se 

refletirão no Brasil.  

São alterações que trazem como principal consequência o avanço dos monopólios, o 

que levará daí por diante, a uma disputa cada vez mais acirrada pelos mercados no mundo. 

Esta luta acirrada por mercados marcará este momento histórico como a nova etapa do 

capitalismo: a do imperialismo – a fase superior do capitalismo-, como afirmara Lênin.  

O Brasil se encontra efetivamente vinculado a esta disputa, a partir do fato de que as 

grandes potências do capitalismo mundial procurarão exercer toda influência possível na 

definição de qual caminho o país deve seguir e o seu processo de desenvolvimento. 

Colocando o foco na questão da educação é importante destacar neste contexto a 

criação da primeira universidade no Brasil em 1920, onde alguns acontecimentos da década 

de 1910 pela influência que exerceram, merecem atenção. 

A eclosão da primeira guerra mundial, como um exemplo, levou a que fosse 

questionada a referência do ambiente político, cultural e artístico europeu como portador das 

virtudes que deveriam servir como parâmetro para o desenvolvimento do continente e do 

mundo, naquilo que Freitas Neto (2011, p. 68) registra da seguinte forma: “A experiência da 

Primeira Guerra Mundial obrigou muitos intelectuais a rever o europeísmo como indicador da 

modernidade a ser buscada”.  

Outra questão importante foi a eclosão da revolução Russa em 1917, que criou 
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expectativas de mudanças radicais no mundo; e, por último, no âmbito mais restrito à 

America do Sul, os acontecimentos na Argentina em 1918 que confluíram para a reforma da 

Universidade de Córdoba. 

Referimo-nos sinteticamente, nos capítulos anteriores, aos dois primeiros 

acontecimentos mencionados acima, cabem agora algumas referências ao significado dos 

acontecimentos de Córdoba, por mais que se possa argumentar que tiveram uma influência 

maior nos países de língua espanhola da América do Sul. 

Mariátegui (2008, p. 120) afirma que seria incorrer em uma apreciação errônea até o 

absurdo considerar a reforma universitária de Córdoba como um problema das salas de aula: 

“[...] Digamos então claramente: a reforma universitária é parte de uma questão que o 

desenvolvimento material e moral de nossa sociedade impôs à raiz da crise produzida pela 

guerra”.  

Para ele não são coincidentes as diferentes interpretações do significado do 

movimento, mas com exceção das provenientes do setor reacionário, interessado em limitar o 

alcance da reforma, circunscrevendo-a a universidade e ao ensino “[...] todas as outras que se 

inspiraram sinceramente em seus verdadeiros ideais a definem com afirmação do “espírito 

novo”, entendido como espírito revolucionário” (MARIÁTEGUI, 2008, p. 119). 

O movimento de Córdoba segundo Freitas Neto (2011, p. 64) tem seu ponto de 

inflexão quando: “[...] A proposta de mudança no sistema de cátedras reuniu os estudantes das 

três faculdades existentes: Medicina, Engenharia e Direito. Sem serem atendidos, iniciaram 

uma greve geral no dia 31 de março e lançaram um manifesto à juventude argentina”66. 

O mesmo autor se refere ao manifesto destacando sua estrutura: “Organizado em 15 

parágrafos, o Manifesto aborda três pontos centrais que destacamos: o diagnóstico da crise 

vivida pela Universidade de Córdoba; a afirmação do poder de renovação da juventude e suas 

propostas políticas; e as reivindicações reformistas propriamente ditas” (FREITAS NETO, 

2011, p. 65). 

A seguir ele sintetiza as principais reivindicações do movimento: Co-participação dos 

estudantes na estrutura administrativa; participação livre nas aulas; periodicidade definida e 

professorado livre das cátedras; caráter público das sessões e instâncias administrativas; 

extensão da Universidade para além dos seus limites e difusão da cultura universitária; 

assistência social aos estudantes; “[...] autonomia universitária; universidade aberta ao povo” 

                                                 
66

  Na mesma publicação do artigo de Mariátegui (2008) – Cadernos de pensamento crítico latino-americano (ver 

bibliografia) – aparece o Manifesto liminar da Reforma Universitária da Federação Universitária de Córdoba 

de 21 de junho de 1918, que ficou com referência principal do movimento. 
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(FREITAS NETO, 2011, p. 67). 

No entanto vale destacar para uma compreensão mais abrangente dos acontecimentos, 

o que envolve o contexto de toda a América do Sul, e em última análise o que mais tem 

diretamente relação com nossa abordagem neste trabalho, na avaliação construída por 

Mariátegui (2008).  

Para ele a crise mundial do pós-guerra convidava os povos latino-americanos a revisar 

e resolver seus problemas de organização e crescimento e enquanto as gerações passadas 

tinham sido evolucionista – às vezes completamente passiva –, a atitude da nova geração era 

espontaneamente revolucionária. 

Entretanto, na sequência do texto ele nos dá uma pista mais concreta e bem menos 

espontânea, sobre a possibilidade da eclosão do movimento em Córdoba, registrando que 

apenas com a colaboração cada dia mais estreita com os sindicatos operários, com a 

experiência de combate contra as forças conservadoras e com a crítica concreta dos interesses 

e princípios em que se apoiava a ordem estabelecida, “[...] é que as vanguardas universitárias 

podiam alcançar uma orientação ideológica definida” (MARIÁTEGUI, 2008, p. 119). 

Mariátegui acrescenta ainda avaliações, que se encontram em uma publicação sobre 

La Reforma Universitária, do Círculo Médico Argentino e Centro de Estudiantes de 

Medicina, publicada em seis tomos em 1926-1927, onde aparecem uma série de testemunhos 

genuínos e que permitem uma leitura mais abrangente sobre as diferenças de avaliação 

presentes no movimento.  

Ele destaca entre eles a avaliação feita por José Luis Lanuza e corroborada 

substancialmente por Mariano Hurtado de Mendoza, onde defendem, que a reforma é, 

sobretudo, um fenômeno social que é resultado de outro mais geral e extenso, produzido 

como consequência do grau de desenvolvimento econômico da nossa sociedade, por isto seria 

um erro considerá-la como resultado exclusivo de uma corrente de ideias novas provocadas 

pela grande guerra e pela Revolução Russa, ou como obra de uma nova geração que traz 

sensibilidades novas e ideais próprios e uma diferente missão a cumprir.  

Assim, para Lanuza e Mendonça, a reforma universitária não é mais que uma 

consequência do fenômeno geral de proletarização da classe média que obrigatoriamente 

acontece quando uma sociedade capitalista chega a determinadas condições de seu 

desenvolvimento econômico e que “[...] Isto significa que se produz na nossa sociedade o 

fenômeno da proletarização da classe média e que a universidade, quase totalmente povoada 

por esta, foi a primeira a sofrer seus efeitos, porque era o tipo ideal de instituição capitalista” 

(MARIÁTEGUI, 2008, p. 121).  
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Assim, entendemos que estas avaliações por explicitarem diferenças, mas também 

várias semelhanças, não por coincidência indicam a proximidade entre as questões 

econômicas, políticas e ideológicas que se colocavam em disputa no contexto histórico por 

que passava os diversos países da América do Sul, nas duas primeiras décadas do século XX, 

e que repercutiam de formas diferentes em cada um deles dependendo de seu estágio de 

desenvolvimento e complexidade de articulação com a economia mundial.  

Mariátegui (2008), ao analisar a repercussão dos acontecimentos da reforma 

universitária entre os países do continente, ajuda a avaliar melhor a dimensão do regime 

econômico e político, caracterizado pelo predomínio das aristocracias coloniais – que subsiste 

em alguns países hispano-americanos, ainda que em dissolução progressiva e irreparável – e 

que colocou por muito tempo as universidades da América Latina sob tutela dessas 

oligarquias e de sua clientela: “[...] Convertido o ensino universitário em um privilégio do 

dinheiro, se não da casta, ou pelo menos de uma categoria social absolutamente ligada aos 

interesses de uma ou outra, as universidades tiveram inevitavelmente uma tendência para a 

burocratização acadêmica” (MARIÁTEGUI, 2008, p. 124).  

Ele chega a afirmar que “O objetivo das universidades parecia ser, principalmente, o 

de prover doutores e rábulas para a classe dominante” (MARIÁTEGUI, 2008, p. 124). Ora, 

ainda hoje, vemos muitos deles transitando pelos corredores de nossas universidades, 

ocupando seus gabinetes, muitas das salas de aulas e centro de pesquisas, enfim, todo o 

espaço acadêmico. 

Não estamos com isto desconhecendo as especificidades
67

 e características que 

envolvem a realidade de cada país, porém estamos reconhecendo a presença, no período, de 

determinações que caracterizam o capitalismo no início do século XX – avanço dos 

monopólios levando a conflitos na disputa pelos mercados, e, em decorrência a consolidação 

do imperialismo como fase superior do capitalismo –. 

Assim, no Brasil, já no século XX, várias iniciativas provocaram alterações, em grau 

maior ou menor, na trajetória da educação em geral e em particular no ensino superior. Entre 

essas vamos destacar as que incidiram mais diretamente na intensificação da privatização das 

universidades públicas a partir de sua criação em 1920. 

                                                 
67

  A Argentina, por exemplo, ocupa até a grande crise de 1929, posição de destaque entre as principais 

economias do mundo. Ferrer (1998, p. 133) influenciado pelos cepalinos analisa a trajetória da economia 

desde seus primórdios até o século XXI, e sobre o período que vai até 1930, afirma o seguinte: “Na altura de 

1930, a Argentina havia adquirido uma dimensão econômica considerável em termos de população e renda 

por habitante. Isso acarretava uma demanda interna ampla e diversificada que, no entanto, não tinha reflexo 

na estrutura produtiva e nem na composição das exportações, devido ao insuficiente desenvolvimento 

industrial. De toda forma, o desenvolvimento do país na altura de 1930 não podia enquadrar-se nos limites 

estreitos da economia primária exportadora. 
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Fávero (2000) realça que a criação da Universidade do Rio de Janeiro se dá no bojo de 

debates travados, no final da primeira década do século XX e início da década de 20, 

relacionados a movimentos políticos, sociais e culturais - como, por exemplo: a semana de 

Arte Moderna (1922); a constituição da Academia Brasileira de Ciências (1922) e da 

Sociedade Brasileira de Ciências (1924); e a fundação da Associação Brasileira de Educação.  

A questão do aumento da demanda por educação superior está relacionada às 

transformações econômicas, políticas, institucionais e culturais por que passa o país nos anos 

de 1920 e leva a que, em dezembro, seja aprovado o primeiro Regimento da Universidade e, 

finalmente, criada a primeira universidade oficial no Brasil. 

Vale destacar o que Fávero (2000b) ressalta sobre questões recorrentes nos registros 

das reuniões da Assembleia das Unidades da Universidade do Rio de Janeiro – outubro a 

dezembro de 1920 –, pela curiosidade de que algumas delas ainda hoje circulam nos campus 

das universidades brasileiras, e, são motivos de divergências no que tange a sua privatização 

ou a defesa de seu caráter público, dependendo de onde se fala.  

Após análise das atas ela afirma que algumas questões são recorrentes nessas reuniões 

como a autonomia didática e administrativa das unidades; as atribuições e a constituição das 

congregações; o papel e o direito de assento de professores substitutos nas congregações; “[...] 

a cumulação de outros cargos e funções e o magistério; a adaptação dos currículos e 

transferências de alunos; a equiparação do pagamento dos professores ao dos funcionários 

públicos federais” (FÁVERO, 2000b, p. 28). 

A mesma autora avalia adiante no mesmo texto que apesar de todos os problemas e 

incongruências existentes em torno da criação dessa instituição, um aspecto não poderá de ser 

reconhecido: “[...] a criação da Universidade do Rio de Janeiro teve o mérito de reavivar e 

intensificar o debate em torno do problema universitário no País, desencadeado nos anos 20, 

[...]” (FÁVERO, 2000b, p. 34).  

Realça no parágrafo seguinte questões que, presentes em acontecimentos de década de 

1920, ainda hoje continuam como centrais nas decisões sobre os rumos que deve ser adotado 

pela universidade pública no país: “[...]: concepção de universidade; funções que deverão 

caber às universidades brasileiras; autonomia universitária; modelo de universidade a ser 

adotado no Brasil, se cada universidade deveria ser organizada de acordo com suas condições 

peculiares e as da região onde se localiza, ou seguir um padrão” (FÁVERO, 2000b, p. 34). 

Necessariamente voltaremos a elas neste trabalho. 

Devemos ainda mencionar neste ponto a iniciativa da reforma (Lei) Rocha Vaz de 

1925 e a Revisão Constitucional de 1926 que, já diante do fato da criação da primeira 
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universidade pública no país, vão refletir as principais determinações políticas e econômicas 

do período, reafirmar os dilemas que ali se colocavam na disputa entre seu caráter público ou 

privado, e influenciar nos rumos que ela terá daí por diante. 

Cury (2005, p. 104) avalia sobre o período, que a Revisão Constitucional revelou dois 

pontos importantes: “[...] o primeiro foi a elucidação do papel da União quanto à instrução 

pública, quer aceitando que a interferência já estava posta implicitamente em 1891, quer 

posicionando que tal orientação deveria ficar explícita[...]”. 

Sobre este primeiro ponto, ele o associa a preocupação na época com o que denomina 

de resolução do “enigma” do nosso caráter nacional em função da fragmentação proposta 

pelos regionalismos em voga e pelo avanço do espectro da revolução socialista, quando 

afirma que: “[...] É através da educação que o estado se torna o demiurgo da nação e sem ele o 

país ou se cinde pelo regionalismo ou acolhe a “perigosa” ideia de uma revolução 

internacional” (CURY, 2005, p. 104). 

Ele amplia sua avaliação falando que o segundo ponto importante da revisão 

Constitucional foi a antecipação de pontos que só se tornariam componentes do pacto 

constitucional após a revolução de 1930 (CURY, 2005, p. 104), e completa seu raciocínio 

com a avaliação de que: “[...] A revisão em de 1926 antecipa em 8 anos a concepção da 

educação como direito social pelo qual o Estado dá uma resposta, que não é a da “outorga”, às 

pressões de vários movimentos civis entre os quais as pressões do operariado” (CURY, 2005, 

p. 104). 

Nos anos 30, no Estado Novo e com a posse de Getúlio Vargas, o governo provisório 

cria o Ministério da Educação e Saúde Pública. O ministro de então, Francisco Campos 

elabora decretos sobre as reformas do ensino secundário, superior e comercial, que ficam 

conhecidas pelo seu nome. 

Vale o registro da exposição de motivos feita pelo ministro no decreto 19.851 de abril 

de 1931, quando começa por revelar o contexto político que vigia à época e que envolveu sua 

proposição:  

 

O projecto em que se ella consubstancia foi objeto da larga meditação, de demorado 

exame e de amplos os vivos debates, em que foram ouvidos e consultados todas as 

autoridades em materia de ensino, individuaes e collectivas, assim como, no seu 

periodo de orgzanização, auscultadas todas as correntes e expressões de pensamento, 

desde as mais radicaes às mais consercadoras 
68

. 

 

                                                 
68

  Reproduzido conforme documento obtido em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos-141250-pe.html 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos-141250-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos-141250-pe.html
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A seguir, no entanto, ele fala sobre a centralização política que era marca do governo 

provisório de Vargas:  

Embora resultando, na sua estrutua geral, de transacções e compromissos entre 

varias tendencias, correntes e direcções de espirito, o projecto tem individualidade e 

unidade proprias, seguindo o pensamento, que lhe modelou a estructura, linhas 

largas, claras e precisas, que lhe demarcam orientação firme e positiva e asseguram 

proporção e equilibrio aos planos em que se distribuem os seus principios de 

organização administrativa e technica 
69

. 

 

Fávero (1977, p. 34) avaliando as propostas do ministro para o ensino superior 

comenta que as finalidades da Universidade postas nesta reforma “[...] são bastante amplas e 

se apresentam marcadas por preocupação com o meio social”. 

No entanto, na sequência do mesmo parágrafo, ela conclui que tais pretensões, embora 

justas, eram demasiadamente otimistas quanto à realidade do momento, “[...] pois não havia 

escolas mesmo para uma minoria privilegiada e o que era oferecido nas poucas existentes 

ficava bem distante do razoável” (FÁVERO, 1977, p. 34). 

Ela destaca ainda que as ambiguidades e as oscilações nas posições de Francisco 

Campos refletem traços do comportamento brasileiro no período – o intelectual associado ao 

poder-, e ainda ressalta que é neste momento que: [...] “Apesar das críticas que possam ser 

feitas, somente a partir de 1931, com o Estatuto das Universidades Brasileiras, é que a ideia 

de universidade começa a tornar forma entre nós” (FÁVERO, 2000, p. 44). 

Aqui temos que considerar nos planos políticos e ideológicos presentes na década de 

1930, o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), e a atuação da 

ABE – Associação Brasileira de Educação, fundada em 1924, pelo confronto que estabelecem 

com as posições iniciais do governo provisório e pela influência que suas posições exerceram 

e ainda exercem na discussão sobre a educação pública no país, senão pela presença de Anísio 

Teixeira, nas duas iniciativas.  

Antes de qualquer coisa importa registrar, na linha das ambiguidades e dos dilemas a 

que já nos referimos sobre este momento histórico, que: na origem da ABE está a influencia 

do modelo dos colégios americanos que gozavam de boa fama no Brasil; que isto se dava em 

grande parte pela influência do pensamento de John Dewey70 nas posições assumidas por 

Anísio Teixeira; e, que o manifesto foi redigido a partir de um pedido do próprio Vargas.    

                                                 
69

  Op. cit. 

 
70

  John Dewey (1859 – 1952) filósofo, que também tem obras e trabalhos produzidos nas áreas de pedagogia e 

psicologia, era o principal representante, nos EUA, do movimento da Escola Progressiva que defendia o 

acesso de todos à educação e o incentivo a autonomia dos alunos no processo de aprendizagem. Sua posição 

se coadunava com a concepção de democracia dos liberais clássicos no que tange ao princípio da igualdade e 

dos valores éticos, conforme vimos no capítulo 1. 
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Ivashita e Vieira (2009, p. 03) sobre estas influências citam que a referência 

paradigmática adotada pela ABE advinha dos Estados Unidos, em detrimento da influência 

francesa, presente até então, sendo que um dos fatores que colaboraram para essa influência 

foi “[...] os colégios secundários norteamericanos instalados no Brasil e que gozavam de 

grande fama”.  

A seguir os autores vão citar o que Anísio Teixeira, filho da oligarquia baiana, em uma 

viagem a Nova Iorque, em 1929, teve a oportunidade de conhecer a Universidade de 

Columbia onde lecionava John Dewey, adepto do liberalismo igualitarista.  

Segundo eles Anísio Teixeira se impressionou com o pensamento pedagógico lá 

ensinado, matriculou-se em um curso de especialização em educação, “[...] aderiu ao 

pensamento de Dewey e ao retornar ao Brasil se tornou o seu tradutor” (IVASHITA; 

VIEIRA, 2009, p. 03). 

A Constituição promulgada em 1934 reflete esta amplitude de finalidades e deixa 

transparecer a ebulição e a complexidade do final da década de 1920 e da primeira metade dos 

anos 30, tendo a grande depressão da economia mundial como pano de fundo, e, no plano 

interno o golpe de Estado comandado por Getúlio Vargas que pôs fim à denominada 

República Velha. 

A criação da primeira universidade no país registra um avanço exponencial do tema da 

educação que se espraia por todo o texto, deixa transparecer os dilemas de um governo que é 

fruto de um golpe de Estado que se enfrenta com a presença política de uma classe 

trabalhadora que se organiza e evidencia na disputa, os conflitos inerentes à relação capital e 

trabalho.  

Essa nos parece a forma mais apropriada de compreender a difusa noção que aparece 

no texto da Constituição de 1934 o que se relaciona, na área da educação, aos interesses 

públicos e privados. 

Sobre o texto destacaríamos que além de estabelecer como competência da União fixar 

o plano nacional de educação e os fundos de educação, a constituição de 34 aprova no Título 

V – Da Família, da Educação e da Cultura, no Capítulo II – Da Educação e da Cultura, no 

Art. 150, parágrafo único, que o plano nacional de educação obedecerá as seguintes normas: 

a) ensino primário integral e gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos; b) 

tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, afim de o tornar mais 

accessível; [...]. Art. 154. Os estabelecimentos particulares de educação gratuita primária ou 
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profissional, oficialmente considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo 71. 

Como sabemos a vigência da Constituição de 1934 seria de curta duração. Com a 

eclosão do denominado Estado Novo em 1937, as determinações econômicas, políticas e 

ideológicas da nova conjuntura definiria os rumos do país colocando assim a caminho outra 

constituição. 

Este nos parece mais um dos períodos decisivos para compreender como se consumou 

nossa revolução burguesa com suas características próprias, como vimos nas palavras de 

Florestan Fernandes.  

Para Fávero (2000, p. 53), configurava-se ali uma situação onde, após a crise de 

hegemonia deflagrada pela Revolução de 1930, nenhum dos grupos que constituíam as 

classes dominantes, nem os setores intermediários detiveram com exclusividade o poder 

político, “[...] como também não apresentavam condições de assumir o controle do Estado”.  

Registre-se mais uma vez que, no contexto da época, o que há de novo é a presença da 

classe trabalhadora representada por algumas forças políticos, tanto no quadro partidário – O 

PCB como principal -, mas também por uma organização sindical mais desenvolvida, ainda 

que, com todas as contradições inerentes: cooptação entre elas.  

Cunha (2007, p. 217) também cita a intensificação da organização política da classe 

trabalhadora afirmando que apesar das “concessões” do Estado em termo de melhoria das 

duras condições de trabalho vigentes, da “estatização” do aparelho sindical e da sistemática 

prisão das lideranças, “[...] os trabalhadores utilizavam seu principal instrumento de luta – a 

greve – para exigir o cumprimento dos “benefícios sociais concedidos”, mas nem sempre 

cumpridos pelos patrões, e para expressar solidariedade política no caso de prisão ou dispensa 

de companheiros”. 

No entanto, como a história viria provar, sua capacidade organizativa e de construção 

de unidade para assumir a hegemonia do processo se encontrava, e por que não dizer se 

encontra ainda, incipiente para o que a tarefa política exigia.  

Focando a avaliação deste momento nas questões que envolvem a educação Fávero 

(2000) remete a posições contra o “liberalismo democrático” de Gustavo Capanema, do 

próprio Francisco Campos e Azevedo Amaral72 - ideólogos do período, segundo a autora -, e a 

defesa que fazem de um Estado autoritário, como forma de garantir uma direção única para 

                                                 
71

  Conforme publicado no Diário do Poder Legislativo de 19 de dezembro de 1935.  

 
72

  Gustavo Capanema (1900 – 1985) – Ministro entre 1934/1937 e 1937/1945; Francisco Campos (1891 – 1968) 

– Ministro entre 1930/1931 e 1931/1931, participou ainda da redação da Carta Constitucional de 1937 e do 

AI-1 (Ato Institucional n° 1) de 1964; Ignácio Manuel Azevedo do Amaral (1889 – 1950) – foi reitor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 1945/1948. 
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todo o aparelho educativo do país. 

Segundo ela, a partir de 1935, vai-se delineando uma tomada de consciência do caráter 

ideológico da educação por parte dos que estavam no poder, e que isso não é de estranhar 

porque “[...] a educação com prática social está profundamente comprometida com a realidade 

onde se desenvolve e se realiza, através de instituições subordinadas ao sistema ideológico 

que legitima e justifica a sociedade como um todo” (FÁVERO, 2000, p. 86). 

Ela enfatiza que o caráter fortemente centralizador do Estado norteia as diretrizes 

ideológicas da educação: “Na ideologia estadonovista há, por parte daqueles que estão no 

poder, a preocupação de favorecer a formação de uma elite que contribua para a manutenção 

da ordem estabelecida” (FÁVERO, 2000, p. 87).   

Desta forma para Fávero neste período, tanto a educação como as instituições 

escolares se tornam vítimas de uma organização monopolítica do Estado, sem nenhuma 

autonomia. “[...] Há uma exacerbada centralização de todos os serviços do estado, decorrendo 

daí a concepção errônea de que o processo educativo pode ser objeto de estrito controle legal” 

(FÁVERO, 2000, p. 88). 

Assim pode-se dizer que a reforma da educação promovida pelo governo provisório e 

que segue até o Estado Novo revela as contradições inerentes à correlação de forças do 

momento por que passava a revolução burguesa no país.  

A trajetória da educação superior no país revelava para Fávero (2000, p. 54) este 

quadro: “Apesar da tendência centralizadora, reflexo de uma política autoritária que já se 

fazia sentir nos primeiros anos da década de 30, há iniciativas que sinalizam posições 

antagônicas”.  

Ele cita como exemplos a criação, em 1933, da Escola Livre de Sociologia e Política 

de São Paulo; em 1934, a criação da Universidade de São Paulo; e, em 1935, da Universidade 

do Distrito Federal com seus cinco institutos.  

Fávero (1977, p. 37) já afirmara sobre os anos 1930 que o Brasil se encontra num 

momento crítico, no que se refere ao ensino superior: “É um momento de transição da “era da 

escola superior” para a “era da instituição universitária””, e que as experiências acima citadas, 

ainda que malogradas enquanto projeto global constitui marcos promissores na história da 

educação brasileira.   

Mendes da Rocha (2005) destaca um aspecto significativo para a compreensão da 

disputa entre interesses públicos e privados no período que foi a obrigatoriedade do estado em 

aplicar recursos públicos em educação aprovada pela Constituição de 1934, a despeito de 

frisar que este avanço não se coaduna com o cuidado em dirigir a verba pública para a 
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educação pública.  

Ele identifica nesta “liberalidade” o reconhecimento dos constituintes da resistência à 

intromissão e a dependência dos recursos do Estado feita pelas escolas particulares, no 

período pré-1930. 

O autor afirma que não houve disputa no processo constituinte de 1933-1934 em 

relação à destinação da verba pública educacional – os católicos, segmento majoritário e 

expressivo do setor do ensino privado, nada reivindicavam a respeito no manifesto que 

apresentaram a Constituinte -, porém avalia que: “[...] se não há disputa pela verba pública, 

[...], há a brecha constitucional que irá permitir que aquela disputa se instale” (ROCHA, 2005, 

p. 130). 

A partir daí Mendes da Rocha (2005, p. 134) conclui que as brechas abertas para o 

financiamento público do ensino privado, que se farão mais tarde, seja pelo sistema de bolsa 

de ensino, seja por empréstimos subsidiados, também extrapolarão a vigência legal da Carta, 

legitimando políticas do período posterior, “[...] quando o interesse pela verba pública se 

colocou para o ensino privado”.  

Na sua avaliação somente a partir de meados da década de 1950 esta disputa colocar-

se-á com intensidade, porém lembra que “[...] já em meados da década anterior pode-se falar 

de um empresariado da educação bem constituído, com uma representação de interesses que 

não abdica do beneplácito público” (ROCHA, 2005, p. 134). 

Mendes da Rocha (2005) ainda comenta que a reforma Campos, que segundo ele teria 

sido aprovada genericamente pela constituição de 1934, trouxe consequências decisivas para a 

questão do investimento público, especialmente no ensino secundário.  

Para ele a política de equiparação entre escolas públicas e privadas, pela oficialização 

e equivalência feita de forma não mais restrita, favoreceu a grande expansão do setor privado 

nas décadas de 1930 e 1940: “[...] O crescimento do setor privado foi um fator inibidor da 

iniciativa pública, restringindo-se o ensino público àquele tempo a algumas escolas de grande 

porte e de caráter modelar” (ROCHA, 2005, p. 137). 

Diante das determinações econômicas, políticas e ideológicas da conjuntura da época, 

a que já nos referimos, o autor avalia que a conclusão não pode ser outra senão a de que a 

Constituição de 1934 é uma “[...] Carta plenamente realizada na história educacional do país, 

contrariamente ao que se possa imaginar em decorrência do seu curto período de vigência 

legal” (ROCHA, 2005, p. 138). 

O golpe impetrado por Getúlio Vargas em 1937, que resultará no Estado Novo, 

tornará ainda mais complexa e contraditória, como vimos anteriormente, a avaliação do 
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período. 

Quanto ao golpe em si, a mesma Fávero (2000, p. 79) vai afirmar que assim é que a 10 

de novembro de 1937, com o fechamento do Congresso e a promulgação da nova 

Constituição, entra o Brasil em outra fase de sua história política.  

Para ela o Estado Novo se caracteriza pela implantação no país de uma ditadura que 

atende o desejo alimentado por Vargas de permanecer na presidência além do prazo legal de 

1938, e que correspondia a interesse de grupos dominantes. 

Segundo a autora, analisando as medidas adotadas pelo governo talvez se explique por 

que Vargas conseguiu subsistir no poder durante tantos anos, entre elas destaca: a supressão 

dos partidos políticos (ressalte-se que tanto a Ação Integralista Brasileira quanto o Partido 

Comunista Brasileiro são colocados fora da lei e combatidos pelo governo); a criação do 

DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público, já mencionado anteriormente, 

(ressalte-se sua importância devido à multiplicação de novos órgãos burocráticos reguladores 

referentes ao ensino, à produção econômica, etc.); e a criação do DIP – Departamento de 

Imprensa e Propaganda (ressalte-se sua função de centralizar e orientar a propaganda nacional 

e a censura em todos os meios de comunicação).   

Aumentando o grau de dificuldade de análise do período ela ainda comenta que quanto 

ao caráter nacionalista do Estado Novo há sem dúvida algumas passagens na Carta de 1937 

que apresentam tendências nacionalistas, expressa, em geral, em determinações de ordem 

econômica, e que quanto à política externa, “[...] Vargas desenvolveu uma política 

protecionista em relação aos investimentos estrangeiros (principalmente até 1940), embora 

nem sempre houvesse uniformidade nas decisões” (ROCHA, 2005, p. 84). 

Neste contexto, a Constituição decretada em novembro de 1937, vai refletir os 

determinantes econômicos, políticos e ideológicos que estão em disputa no plano externo, 

onde se apresenta cada vez mais a possibilidade de uma segunda guerra mundial. 

No plano interno, as contradições inerentes a uma conjuntura, onde nossa pusilânime 

burguesia não conseguia definir sequer um padrão de desenvolvimento nos moldes capitalista, 

de um lado, se deparava com uma grande crise do capitalismo mundial e, de outro, 

apresentava uma posição estratégica relativamente favorável para o país.   

Portanto pela impossibilidade de um acordo político entre as forças que compunham a 

elite brasileira, que apresentasse um projeto modernizador condizente com o que se passava 

nos países centrais do capitalismo e com as possibilidades que a nossa economia ali já 

propiciava, acaba-se optando por uma solução de acomodação que contemple os interesses 

dos setores mais tradicionais ligados à produção de bens primários, maior responsável pela 
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situação de dependência do país. 

Agrava a situação o fato de que a força opositora aos interesses da burguesia – a classe 

trabalhadora - não se encontra em condições subjetivas de assumir o poder, e, então se 

configura a permanência de uma trajetória de acomodações internas entre as forças que 

constituem a burguesia e as camadas médias da população – a pequena-burguesia – que por 

conveniências históricas preferem manter seus privilégios diante de qualquer possibilidade de 

mudança que ameace o status quo.  

A carta, portanto, vai apresentar em seu texto um conjunto de decisões que revelam as 

idiossincrasias do momento histórico onde estão sendo colocados em confronto concepções 

políticas e ideológicas num quadro internacional e nacional de alta volatilidade. 

Avaliando na Constituição de 1937, o que envolve mais diretamente a educação, 

destacaríamos o que vamos encontrar no Titulo Da Educação e Cultura:  

- Art. 128: A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de 

associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do Estado contribuir, direta e 

indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou 

fundando instituições artísticas, científicas e de ensino;  

 - Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios 

assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 

possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências 

vocacionais. [...] É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus 

associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, 

sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos 

pelo Poder Público;  

- Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não 

exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião 

da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar 

escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para o caixa escolar. 

No entanto, para efeito de registro sobre o que afeta diretamente a classe trabalhadora 

e os servidores públicos em especial, e pelo significado que tem na história do país, vale 

realçar o que consta do Título Da Ordem Econômica no Art. 137 que trata da legislação do 

trabalho, principalmente, que define o salário mínimo, à jornada de oito horas de trabalho, 

licença (férias) anual remunerada, etc.; e o Título Dos Funcionários Públicos com a exigência 
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do concurso de provas e títulos para a primeira investidura na carreira e a aposentadoria com 

vencimentos integrais, entre outras.  

Aqui precisamos, para que a avaliação siga a direção a que nos propusemos no 

trabalho, abrir espaço às palavras de Oliveira (2003, p. 66), quando avalia que: “As 

instituições do período pós-anos 1930, entre as quais a legislação do trabalho destaca-se como 

peça-chave, destina-se a “expulsar” o custo de reprodução da força de trabalho de dentro das 

empresas industriais [...] para fora: o salário mínimo será a obrigação máxima da empresa 

[...]”.  

Ele lembra que a nossa industrialização tardia contará em grande medida com uma 

imensa reserva de “trabalho morto” que, sob a forma de tecnologia, é transferida aos países 

que iniciaram o processo recentemente e que este fator somado às leis trabalhistas pôs em 

movimento uma espiral que distanciou de modo irrecuperável os rendimentos do capital em 

relação aos de trabalho. 

Oliveira conclui que longe do modelo clássico, em que o elemento estratégico – no 

caso as relações entre o capital e o trabalho na indústria – tende a “exporta-se” para o restante 

da economia, no caso brasileiro, por razões em primeiro lugar históricas que se transformam 

em razões estruturais como vimos anteriormente, ele tende a “[...] perpetuar as relações não-

capitalistas na agricultura e a criar um padrão não-capitalístico de reprodução e apropriação 

do excedente num setor como o dos serviços [...]” (OLIVEIRA, 2003, p. 69).  

 Para ele, isto acaba criando uma larga “periferia” como garantia deste padrão de 

relações de produção, que são em longo prazo a garantia das estruturas de dominação e 

reprodução do sistema. 

Fávero (2000, p. 84) avaliando a Carta Constitucional de 1937, diz que: “A Carta de 

1937 põe por terra todas as formas de organização democráticas ainda existentes no país, 

trazendo sérias repercussões para as instituições culturais, sociais e econômicas”.  

Ela arremata sua avaliação afirmando que o jogo político do chefe do governo, que 

deu margem a diferentes interpretações por se desenvolver a margem de contatos com os 

políticos, especialmente com os “velhos políticos”, fez-se mediante a manipulação direta dos 

propósitos sociais e econômicos de diferentes grupos de interesse. No período de 1938 a 

1941, “[...] Getúlio procurou disciplinar esse jogo político mediante a valorização das ideias 

nacionalistas” (FÁVERO, 2000, p. 84).  

O período 1930–1945 será marcado por uma grande expansão do ensino superior em 
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termos quantitativos 73, assim, qualquer que seja o critério de avaliação e o perfil ideológico 

utilizado, ele assinala a consolidação e ampliação do papel central que o Estado passará a ter 

daí por diante nas economias mundiais.   

O fim da segunda guerra mundial marca também o fim do Estado Novo com a 

deposição de Getulio Vargas em outubro de 1945. O novo período histórico do país vai se 

caracterizar pela iniciativa de se repensar tudo que tivesse ligação com o modelo vigente 

desde os anos de 1930. 

A constituição de 1946 se coloca então como um registro de uma nova etapa que o 

país se propõe a trilhar. No que tange a educação ela buscará consagrar um modelo mais 

liberal, no sentido democrático que o termo contém, sem, no entanto, abandonar os avanços 

que a presença do Estado no período anterior havia alcançado.  

O contexto político do pós-guerra inclui a presença na conjuntura de determinações 

que promoverão até a década de 1960, a configuração de um patamar de maior exigência de 

participação da classe trabalhadora na riqueza produzida, ainda que, como já dissemos 

distante do necessário para uma intervenção direta na disputa pelo poder considerando a 

correlação de forças do período. 

 Na leitura dos autores pesquisados o que a primeira vista salta aos olhos é a procura 

de compatibilização entre os avanços estruturais – entre eles a citada expansão das 

universidades públicas no país -, e a busca de um funcionamento alicerçado na democracia, 

no sentido liberal que o termo comporta. 

Para uma compreensão mais ampla do quadro a que nos referimos importa lembrar 

que estamos diante da conjuntura do pós-guerra, onde se travará daí por diante uma disputa 

ideológica entre “capitalismo” e “socialismo” que será denominado de período da Guerra 

Fria. 

O crescimento acelerado das forças produtivas a partir de então acelerará os diversos 

ramos da indústria, inclusive o da informação. Assim, a propaganda contra o socialismo nos 

países ocidentais levará ao aparecimento de práticas autoritárias, o macarthismo
74

 como 

exemplo, com a justificativa de se estar combatendo exatamente o autoritarismo vigente na 

União Soviética, tomando o “stalinismo”75 como referência.  

                                                 
73

  Ver quadro que consta em Fávero (2000b: 105). 

 
74

  O termo está associado ao senador do congresso americano Joseph MacCarthy (1908-1957) que deflagrou 

intensa campanha de “caça as bruxas” a quem acusava de ser comunista. O desenrolar do processo incluiu 

também um viés estritamente moral e discriminatório contra os homossexuais nos EUA. 

 
75

  Já nos referimos anteriormente ao termo. Josef Stalin (1879-1953) foi secretário-geral e membro do comitê 
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Fávero (2000b) em parte sintetiza esta dificuldade a que temos nos referido ao analisar 

o período de construção e crescimento da universidade no Brasil, de 1920 a 1965, afirmando 

que ele não se deu de modo uníssono e unilateral, ainda que ressalte que ela foi e continua 

sendo um espaço que tem contribuído para a produção e a socialização do conhecimento no 

país.  

Para ela estudar a história da Universidade do Brasil, procurando conhecer como se 

processou sua construção e as mudanças ocorridas durante sua trajetória, significa revisitar 

não apenas sua própria história, mas também a do pensamento liberal e autoritário, “[...] cujo 

imbricamento marca fundo a história das instituições universitárias no Brasil, como parte de 

uma realidade concreta e permeada de contradições” (FÁVERO, 2000, p. 109). 

Analisando o texto da Constituição de 1946, vemos que ele vai refletir esta 

incongruência entre manter os avanços e a busca de renovação radical em relação ao 

autoritarismo do período anterior. 

Isto pode ser comprovado, no Título I – Da Organização Federal, no Capítulo I – 

Disposições Preliminares, no Art. 5º. Compete à União, item XV – legislar sobre [...], d) 

diretrizes e bases da educação nacional, onde o denunciado caráter centralizador do Estado 

permanece.  

Destacaríamos ainda o que consta do Título VI – Da Família, da Educação e da 

Cultura, no Capítulo II – Da Educação e da Cultura, no:  

- Art. 166: A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-

se nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade Humana;  

- Art. 167: O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é 

livre iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem;  

- Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: I – o ensino 

primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; II – o ensino primário é oficial e 

gratuito para todo; o ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou 

insuficiência de recursos; e, III – as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que 

trabalharem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os 

seus servidores e os filhos destes; [....]. 

Ramos (2014, p. 14) realça neste contexto que o debate sobre a primeira Lei de 

                                                                                                                                                         
central do Partido Comunista da União Soviética entre 1922 e 1953. Ainda hoje não existe total acordo se teria 

sido um ditador sanguinário ou um líder que levou a um crescimento exponencial da economia da ex-URSS 

ampliando consideravelmente as condições de vida do povo na União Soviética. Esta dificuldade nos parece 

em parte semelhante ao que estamos vendo sobre a dificuldade de avaliação do que aconteceu no período em 

vários países, inclusive no Brasil sob Vargas.  
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional é relevante, iniciado ainda em 1946, mas concluído 

somente em 1961, e, em relação a este, destaca-se as medidas voltadas para a instituição da 

equivalência entre os cursos propedêuticos e os de formação profissional.  

 Para ela o contexto econômico-político desenvolvimentista, reunindo o projeto dos 50 

anos em 5, de JK, com seu Plano de Metas, é assinalado como relevante para a política de 

educação profissional no país, inclusive por pavimentar a associação com o capital estrangeiro 

e os diversos acordos internacionais que possibilitaram a instituição de programas 

fundamentais para a implantação, a expansão e a consolidação da educação profissional e 

tecnológica no Brasil (RAMOS, 2014, p. 15). 

 Para Ramos (2014, p. 15) dos anos JK à ditadura civil-militar, o Brasil viveu 

processos políticos intensos em que concepções de sociedade e de projeto de desenvolvimento 

estiveram francamente em disputa. A formação da classe trabalhadora brasileira, do ponto de 

vista técnico e ideológico, era um aspecto estratégico para o país, seja em uma ou em outra 

direção. Nesse contexto, o ponto de maior impacto no ensino secundário foi a reforma de 

1971, quando se instituiu a Lei n 5.692, que, de certa forma, orientou a concepção de 

educação básica e profissional por mais de duas décadas. 

Em uma avaliação mais abrangente afirma que a transição do Governo Vargas para o 

de Juscelino Kubitschek caracterizou-se pelo abandono de uma política destinada a criar um 

sistema capitalista nacional em nome de uma política orientada para o desenvolvimento 

econômico dependente. O Plano de Metas (1956-1960) nos permite ver duas características 

dos anos JK, a saber: a abertura ao capital estrangeiro por via das multinacionais e da 

ideologia desenvolvimentista. “[...] Forma-se, nesse contexto, uma burguesia industrial 

brasileira associada, de forma subordinada, à burguesia internacional” (RAMOS, 2014, p. 26). 

Ainda sobre a LDB vale registrar o embate que se travou à época entre os defensores 

da escola pública e os defensores da iniciativa privada na área educacional, pois ele coloca 

frente a frente dois importantes personagens da cena política nacional: Florestan Fernandes e 

Carlos Lacerda 
76

. 

Um aspecto que precisa ser considerado é que a partir daí o país passará por um longo 

período em que a marca principal no plano institucional será a garantia de eleições no 

processo sucessório a presidência da república.  

Concomitante a isto, é importante reafirmar mais uma vez o avanço na organização da 

                                                 
76

 Sobre os detalhes que envolveram esta disputa citaríamos o trabalho de Cristiane Silva Mélo - Estado e 

educação pela imprensa: o debate de Florestan Fernandes ante a lei de diretrizes e bases da educação 

nacional (1959 - 1961) – ver em referências bibliográficas. 
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classe trabalhadora no país que estará marcado por atuações na cidade, sob a liderança no 

plano partidário principalmente do PCB – Partido Comunista Brasileiro, e no campo por 

diversas organizações em luta pela reforma agrária, sendo isto acompanhado por uma 

movimentação sui generis, em termos qualitativo e quantitativo, do movimento estudantil na 

história do país. 

Toda esta acumulação resultará num avanço sem precedentes dos movimentos sociais 

embalados pelas reivindicações das reformas de base, e tendo como referência internacional o 

quadro da Guerra Fria, da revolução cubana e da luta no continente africano pela 

independência de vários de seus países. 

As perspectivas não poderiam ser melhores a não ser pelo fato de que, como vimos 

com Florestan Fernandes, todas estas determinações no plano econômico, político e 

ideológico serão acompanhadas por uma reação violenta das classes burguesas e das classes 

médias. 

 Embaladas pelo discurso do perigo iminente do comunismo, e diante da ameaça de 

terem seus privilégios seculares ameaçados, articularão com os militares um golpe, cuja 

possibilidade e viabilidade estavam ancoradas no apoio destes segmentos e do governo dos 

Estados Unidos interessado em manter o país sob sua influência no tabuleiro de xadrez da 

Guerra Fria. 

No fim do período que precede o golpe de 1964 o saldo será, ainda que contraditório, 

de avanço no que diz respeito às universidades brasileiras, onde, mesmo que ainda submetidas 

ao domínio das cátedras, a existência do concurso público havia conseguido arejar o ambiente 

acadêmico que já contava com a presença de docentes progressistas e com a movimentação 

intensa dos estudantes forçando alguns avanços no plano institucional. 

Fávero (2000b) faz uma descrição bastante apurada destes avanços no seu livro - A 

universidade do Brasil a partir de 1945: o ensino e a pesquisa -, ao assinalar as nuance das 

discussões e deliberações que frequentavam a época o espaço das universidades no país. 

Entre eles destaca a questão da pesquisa que passa integrar a partir dos anos 1940 a 

história da universidade brasileira; a proposta de criação em 1944 do regime de tempo 

integral, ainda que essa proposta só seja efetivada nos anos 1950; a criação da Capes e do 

CNPq, em 1951, com o objetivo de desenvolver a pesquisa científica e tecnológica em todos 

os campos do conhecimento; e, a definição sobre o processo de escolha para o cargo de reitor. 

Ela ainda na mesma obra apresenta uma boa sumula das discussões e decisões sobre o 

princípio da Autonomia Universitária, que como veremos será consagrado na constituição de 

1988 e que ainda hoje não está devidamente resolvido.  
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Lembra a autora que a autonomia não pode ser entendida como uma dádiva, mas como 

uma responsabilidade que a universidade tem de assumir, de forma competente, no 

desenvolvimento de suas funções, e daí entendermos que ela é “[...] um processo em 

construção e será sempre resultado de um grande empenho” (FÁVERO, 2000b, p. 85). 

Sobre a questão das cátedras uma das heranças que se reproduzia desde o período 

colonial, e que nem os novos ares democráticos dos anos 1940 conseguiram extirpar - ela só 

será extinta ironicamente no período da ditadura -, a autora afirma que a universidade dos 

anos 1950 se alicerça na cátedra e a Congregação, dentro da universidade, é uma instância 

vigorosa, porque fortes são os catedráticos. ”[...] Seu poder se exerce às vezes de forma 

autoritária dentro das instituições universitárias, autoritarismo este deixa suas marcas nas 

atividades de ensino e pesquisa” (FÁVERO, 2000b, p. 84).  

Para nós e os propósitos que defendemos, importa a observação de que a existência 

dos departamentos tem o significado de funcionar como um espaço democrático na 

universidade pública, desde sua implantação.  

Concordamos, em parte, com a avaliação da própria Fávero (2000b, p. 97), para quem, 

os departamentos muitas das vezes se transformaram quase que só num espaço administrativo 

de professores, e em alguns casos, até num elemento limitador e inibidor do trabalho de 

produção de conhecimento.  

Por enquanto importa registrar o avanço para a universidade do fim das cátedras como 

um componente que sintonizado com um viés personalista, dificultava uma participação 

ampla de todos os envolvidos nos destinos da universidade. 

Na atualidade grande parte dos departamentos ainda se coloca como um entrave à 

política de privatização, que para seu êxito, conta preferencialmente com espaços de pouca 

participação e de necessidade de argumentação, como temos visto na história da universidade 

brasileira.   

Aos defensores e aos agentes das privatizações da universidade pública brasileira 

interessa que as decisões sejam tomadas em espaços fechados e controlados pelos burocratas 

a serviço de seu projeto. Esta forma de atuação tem sido assim desde sua criação e só tem 

aumentado após a década de 1990.  

Assim os poucos espaços que restaram de discussão e deliberação coletiva nas 

universidades precisam, para os privatistas, serem controlados por força da ação de chefias 

cooptadas ou eliminados enquanto instância decisória para não atrapalhar seus intentos. 

Voltaremos à questão neste trabalho.  

Os acontecimentos da primeira metade da década de 1960, no entanto, irão alterar 
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profundamente a o curso das reformas estruturais em discussão e instaurar, pelo seu desfecho, 

um dos mais obscuros períodos da vida política do país. O golpe de Estado e a ditadura 

instalada a partir de 1964 irão causar danos profundos na história do país, e, em especial das 

universidades públicas.  

Os fatos já conhecidos e os que estamos a conhecer na medida em que se dá sua 

apuração, dão conta do trágico significado para os trabalhadores e para os segmentos menos 

favorecidos da sociedade.  

Nas universidades, os professores, os servidores técnico-administrativos e alunos 

tiveram suas vidas dissecadas, invadidas e os direitos elementares de defesa violados em 

nome da ordem e do combate a influência do comunismo.  

Este era o mote principal, porém as ações discriminatórias e autoritárias se valiam de 

vários outros argumentos para a criminalização dos que se opunham a ordem instituída e pelas 

instituições da sociedade civil condescendentes com as decisões tomadas. 

Para a educação pública brasileira, em especial para a universidade pública, as ações 

impetradas pelos governos durante a ditadura – afastamento das atividades acadêmicas, 

cassação de direitos civis e políticos, desaparecimento de professores e alunos – causaram um 

dano irreparável. 

Quadros políticos e intelectuais, comprometidos com uma visão de sociedade e de 

educação voltada para o atendimento das necessidades da maioria da população, tiveram seus 

direitos cassados, foram exilados e forçados a interromper toda uma trajetória de luta em 

defesa da qualidade do ensino público no país.  

A Constituição promulgada em 1967 vai refletir este momento pela própria maneira 

em que se deu sua elaboração. Vale o destaque para este fato pela razão que, mais que em 

qualquer outra constituinte convocada na história do país, esta tem a marca de um momento 

político marcado pelo arbítrio, pela ameaça e pelo terrorismo institucional que se espraiou por 

toda a sociedade.  

O congresso não podia estar alheio a isto, pelo contrário, funcionava neste período a 

reboque do novo regime e sob um controle rigoroso voltado a dirimir qualquer sinal de 

oposição à ordem vigente. 

O texto constitucional foi, portanto aprovado por um congresso acuado e distante de 

representar, até como arremedo da democracia liberal burguesa, uma possibilidade mínima de 

participação democrática e onde seu papel era simplesmente de legitimar o que já estava 

ordenado. 

Horta (2005) analisando o processo de elaboração do projeto de constituição vai 
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revelar um aspecto fundamental para entender não só o golpe em si, mas o desvelamento das 

características da coalizão de forças que comandaram o processo e se beneficiaram com as 

possibilidades políticas e econômicas abertas por ele.  

Ele avalia que: “[...] duas influências explicam o caráter aparentemente contraditório 

do projeto do Executivo: autoritário e centralizador sob o ponto de vista político; liberal e 

privatizante, sob o ponto de vista econômico” (HORTA, 2005, p. 203). Esta avaliação do 

autor decorre principalmente da participação do ministro Roberto Campos 77, no ajuste do 

texto aos princípios do seu programa de ação econômica. 

Esta influência liberal transparece no conteúdo dos debates a respeito do 

financiamento da educação, e é indicada pelo autor nos seguintes termos: “Em plenário, a 

questão do financiamento da educação foi debatido à luz da teoria do “capital humano”, tendo 

como pano de fundo a relação entre educação e desenvolvimento” (HORTA, 2005, p. 219).  

Horta (2005, p. 220) vai inclusive afirmar que a discussão sobre a vinculação da 

receita passa pela intervenção de vários deputados, mas que “[...] predominará a posição do 

Ministério do Planejamento, e a vinculação não aparecerá na versão final da Constituição”.  

Ele ainda completa o quadro que envolve a questão afirmando que: “O fim da 

vinculação constitucional de recursos para a educação teria como consequência o 

desaparecimento legal dos fundos de ensino criados pela LDB, que deixaram de constar dos 

orçamentos da União a partir de 1968” (HORTA, 2005, p. 223). 

Lembra ainda que o Ministério do Planejamento imporá ainda sua posição em dois 

pontos considerados essenciais para a implantação de uma política educacional orientada pela 

ótica do capital: “[...] a limitação dos recursos públicos destinados à educação e a gradativa 

privatização do ensino de grau médio e superior, pela generalização do mecanismo de bolsa 

de estudo” (HORTA, 2005, p. 239).  Segundo o autor a tarefa foi facilitada pelos próprios 

congressistas que defendiam suas posições à luz da teoria do “capital humano”, cara os 

tecnocratas do Ministério do Planejamento. 

Fávero (2005) discutindo a questão do ponto de vista do quadro ideológico que se 

instaura nos anos de 1950, sobretudo nos anos de 1960, realça que o conceito de educação 

como investimento tornou-se fortemente hegemônica, fundamentada que estava na teoria do 

capital humano e traduzida na concepção de que sua principal tarefa é preparar recursos 

humanos para a industrialização, modernização da agropecuária e ampliação da área de 

                                                 
77

  Roberto Campos (1917-2001) economista que foi ministro do planejamento (1964-1967) no governo do 

General Castelo Branco. Defendia para o país uma política econômica alinhada aos princípios liberais e 

privatizantes.  
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serviços. 

Ele lembra que esse conceito e a relação educação-economia foram amplamente 

difundidos a partir da Reunião Extraordinária do Conselho Interamericano Econômico e 

Social, realizada em 1961, sob a coordenação da OEA (Organização dos Estados Americanos) 

e contanto com a participação dos ministros da Economia ou de Finanças de todos os países 

da América Latina.  

Deste encontro resultou o Plano Decenal de Educação da Aliança para o Progresso, e, 

a Conferência sobre Educação e Desenvolvimento Econômico e Social na América Latina, 

promovida em 1962 pela OEA, Cepal, Unesco e FAO, com a participação de todos os 

ministros da Educação latino-americanos.  

O autor avalia que, a partir deste quadro, no período todo o arsenal teórico-

metodológico do planejamento e da economia da educação estava sendo aplicado para 

subordinar a educação, em seus diversos níveis e modalidades, “[...] ao projeto autoritário de 

crescimento econômico e inserção subordinada da economia brasileira no capitalismo 

internacional” (FÁVERO, 2005, p. 244). 

Fávero (2005) lembra ainda que essa concepção que aparece plenamente explicitada 

no Programa Estratégico de Desenvolvimento, elaborado em 1967 pelo Ministério do 

Planejamento e Coordenação Geral, também estava presente no Plano Trienal, elaborado sob 

a coordenação de Celso Furtado, para o período 1963-1965, onde a educação é considerada 

pré-investimento para aperfeiçoar o fator humano. 

O autor, no entanto, articula a questão às orientações que já constavam dos acordos 

MEC-Usaid (Ministério da Educação-United States Agency for International Developmente), 

ao destacar que: “É importante observar que, à época de elaboração do Programa Estratégico 

já estavam em plena vigência os acordos e convênios MEC/Usaid [...]” (FÁVERO, 2005, p. 

245).  

Ele era responsável pela implantação dos “ginásios orientados para o trabalho” no 

país, e que contou com a colaboração dos técnicos brasileiros, convencidos que estavam de 

que uma solução deste tipo constituía a melhor estratégia para a reformulação do ensino 

médio.   

O texto do Programa Estratégico de Desenvolvimento de 1967, no que tange a área da 

educação, após definir no Título I- Da Organização Nacional, no Capitulo II- Da Competência 

da União decide que seria de sua competência estabelecer planos nacionais de educação e 

saúde, e de legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional; normas gerais sobre 

desportos.  
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No Título IV- Da Família, da Educação e da Cultura, no Art. 168 alguns aspectos 

valem um destaque, por exemplo, o que aparece no seu caput: A educação é direito de todos e 

será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no 

princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana.  

Na sequência do texto vamos encontrar nos parágrafos: 1°. O ensino será ministrado 

nos diferentes graus pelos Poderes Públicos; 2°. Respeitadas as disposições legais, o ensino é 

livre à iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes 

Públicos, inclusive bolsas de estudo (Grifo nosso);  

E, ainda, no parágrafo 3°. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e 

normas: [...]. II – o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos e gratuito nos 

estabelecimentos oficiais; e no III – o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, 

gratuito para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência 

de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá o regime de gratuidade pelo de 

concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau 

superior. 

Avaliando o funcionamento do congresso nacional e a participação da oposição, via 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Horta (2005) afirma que o legislativo cumpre 

nele o papel de legitimação que o regime autoritário lhe confere, e que a “oposição 

consentida” aceita participar nos limites que lhe são impostos.  

Isto, segundo o autor torna possível a aprovação do projeto mesmo votando contra ele, 

“[...] retira-se do processo denunciando seus colegas de legislativo por rompimento de acordo 

de lideranças, como se fosse possível manter uma acordo que tornasse sadio um processo 

viciado desde a origem” (FÁVERO, 2005, p. 238). 

Ele conclui que neste contexto a sociedade civil, reprimida e impedida de participar 

pelos mecanismos tradicionais de participação política, havia optado por mecanismos e 

formas alternativas de resistência.  

Assim o campo ficou aberto para aprovação de um projeto “que representasse a 

institucionalização dos ideais e princípios da Revolução” e que assegurasse “a continuidade 

da obra revolucionária”, e que representou, para ele, “[...] Em outras palavras, uma 

Constituição que garantisse às elites, aliadas aos militares e aos tecnocratas, a manutenção de 

seus privilégios” (FÁVERO, 2005, p. 238).   

Este quadro político sofrerá um agravamento ainda maior, se assim pudermos dizer, 

após os acontecimentos de 1968, ocasião em que será editado o Ato Institucional de número 5 

(AI- 5) a que se sucederão outros de igual quilate até se chegar à Emenda Constitucional 
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número I de 1969. Seu texto, certamente será lembrado na história como o representante-

máximo, entre os vários períodos obscuros e autoritários pelos quais o passou o país 78.  

No texto da Emenda Constitucional aparecem alterações significativas que dão conta 

do proveito que as forças defensoras da liberalização de nossa economia fizeram da 

conjuntura.  

A tática utilizada era aprovar os projetos de seu interesse ao mesmo tempo em que 

procuravam tranquilizar as correntes de cunho nacionalista, sinalizando uma acomodação e 

manutenção do projeto desenvolvimentista em curso nos períodos anteriores à ditadura.  

Acomodar dentro do mesmo governo, posições que continham razoável grau de 

discordância, principalmente no plano econômico, só foi possível graças a um comando 

autoritário e centralizado, contando com a subserviência da burguesia e das classes médias 

pequeno-burguesas desejosas de manter seus privilégios e com a desculpa de estarem 

defendendo o país de uma influência maior do comunismo. 

O ministro da economia Delfim Netto79 “comandava” uma economia em ebulição que 

reunia: Taxas altas de crescimentos da economia; alta concentração da renda; arrocho salarial 

com o achatamento dos salários e corte dos gastos públicos.  

Estava em curso mais uma vez os principais ingredientes que as elites, ligadas ao 

capital nacional e internacional, usavam para promover um novo período de acumulação na 

história brasileira.  

Neste contexto quem, mais uma vez pagava a conta, era a classe trabalhadora que 

ficava com as migalhas do crescimento em curso, e onde o que restava a ela era aguardar o 

“bolo crescer” para depois terem direito a um pedaço maior, nas palavras do próprio Delfim 

Netto. 

Dos setores empresariais, em contrapartida, foram retirados vários dos encargos 

tributários visando aumentar o a presença da iniciativa privada ao tempo em que se ofereciam 

títulos do Tesouro Brasileiro nos mercados internacionais na busca de atrair o investimento 

                                                 
78

  Para não passar em branco e exemplificar o que estamos nos referindo, encontramos no Título II- Da 

Declaração de Direitos, no capítulo IV – Dos Direitos e Garantias Individuais, no Art. 179. As ciências, as 

letras e as artes são livres, ressalvado o disposto no parágrafo 8° do artigo 153. Fomos então ao artigo 

mencionado e encontramos: § 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica, 

bem como a prestação de informação independentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos 

públicos, respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de 

resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença da autoridade. Não serão, 

porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão a ordem ou preconceitos de religião, de raça ou de 

classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. Uma demonstração de 

liberdade tão generosa prescinde de comentários.  

 
79

  Ministro da Fazenda de 1967 a 1974.  
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externo.  

A ironia é que as classes médias que haviam apoiado o regime desde o início 

começaram a ter seus rendimentos solapados pelo mecanismo de aumento progressivo do 

Imposto de Renda. Nesta medida foram chamadas também a dar sua contribuição aguardando 

o crescimento do bolo. 

Cunha (1988) avalia que a partir de 1964 intensificou-se o processo econômico de 

concentração de propriedade rural, capital, renda e mercado, devido à política econômica, 

adotada a partir daí.  

Segundo ele, houve, então, grande quantidade de falências de pequenas empresas 

durante a recessão a partir do primeiro semestre deste ano. “[...] Com isso, ficavam mais 

dificultadas as possibilidades de ascensão da classe média via poupança, investimento e 

reprodução do capital, através da instalação de pequenas empresas, artesanatos e de exercícios 

de profissão liberal” (CUNHA, 1988, p. 238). 

Ele analisa a questão à luz do aumento da demanda por vagas nas escolas superiores, 

onde em consequência da política econômica a demanda aumentou de modo que o 

crescimento das matrículas resultou insuficiente diante de uma procura cada vez maior. “[...] 

No período 1964-1968 o número de candidatos às escolas superiores cresceu de 120%, taxa 

superior à elevação do numero de vagas que foi de 56% no mesmo período” (CUNHA, 1988, 

p. 238). 

O autor então indaga acerca do por que o Estado não atendeu a demanda por mais 

vagas nas escolas superiores, se os tecnocratas repetiam a todo instante que muitos dos 

problemas do país derivavam da carência de recurso humanos qualificados. 

A resposta que elabora parte da “[...] análise das próprias funções do estado como 

agência de concentração de capital na nova fase de desenvolvimento da economia brasileira, 

garantindo, facilitando, subsidiando a manutenção e elevação da taxa de lucro” (CUNHA, 

1988, p. 239). 

Cunha (1988), ainda para responder a indagação que fizera, estabelece duas conexões 

entre essas funções e a política educacional em curso, para explicar porque a expansão do 

ensino superior a taxas mais elevadas era prejudicial à política econômica.  

Em primeiro lugar o atendimento da demanda implicaria um grande aumento de 

despesa pública, já que a oferta privada de vagas era bastante inelástica na época, e se esse 

crescimento de vagas nas escolas superiores se desse a um ritmo ainda maior, poderia haver 

um comprometimento do esforço do Estado na concentração de capital e/ou diminuição do 

desempenho de outros serviços públicos que, aliás, “[...] já não eram satisfatórios, nos seus 
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próprios termos, como era o caso do ensino primário e ginasial” (CUNHA, 1988, p. 240). 

Em segundo lugar o autor avalia que o aumento da taxa de expansão de vagas nas 

escolas superiores resultaria, em curto prazo, no aumento da demanda por empregos, já que o 

acréscimo de profissionais formados não seria facilmente empregável no setor privado e 

caberia ao setor público o ônus de criar oportunidades “artificiais” de trabalho.  

Assim, segundo ele isso também comprometeria o esforço do Estado de concentração 

de capital cuja destinação não era a de financiar, pelo menos diretamente, as aspirações das 

camadas médias, mas, sim, “[...] a de garantir, facilitar e subsidiar a expansão das empresas 

industriais privadas na direção da manutenção e elevação da taxa de lucro” (CUNHA, 1988, 

p. 240).  

Desta forma para Cunha (1988) a reforma do ensino, cujo documento mais importante 

para o seu entendimento é o relatório do grupo de trabalho formado pelo MEC, veio 

imediatamente após as manifestações de descontentamento de 1968. 

O Relatório do MEC visava justamente à contenção das manifestações das camadas 

médias da população e as medidas de política educacional adotadas, em todos os níveis, 

convergiram no sentido de alcançar uma mesma e única meta: “[...] a reprodução das classes 

sociais e das relações de dominação que as definem, sustentam e dão vida” (CUNHA, 1988, 

p. 288).    

As principais alterações da Emenda Constitucional de 1969 em relação à Constituição 

de 1967 que envolvem a questão da educação e as universidades vão constar do Título IV – 

Da Família, da Educação e da Cultura, onde consta no Art. 176: A educação, inspirada no 

princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de 

todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola.  

Nos parágrafo 1 e 2 abaixo vai aparecer mais uma vez a dicotomia público/privado. 

Assim consta no § 1º O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Podêres Públicos, e 

no § 2º Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual 

merecerá o amparo técnico e financeiro dos Podêres Públicos, inclusive mediante bôlsas de 

estudos.  

O parágrafo seguinte (§ 3º) deixa transparecer de forma mais clara a principalidade da 

política subjacente ao texto, ao definir que a legislação do ensino adotará os seguintes 

princípios e normas:  

- I - o ensino primário somente será ministrado na língua nacional;  

- II - o ensino primário é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze anos, e gratuito 

nos estabelecimentos oficiais;  
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- III - o ensino público será igualmente gratuito para quantos, no nível médio e no 

superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de recursos;  

- IV - o Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade no ensino 

médio e no superior pelo sistema de concessão de bolsas de estudos, mediante restituição, que 

a lei regulará; [...]. 

A despeito de tudo isto, Horta (2005, p. 232) a propósito do dever do Estado em 

matéria de educação destaca que paradoxalmente, será apenas na Emenda Constitucional de 

1969 que aparecerá, “[...] pela primeira vez numa Constituição brasileira, a explicitação da 

educação com um dever do Estado”. 

Alfredo Bosi (1986, p. 65), escrevendo sobre o período, começa registrando que: “A 

Constituição de 67 e a sua Emenda de 69, que até agora nos regem, confundem ainda mais as 

águas do público e do privado que o espírito de 34 tendia a separar”.  

O autor aprofunda sua avaliação sobre a questão ao comparar o texto de 1969 com o 

de 1934, lembrando que se a Constituinte de 1934 propunha "tendência à gratuidade; “[...] o 

tecnocrata de 69 determina que o Executivo substitua a gratuidade, já obtida e efetivada, por 

bolsas restituíveis: procedimento que, previsto em 67 só para o ensino superior, aqui é 

estendido também para o ensino médio” (BOSI, 1986, p. 65). 

Bosi (1986) diz que esta questão revela um exemplo, entre tantos, que ilustra o 

equívoco — histórico e teórico — de certas interpretações abstratas que vêm no golpe de 64 

um fruto do "espírito de 30".  

Segundo ele, ao contrário, o movimento político-militar de 1964 foi uma revanche 

retardada de generais anticomunistas e de rancorosos antigetulistas, insuflados pela UDN e 

pela CIA, contra tudo o que de socializante e popular o Estado brasileiro vinha construindo a 

partir de outubro de 1930 (BOSI, 1986, p. 65).  

Para o autor, em 1964 imitou-se, em parte, e potenciou-se o modelo centralizador de 

1937, “[...] mas agora em função de objetivos burocrático-capitalistas bem precisos e 

simetricamente opostos às vertentes do trabalhismo e do nacionalismo anteriores.” (BOSI, 

1986, p. 65).  

Bosi (1986) conclui que a questão da gratuidade do ensino público tem sido a pedra de 

toque das intenções democráticas do legislador brasileiro nestes últimos cinquenta anos. 

 

 

3.2 A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – o avanço dos interesses 

privados na aprovação da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 
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Outra questão nevrálgica da década de 1990, que tem relação direta com a disputa 

entre interesses públicos e privados na educação brasileira, é a que envolve a elaboração e a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, sancionada em 20 de dezembro de 1996. 

Importa registrar algumas dessas questões que estão ligadas a tramitação e aprovação 

da LDB, pois revelam, em grande medida, o poder político dos que representam os interesses 

privados na área de educação no país.  

A “queda do muro” de Berlim que potencializa a passagem das políticas (neo) liberais 

no mundo, a vitória de Collor de Mello nas eleições de 1989 afinado com estas políticas no 

Brasil e, principalmente, a eleição de Fernando Henrique Cardoso vão exercer uma enorme 

influência na tramitação e aprovação da LDB no Congresso Nacional. 

Não podemos nos esquecer de avaliar de saída, neste contexto, o papel desempenhado 

pelo professor José Goldenberg 80 - ministro da educação ainda no governo Collor de Mello – 

e sua participação à frente do MEC. 

Sua interferência acabou sendo um empecilho para a aprovação do projeto da LDB, 

produzido pelas entidades que defendiam a educação pública, ao alegar que, como estava, iria 

engessar a educação no país. 

Com o afastamento de Collor de Mello da presidência e a posse de Itamar Franco, 

abre-se uma nova perspectiva de aprovação do projeto que tramitava no congresso desde 

1988, apresentado na Câmara que fora pelo deputado Octávio Elísio.  

O processo de elaboração e tramitação da LDB vai revelar, no seu início, a 

acumulação política realizada pela classe trabalhadora no Brasil, na década de 1980. Esta 

acumulação no caso da tramitação da LDB resultou na formação do Fórum em defesa da 

Escola Pública que reunia várias entidades ligadas à área da educação, em âmbito nacional 
81

. 

Após esforço realizado por várias organizações da sociedade civil
82

, o ANDES-SN 

                                                 
80

  José Goldenberg ocupou o cargo de ministro da educação no governo Collor de Mello no período 1991-1992. 

 
81

  Saviani (2011) faz um registro de entidades que se reuniram no Fórum na elaboração da LDB: Ande, Andes-

SN, Anpae, Anped, CBCE, Cedes, CGT, CNTE, CNTEEC, Conan, CONARCFE (depois Anfope), Consed, 

Contag, Crub, CUT, Fasubra, FBAPEF, Fenaj, Fenase, Fenoe (as duas últimas, depois, se integraram à 

CNTE), OAB, SBF, SBPC, Ubes, Undime e UNE. 

 
82

  - O projeto do ANDES-SN para a LDB foi objeto de discussão e avaliação no I Seminário Nacional de 

Educação, realizado em Brasília em 1989, que contou com a participação de mais de 400 representantes de 

diversas organizações: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; Federação das Associações e 

Sindicatos dos Servidores das Universidades Brasileiras; União Nacional dos Estudantes; União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas, entre outras. Na apresentação do projeto consta: “Este projeto traz a marca do 
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aprovou em 1990, no congresso de Londrina um projeto próprio para a LDB 
83

, cujas marcas 

principais são a reafirmação de suas bandeiras históricas: o caráter público da educação, a 

gratuidade e a qualidade do ensino e a democratização da Gestão.  

Este projeto junto a outros também elaborados por diversas entidades da sociedade 

civil seriam apreciados e utilizados como referência nas reuniões do Fórum criado para 

intervir de maneira organizada no Congresso. 

Sobre o processo de elaboração, Saviani (2011, p. 68) registra que é preciso mencionar 

um número incontável de sugestões dos mais diferentes tipos, oriundas das mais diversas 

fontes e dos mais distintos locais que também foram levadas à consideração do relator. “[...] 

Em verdade, como testemunhou o próprio relator, teve início em março de 1989 “o que talvez 

tenha sido o mais democrático e aberto método de elaboração de uma lei de que se tem notícia 

no Congresso Nacional”
84.

  

Sobre a expectativa do Fórum no que envolvia a questão do envio de recursos para as 

escolas particulares, o que se esperava da LDB, e segundo o autor o substitutivo tinha 

caminhado decididamente nessa direção “[...] era que encontrasse algum mecanismo que 

reduzisse, o máximo possível, a abertura para a transferência de recursos públicos para as 

escolas privadas prevista no artigo 213 da Constituição” (SAVIANI, 2011, p. 83). 

Frigotto (1993b) faz uma avaliação sobre o período que ajuda a entender em grande 

parte o que se colocava em disputa à época, ao lembrar que os interlocutores com que 

podemos discutir a relação trabalho-educação, trabalho-formação técnico-profissional na 

década de 90 são diferentes dos do período que vai da década de 1960 a meados da década de 

1980.  

Para ele os interlocutores das décadas de 1960 e 1970, cujo ideário básico sintetizava-

se na teoria do capital humano, marcadamente tecnicista e economicista e que tanto 

influenciou as reformas educacionais de ensino superior em 1968 e de primeiro e segundo 

graus em 1971, mudaram seu discurso (FRIGOTTO, 1993b, p. 63). 

Desta forma, aquela concepção de treinamento, adestramento, é transmutada por 

                                                                                                                                                         
produto coletivo. Contém o desejo e a expectativa de milhares de docentes do ensino superior”. 

83
  Dal Rosso (2011, p. 39) comenta sobre o desdobramento político do que foi aprovado no congresso: 

“Desnecessário dizer que o projeto do ANDES-SN para a Lei e Diretrizes e Bases da Educação não foi 

acolhida na efetiva LDB, que levou o nome do senador que coordenou seus trabalhos, Darcy Ribeiro”. 

 
84

  Sobre a atuação do deputado Jorge Hage como relator Saviani (2011, p. 69) registra: “O deputado Jorge 

Hage, na condição de relator, demonstrou competência, tenacidade, capacidade de trabalho, habilidade de 

negociação e foi incansável no empenho em ouvir democraticamente todos os que, a seu juízo, pudessem de 

alguma forma contribuir para o equacionamento da matéria em pauta, tendo percorrido o país a convite ou 

por sua própria iniciativa para participar de eventos dos mais diferentes tipos em que expunha o andamento 

do projeto e acolhia as mais diferentes sugestões”. 
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conceitos ou categorias como pedagogia da qualidade, educação cooperativa e participativa, 

pedagogia total, formação multifacetada, polivalente, etc. (FRIGOTTO, 1993b, p. 63). 

Segundo ele, os interlocutores mudaram os conceitos sem mudar a perspectiva das 

relações sociais de exploração e exclusão. “Ao contrário, trata-se de categorias do ideário 

neoliberal, cuja marca fundamental é construir uma sociedade para poucos” (FRIGOTTO, 

1993b, p. 63). 

Com o início da legislatura de 1995, após a posse de Fernando Henrique Cardoso, o 

processo de tramitação da LDB vai assumir outro rumo, agora diante de um Congresso de 

perfil nitidamente conservador. 

Como vimos o fato mais relevante, já no final do processo, vai envolver a atuação do 

senador pelo PDT, Darcy Ribeiro. O senador havia participado ainda no governo Collor de 

Mello, de um esforço de aproximação entre o PDT e o governo, principalmente na área da 

educação 
85

. 

Saviani (2011) vai registrar que a participação do senador com o seu projeto – a que se 

refere como a “volta do azarão” – criou uma situação paradoxal para o seu partido, o PDT, 

tendo em vista que o projeto que tramitava na câmara tinha como relator o deputado Jorge 

Hage, também do mesmo partido.  

Este acontecimento merece uma atenção maior de nossa parte, tendo em vista que a 

aprovação de uma LDB, o mais próxima possível da elaborada pelo Fórum das entidades, era 

de vital importância para o próximo período tendo em vista uma conjuntura bastante 

desfavorável.  

Saviani (2011) realça que exatamente quando a tramitação do projeto na Câmara 

entrava em sua fase final, no ano de 1992, surge no Senado o substitutivo apresentado por 

Darcy Ribeiro.  

Segundo o autor, tal iniciativa causou perplexidade em vários sentidos pela forma 

açodada e intempestiva com que foi apresentado; pela quebra do bom senso na relação entre 

as duas casas do Congresso; pela contradição entre a “exposição de motivos” e os dispositivos 

adotados; “[...] e por ter, um projeto com essas características, se originado de um intelectual 

respeitável como um passado político identificado com as forças progressistas” (SAVIANI, 

2011, p. 222). 

O autor ainda registra que diante de certa comoção que se seguiu à inteira mudança de 

rumo a que fora conduzido o projeto de LDB, “[...] o senador Ribeiro foi apresentando 
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  Esta aproximação aparece na entrevista de Darcy Ribeiro a Revista Presença Pedagógica, com a chamada de 

capa: DARCY RIBEIRO – Velha e sábia serpente - , Edição nº 8, vol 2, março/abril de 1996. 
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sucessivas versões de seu substitutivo incorporando emendas que atenuassem de algum modo 

as resistências e o mal-estar provocados pela estratégia acionada que ficou conhecida como 

“manobra regimental”” (SAVIANI, 2011, p. 180). 

Para ele o resultado final, desastroso para os movimentos em defesa da escola pública, 

foi comemorado pelos empresários da educação privada e “[...] aos olhos dos interesses 

privados, a lei resultou perfeita” (SAVIANI, 2011, p. 181).  

Aprovado no Senado, o projeto retorna a Câmara dos Deputados onde é aprovado em 

17 de dezembro de 1996 e finalmente sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso 

em 20 de dezembro do mesmo ano.  

O texto manteve a mesma estrutura do projeto do senador Ribeiro, na medida em que 

as alterações produzidas pelos deputados não chegaram a “[...] afetar o espírito geral do 

projeto aprovado no Senado” (SAVIANI, 2011, p. 182). 

Valem registrar, por último, comentários feitos pelo autor sobre a ausência de vetos na 

aprovação do projeto, fato só comparável à sanção da Lei n. 5.692/71 em pleno governo do 

general Emilio Garrastazu Médici “[...] sob cujo autoritarismo a oposição estava inteiramente 

silenciada [...]” (SAVIANI, 2011, p. 182).   

Para ele esse resultado é explicável uma vez que o MEC foi, por assim dizer, coautor 

do texto de Darcy Ribeiro e se empenhou diretamente na sua aprovação. E, como a iniciativa 

privada, ficou inteiramente satisfeito com o desfecho. “[...] Tanto que recomendou ao 

presidente da República a sanção sem vetos. E assim foi feito” (SAVIANI, 2011, p. 182). 

Até a aprovação do projeto em 1996, no entanto ocorreram várias idas e vindas fruto 

da disputa entre os defensores da escola pública versus escola privada. As manobras para 

ganhar tempo, usadas pelos parlamentares que defendiam os interesses de grupos da educação 

privada para postergar a aprovação, aguardando uma conjuntura mais favorável, acabou 

acontecendo com a posse de FHC. 

Ainda assim, alguns elementos envolvidos nesta disputa merecem uma atenção 

especial, pois envolvem articulações dentro do Congresso Nacional que colocaram a 

descoberto opções políticas e ideológicas de partidos e de parlamentares mais diretamente 

envolvidos no processo, como, por exemplo, a atuação do citado deputado Jorge Hage (à 

época deputado filiado ao PDT/BA).  

Florestan Fernandes, a época deputado pelo PT/SP 
86

, em texto publicado na Folha de 

São Paulo, em 12 de abril de 1995, começa de forma dura afirmando que o Senado Federal 
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 Florestan Fernandes era tratado nos corredores do congresso como “Professor”, pela fidelidade absoluta do seu 

mandato com a defesa da educação pública e os interesses dos trabalhadores no país. 
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está em vias de discutir e mesmo aprovar uma solução esdrúxula e inconcebível sobre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados sobre diretrizes e bases da educação nacional.  

Florestan Fernandes afirma que Darcy Ribeiro aproveitou a condição de relator da 

matéria na Comissão de Educação do Senado para ressuscitar seu projeto de lei sobre o 

assunto, “numa tentativa pouco responsável de submeter aquela instituição parlamentar em 

meio para a consecução de seus próprios fins”. 

Florestan prossegue, de forma contundente, para caracterizar a forma regimental usada 

pelo Senador Ribeiro para “injetar” seu projeto substitutivo ao afirmar que embora seja uma 

lei ordinária, o preceito legal sobre diretrizes e bases da educação nacional é privativo da 

União (Constituição Federal de 1988, art. 22, XXIV).  

Portanto, para Florestan, não tinha pertinência emitir parecer sobre um projeto de lei já 

aprovado pela Câmara e tampouco sobre o substitutivo da Comissão de Educação do Senado, 

“[...] de cambulhada com um projeto de lei menor (bolsas de estudo), ainda que o problema 

seja de alto interesse educacional e social”.  

Segundo ele “[...] O relator recorreu a esse artifício, que desmerece qualquer 

procedimento parlamentar sério, para injetar seu projeto substitutivo no parecer de sua 

autoria”. 

Florestan numa demonstração inequívoca de desagrado sobre o fato afirma que esse 

acidentado percurso permitiria jogar na lata de lixo o projeto de lei da Câmara e o substitutivo 

elaborado criteriosamente pelo senador Cid Sabóia de Carvalho, e, no lugar de ambos, “[...] 

colocar um projeto de lei extemporâneo, elaborado por Darcy Ribeiro, o magnífico! Nada se 

pode alvitrar sobre a orientação final do próprio Senado. Resta saber, porém, se absorverá 

essa manipulação, que o fere no cerne de sua responsabilidade institucional”. 

Ele registra que os argumentos usados pelo senador Ribeiro no seu parecer já haviam 

sido motivo de debates na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e rejeitados, mas 

que “[...] Voltam à tona agora, por assessores com formação jurídico-constitucional ou não, 

por burocratas e algumas chefias do Ministério da Educação”. 

Florestan critica ainda o fato de o senador ignorar o processo de elaboração acumulado 

sobre a LDB até aquele momento, pois, sua ambição compulsiva ignora a razão e a 

objetividade crítica.  

Segundo ele: “O relator caminha ligeiro, de modo caolho, para seu alvo pessoal. 

Ignora o que representa, de uma perspectiva parlamentar, o processo de elaboração de que 

resultaram os diversos passos de levantamento e adequação da lei às condições objetivas de 

funcionamento, reforma e transformações substantivas das escolas e sistemas de ensino”. 
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Por último Florestan faz comentário que resume a opção tomada pelo senador Ribeiro 

no episodio da LDB:  

 

Darcy Ribeiro preferiu optar pelos caminhos batidos das nossas tradições 

parlamentares, entregando-se a uma concepção cerebrina e elitista do processo de 

elaboração legislativa, segundo a qual os que "sabem" e "devem cuidar" das leis, 

com exclusividade, são os políticos consagrados pelo sufrágio eleitoral. Aqueles que 

possuem vivência pedagógica das escolas não teriam um lugar próprio para 

participar da atividade produtiva do legislador. Faltar-lhes-ia "competência" para 

tanto (grifo nosso). 

 

Darcy Ribeiro, no dia 23 de abril de 1996, na mesma Folha de São Paulo, responde ao 

texto de Florestan Fernandes afirmando que como voz do PT e da CUT na Câmara dos 

Deputados, Florestan nos surpreende por sua paciência para “ouvir tantos imbecis” falando de 

educação e com seu inesperado populismo. Não é que nosso eminente sociólogo “[...] decide 

deixar a educação brasileira aos cuidados de quem a pratica, como os donos de escola, 

professores, alunos e funcionários?”. 

O senador completa sua linha de raciocínio, com argumentos que, por todas as razões 

já citadas neste trabalho, não se encaixam na trajetória de Florestan Fernandes ao afirmar que 

“[...] seu Conselho Federal corporativista seria uma ação entre amigos, na qual nenhum 

educador teria voz”.  

O senador Ribeiro ainda diz que o deputado Florestan Fernandes não se inquieta com 

o milhão de alunos do proletariado estudantil, que pagam caro para estudar, quase sempre à 

noite, em escolas péssimas, montadas para fazer lucros empresariais, enganando-os.  “[...] 

Abandona-os à sua sorte”. 

Por último, o senador Ribeiro conclui sua apreciação sobre o texto de Florestan 

Fernandes, com uma avaliação contundente sobre o teor do projeto defendido pelo deputado 

e, ao mesmo tempo, registra os argumentos políticos e ideológicos que sustentam suas 

posições. 

Ele afirma que o projeto de lei geral da educação elaborado na Câmara é um diploma 

de consolidação do sistema educacional que temos em que “a escola básica não alfabetiza, a 

média não ensina e a superior simula ensinar”.   

Ao que aduz que chegamos, no Brasil, por essa via, a fazer papel notável no mundo 

como o país que oferece a seu povo a pior educação. “[...] Pior até que a de Bangladesh. 

Congelar por lei esse sistema é um crime. Sobretudo neste tempo em que países como França, 

Argentina, Portugal e Espanha reformaram sua legislação para abrir as escolas à 

experimentação e utilizar a nova tecnologia educativa”. 
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Darcy Ribeiro que era um intelectual respeitado por vários segmentos da academia 

como intelectual, como romancista e com uma atuação política abrangente, principalmente na 

área de educação, como exemplo, sua participação na criação da UnB – (Universidade de 

Brasília) e do programa dos CIEPS 
87

.  

Ele pareceu estar de bem com os rumos que assumiu na vida, a depender da declaração 

que fez em “O Brasil como problema”, em 1995, dizendo ser um homem de causas que viveu 

sempre pregando, lutando, como um cruzado, pelas causas que comovem, e que “[...] são 

muitas demais: a salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o 

socialismo em liberdade, a universidade necessária”.  

Ele conclui que na verdade havia somado mais fracassos que vitórias em suas lutas, 

mas que isso não importava. “[...] Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram 

nessas batalhas" 88.  

A aprovação da LDB com o perfil que analisamos e articulada com a Reforma do 

Estado do governo FHC significou um derrota profunda para a classe trabalhadora em geral, 

para a educação pública gratuita e de qualidade acalentada por inúmeros educadores durante 

décadas, e, em especial, para o projeto de universidade pública pensada a partir da 

indissociabilidade de seus fins: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Neves e Pronko (2008, p. 52) após descreverem também o processo de tramitação e o 

que estava em jogo na LDB, afirmam que a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

de fato, consolida um projeto de educação escolar que “[...] já vinha sendo implementado, de 

forma assimétrica, pelas políticas governamentais dos anos iniciais da década de 1990, e, de 

forma mais orgânica, pelo governo FHC, empossado em janeiro de 1995”. 

Elas ampliam sua avaliação da década de 1990 afirmando que sob a direção da 

burguesia brasileira e de seus aliados, após a vitória de Collor de Mello para a Presidência da 

República, “[...] o Estado, seguindo pressupostos neoliberais internacionais e nacionais, inicia 

o desmonte do aparato científico - tecnológico construído nos anos do desenvolvimentismo” 

(NEVES; PRONKO, 2008, p. 52).  

Para as autoras o desmonte das prerrogativas constitucionais em relação à educação 
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  Em relação à trajetória de Darcy Ribeiro é importante registrar a iniciativa dos CIEPS (Centros Integrados de 

Educação Pública), durante os governos de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro. Neles se operava uma 

grande mudança cujo objetivo era o de oferecer educação de qualidade, em período integral, aos alunos da 

rede pública estadual. A reação das forças mais reacionárias do Estado ao projeto – a despeito de algumas 

críticas pertinentes que havia recebido – revelou o quanto um atendimento integral de qualidade aos alunos de 

uma rede pública ameaçava e ameaça os interesses dos grupos privados na área de educação. 
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  "O Brasil como problema", de Darcy Ribeiro - Publicado por F. Alves, 1995 ISBN 8526503235, 

9788526503236 - 320 páginas). 
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superior já se fazia sentir desde o governo Collor de Mello, embora os governos da primeira 

metade dos anos 1990 tenham se concentrado na implementação de políticas para a educação 

básica, em especial para o ensino fundamental.  

Assim, na avaliação das autoras, o Plano Nacional de Educação para Todos, do 

governo Itamar Franco, “[...] constituiu-se na tradução nacional da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos e do Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem [...]” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 53).  

Para elas isto resultou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

patrocinada conjuntamente pelo Banco Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

Unicef e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud 89. 

Elas articulam a questão a um contexto mais amplo frisando que além das políticas do 

BM-Unesco “[...] para países periféricos, as políticas gerais e setoriais da Organização dos 

Estados Americanos – OEA e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID também 

acrescentam elementos significativos à análise específica das políticas públicas da América 

Latina e Caribe” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 99). 

Avaliam então que a versão da nova LDB, refletindo a hegemonia burguesa em 

processo de consolidação, “[...] espelha o pragmatismo próprio de uma concepção de 

educação escolar mais explicitamente redefinida com base nos interesses técnicos e ético-

políticos mais imediatos do capital” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 59).   

Saviani (2011, p. 228) segue a mesma direção ao escrever que, para além do rótulo de 

“neoliberal”, a política educacional e a concepção da nova LDB com ela sintonizada, 

correspondem, com consciência ou não desse fato, “[...] ao entendimento que se tem 

difundido sob o nome de neoliberalismo, apesar das imprecisões e equívocos implicados 

nessa denominação [...]”.  

 Frigotto e Ciavatta (2003, p. 18) avaliam que todo o processo de aprovação 

apresentava sinais de cartas marcadas: “Poderíamos dizer, sem exagero, que a nova LDB é 

uma espécie de ex-post cujo formato, método de construção e conteúdo se constituem em 

facilitador para medidas previamente decididas e que seriam, de qualquer forma, impostas”. 

Os desdobramentos dos pontos essenciais aprovados na LDB, que presenciamos ainda 
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  No citado livro de Neves e Pronko (2008, p. 92), encontramos uma relação de 18 agências, fundos, programas 

e comissões regionais (disponível em http://www.onubrasil.org.br/ sistema_onu.php) que, segundo elas “[...] 

ajuda a dimensionar o grau de intervenção dos organismos internacionais no Brasil” Além disso, são citados 

13 organismos que, apesar de não terem escritório no país, se fazem presentes por meio de seus programas e 

projetos. Parece ironia que o governo do atual presidente dos Estados Unidos - Barack Obama – ainda tenha 

que se valer de “escuta eletrônica não autorizada” para obter informações sobre o Brasil. 
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hoje nas políticas da área educacional, confirmam esta avaliação de cartas marcadas, 

sobretudo pela acolhida e garantia de continuidade que têm recebido dos governos desde 

então. 

 

 

3.3 A intensificação do processo de privatização das universidades públicas brasileiras: 

Os dois governos FHC e o período do ministro da Educação Paulo Renato de Sousa a 

frente do MEC 

 

 

Diferente de Collor de Mello, o governo de Fernando Henrique Cardoso se apresenta 

com características bem distintas. Nas palavras de Saviani (2011, p. 175): “A aliança de 

centro-direita que conduzira Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República sob a 

liderança da coligação PSDB-PFL, predispunha as condições para uma nova ofensiva 

conservadora”. 

Em janeiro de 1995 toma posse como ministro da educação o professor Paulo Renato 

Costa Souza, “[...] tendo retornado ao primeiro escalão do MEC algumas pessoas que haviam 

ocupado essa mesma posição na gestão de José Goldenberg [...]” (SAVIANI, 2011, p. 179).  

Pelas decisões tomadas em relação à educação no Brasil após o período de Paulo 

Renato de Souza, tudo leva a crer que muitos de sua equipe, a época da sua posse no MEC, 

permanecem exercendo influência no ministério ainda hoje. 

No Planejamento Estratégico formulado pelo MEC (BRASIL, 1995) para os anos 

1995-1998, enfatizam-se os princípios norteadores da reforma do Estado, e consubstanciam-

se, na área educacional, as diretrizes dos organismos internacionais para a educação na 

América Latina. 

Portanto, reafirmamos que é necessário incluir nesta avaliação da conjuntura do 

período, as iniciativas do Capital no plano internacional, pois, exercerão também influência 

direta e decisiva nas decisões sobre a área da educação em geral no Brasil, em especial no 

ensino superior. 

Importa frisar que o contexto político que envolveu a aprovação da LDB em 1996 e o 

tempo em que Paulo Renato de Souza permaneceu a frente do ministério, se inclui como 

decisivos no período da virada neo (liberal) na década de 1990 no Brasil. 

Não se pode esquecer-se de incluir entre os determinantes políticos fundamentais do 

período, a reforma do aparelho do Estado realizada pelo governo FHC, com as implicações 
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decorrentes.   

A reforma, frisamos mais uma vez, é uma das principais iniciativas do governo FHC, 

influenciará e viabilizará grande parte do que acontece atualmente no processo de 

privatização em geral e, em particular, nas universidades públicas brasileiras.  

Reafirmamos ainda uma vez, sem tirar a responsabilidade pessoal de quem ocupa 

cargos de proeminência a frente de um órgão público, que as propostas e as decisões tomadas 

por eles têm uma relação direta com as determinações emanadas dos formuladores dos 

interesses do Capital no plano mundial, na busca de implementação de políticas que 

favoreçam a recuperação do processo de acumulação.   

Neves (2000a, p. 147) afirma que o planejamento estratégico do MEC pretendia 

atingir suas metas durante o primeiro governo de FHC, porém muitas delas só viriam a se 

viabilizar no seu segundo governo, que “[...], manteve a mesma direção política em relação à 

educação e o mesmo ministro, o economista Paulo Renato de Souza”. 

Gaudêncio Frigotto, no prefácio do citado livro de Neves e Pronko (2008, p. 12) avalia 

que durante os governos FHC, tendo como ministro Paulo Renato de Souza quadro orgânico, 

talhado como dirigente de organismos internacionais, o governo Cardoso, da mesma forma 

que a ditadura civil-militar, “[...] efetivou uma mudança abrangente no arcabouço normativo 

da educação escolar da pré-escola à pós-graduação pra conformá-la, em seu conteúdo e 

gestão, às novas demandas do trabalho simples e complexo”. 

Nas palavras de Frigotto (2010), Paulo Renato de Souza, ministro de FHC por oito 

anos: “[...] efetiva sob a ditadura do mercado as reformas educacionais que articulam os 

interesses das classes dos centros hegemônicos do sistema capital e, de forma associada e 

subordinada, da classe burguesa brasileira”. 

Neves e Pronko (2008) afirmam que o governo de FHC, ainda nos seus primórdios, 

antecipou-se à promulgação da nova LDB iniciando um longo processo de desregulamentação 

do sistema educacional.  

Essa desregulamentação teve como finalidade concomitante a implantação de uma 

nova política sistemática de formação para o trabalho; a estruturando uma nova educação 

básica; um novo “sistema nacional” de formação técnico profissional; e, por último, a 

antecipação de algumas medidas que se constituíram em instrumentos viabilizadores da 

reforma da educação tecnológica e da reforma da educação superior que também seriam “[...] 

implementadas sistematicamente pelo primeiro governo Lula da Silva” (NEVES; PRONKO, 

2008, p. 57). 

Abordando a questão pelo ângulo da formação técnico-profissional implementada 
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pelos governos FHC, as autoras lembram que esta iniciativa se constitui em importante 

instrumento de viabilização do novo Estado gerencial, onde a generalização da parceria entre 

Estado e sociedade civil na execução das políticas sociais abre espaço para uma nova forma 

de fazer política – a concertação social.  

Para elas, nesta concertação social, a burguesia conclama a classe dos trabalhadores 

empobrecida pela corrosão de salários e pela precarização dos vínculos do trabalho e mesmo 

pelo desemprego “[...] a construir, de mãos dadas, uma nova “sociedade do bem-estar”” 

(NEVES; PRONKO, 2008, p. 61).  

Para que sejamos coerentes na nossa avaliação é bom lembrar, mais uma vez, que esta 

concepção de educação está sintonizada com as políticas formuladas pelos organismos 

internacionais – tanto no que se refere ao financiamento, principalmente do FMI - Fundo 

Monetário Internacional, BM - Banco Mundial, BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento.  

O mesmo acontece em relação ao que se passa quanto a regulação e assistência 

técnica, que derivam da atuação da ONU – Organização das Nações Unidas, OMC – 

Organização Mundial do Comercio, OIT – Organização Internacional do Trabalho, OCDE - 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Unesco – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – com o propósito central de 

estabelecer acordos e metas a serem cumpridas pelos países membros.  

Como exemplo desta articulada concepção de educação, citamos o acordo de Bolonha 

(1999), no plano mais geral, e o acordo MEC/USAID, na década de 1960, no plano específico 

do Brasil 90. 

Neves e Pronko (2008, p. 67) caracterizam de modo direto o projeto político e 

ideológico que sustenta esses documentos destacando duas “teorias”, caras ao projeto burguês 

de educação escolar, que fundamentam as políticas para a melhoria da qualidade do ensino, 

do ponto de vista técnico “[...] a teoria do capital humano, para subsidiar a concepção 

neoliberal da relação entre educação escolar e sociedade, e a pedagogia das competências para 

subsidiar a dimensão pedagógica de seu projeto educacional”. 

                                                 
90

  Neves e Pronko (2008) analisam as diretrizes políticas do Banco Mundial e da Unesco para a formação do 

trabalho, neste contexto e em especial para os países “em desenvolvimento”, dando destaque aos seguintes 

documentos: La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiência (BM, 1994); Relatório para a 

Unesco da Comissão Intenacional sobre Educação para o Século XXI, Unesco, 1996 (Brasil. Mec & Unesco, 

2006); La Educación Superior em el Siglo XXI: visión y acción. Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior (Unesco, 1998); Educação e Formação ao Longo de Toda a Vida: uma ponte para o futuro. 

Recomendações do Segundo Congresso Internacional sobre Ensino Técnico e Profissional (Unesco, 1999); 

La Educación superior em los Países em Desarrollo: peligros y promesas (BM, 2000), Construir Sociedades 

de Conocimiento: nuevos desafios para la educación terciaria (BM, 2003). 
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Segundo as autoras a teoria do capital humano imprime à educação escolar o seu 

caráter produtivista e a pedagogia das competências subtrai da formação humana ferramentas 

indispensáveis, para o pensar e o agir autônomos, ao supervalorizar o saber da experiência 

vivida e subdimensionar o conhecimento teórica e historicamente produzido.  

Elas ainda afirmam – realçando a participação política e ideológica da social-

democracia - que essas políticas neoliberais para a melhoria do ensino principalmente na 

Europa, tiveram como fundamento os princípios e estratégias do projeto neoliberal da terceira 

via que propugnava a criação de um novo homem coletivo, de uma nova cultura cívica, “[...] 

na qual o nível de consciência política não deve ultrapassar os limites dos interesses 

econômico-corporativos, nos marcos de um capitalismo com justiça social” (NEVES; 

PRONKO, 2008, p. 68). 

A ideologia do Banco Mundial também objetivava um Estado capaz de criar um 

ambiente propício ao desenvolvimento econômico “[...] evidenciando que não existe no 

capitalismo contemporâneo uma oposição entre Estado e mercado no âmbito das políticas 

sociais” (NEVES; PRONKO, 2008, p.112).  

É importante lembrar alguns pontos de entroncamento que a questão comporta e 

envolve a atuação dos organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio 

OMC, no funcionamento das relações de troca entre os países na economia mundial e a 

proposta da ALCA - Área Livre para o Comercio entre as Américas. 

Os acordos que emergem daí, como o do Acordo Geral sobre Comércio e Serviços – 

AGC baseados em pressupostos (neo) liberais faziam parte de uma estratégia que visava 

pressionar o Brasil a participar, e, ao mesmo tempo, garantir aos Estados Unidos, 

principalmente, manter e ampliar sua influência política em toda America do Sul e América 

Central. 

Só para efeito de registro é importante lembrar que este tipo de iniciativa, algumas 

vezes com nomenclaturas diferentes, mas com conteúdos praticamente iguais, que visavam a 

partilha do mercado mundial entre as grandes potências capitalistas estavam em curso em 

quase todos os países europeus há algum tempo. 

Sobre Portugal, por exemplo, Meirelles (2014, p. 78) afirma que a reestruturação dos 

Estados nacionais pautada pelos organismos internacionais pressupõe o controle do conjunto 

das políticas internas para a educação “[...] tanto dos países em desenvolvimento, como o 

Brasil, quanto de países que se encontram em crise econômica, como é o caso de Portugal 

[...]”. 

No caso do Brasil, Neves e Pronko (2008, p. 56) afirmam que é importante reconhecer 
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que os dois governos FHC realizaram uma mudança abrangente no arcabouço normativo da 

educação escolar, no seu conteúdo curricular e na forma de gestão do sistema educacional e 

da escola que alteraram substancialmente o conteúdo da formação para o trabalho, “[...] 

valendo-se para isso, da coerção, mas recorrendo simultaneamente ao emprego de estratégia 

de busca de consenso”. 

As autoras explicitam melhor as opções de coerção e de busca de consenso utilizadas 

pelo(s) governo(s) FHC esclarecendo que a recorrência do uso de decretos do Executivo, a 

utilização de mecanismos transformistas na relação com governos dos Estados, com o 

Congresso Nacional, com os escalões superiores da burocracia na aparelhagem estatal bem 

como com a intelectualidade e lideranças sindicais na sociedade civil e o oferecimento de 

recursos financeiros às instituições educacionais que aderissem às reformas governamentais 

“[...] são bons exemplos do grau e da especificidade dos mecanismos de sedução pelo alto 

desses dois governos” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 56). 

Citam ainda o uso recorrente ao uso de instrumentos de busca de consenso no campo 

educacional onde propõe a parceria com aliados clássicos (empresariado, proprietários de 

estabelecimentos escolares, o segmento escolar da Igreja Católica) e com novos aliado: “[...]: 

as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos – Fasfil, difusoras do ideário 

neoliberal para área educacional” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 57). 

No texto de Neves e Pronko (2008), as autoras afirmam que neste período a 

privatização do ensino apresentou características distintas daquela verificada no período 

desenvolvimentista. Ela se concentrou, primordialmente, na educação superior, de duas 

formas: pela privatização do ensino público e pelo estímulo estatal ao empresariamento do 

ensino. 

Elas registram que a privatização do ensino veio se dando paulatinamente através de 

medidas como o achatamento salarial do corpo docente e de servidores; pela precarização das 

relações de trabalho, por meio de contratação de trabalho temporário; pelo corte de verbas 

para projetos de pesquisa; pela cobrança de taxas diversas (inscrição no exame vestibular, 

para a seleção de candidatos aos cursos de pós-graduação stricto sensu e de mensalidades para 

os cursos de pós-graduação lato sensu e de extensão universitária). 

Entre estas medidas, vale destacar alguns aspectos que envolvem a trajetória da 

Gratificação de Estímulo à Docência – GED, por se tratar de uma iniciativa que visou 

consolidar parâmetros estritamente quantitativos, na remuneração dos professores das 

universidades públicas federais.  

Chaves (2006), - no texto: Reforma do Estado e privatização da universidade pública 
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brasileira – consequências sobre o trabalho docente - comenta que a mudança nas regras de 

remuneração por parte do MEC no governo FHC, em 1998, durante uma greve que já se 

estendia por três meses, estabeleceu uma gratificação por produção chamada de Gratificação 

de Estímulo à Docência (GED) provocando mudanças significativas no universo das relações 

acadêmicas.  

A Gratificação de Estímulo à Docência (GED) foi instituída por meio da Lei nº 

9.678/1998 e regulamentada pelo Decreto nº. 2.668, de 13 de julho de 1998, para todos os 

docentes das Instituições Federais de Ensino Superior do país. Consistia no pagamento de 

uma gratificação, cujos valores resultam da atribuição de pontuação às atividades 

desenvolvidas pelos docentes, de acordo com o regime de trabalho e a titulação. 

A pontuação privilegiava a atividade de ensino por meio de maior pontuação da hora 

aula semanal (10 pontos por hora aula) em detrimento das demais atividades desenvolvidas na 

pesquisa e na extensão. Cada docente poderia perfazer um total de até 140 pontos, desses, 120 

podiam resultar de suas atividades de ensino.  

Na prática essa gratificação significou uma estrondosa intensificação do trabalho 

docente facilmente visualizada no aumento do número de alunos em relação aos docentes que 

passou de 9,7 em 1996 para 17,1 aluno por cada professor em 2004 (Censo da Educação 

Superior, 2004), devido ao fato de que, com a GED, também foi aumentada a quantidade de 

aulas para cada professor. 

Com a implementação dessa gratificação produtivista, a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, função básica da universidade garantida constitucionalmente 

ficou prejudicada, na medida em que o docente era forçado (financeiramente) a concentrar 

suas atividades no ensino. 

Outra característica da GED consistia na valorização da titulação acadêmica e nos 

docentes da ativa (os aposentados recebiam inicialmente apenas 60% dos valores e no ano de 

2006 passaram a receber 115 dos 140 pontos) acabando com a isonomia salarial. Esse sistema 

de gratificação por desempenho, em vigor no período de 1998 a 2004, produziu efeitos 

nefastos no interior da academia adequando, controlando e uniformizando o trabalho docente 

segundo a lógica da produtividade. 

Outra consequência da implementação da GED foi o estímulo à competitividade e o 

reforço ao individualismo entre os docentes, na medida em que a gratificação era concedida 

de forma diferenciada segundo o desempenho de cada docente. “[...] Com isso, ocorreu uma 

mudança da natureza do trabalho acadêmico já que as relações de produção acadêmicas 

passaram a ter como fundamento principal a corrida em busca da pontuação para a obtenção 
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do “ganho adicional”” (CHAVES, 2006, p. 08). 

 Nas palavras da autora, “[...] É a lógica da racionalidade capitalista adentrando o 

universo acadêmico, transformando o trabalho em mercadoria e subordinando-o ao capital 

produtivo” (CHAVES, 2006, p. 09), e acrescenta, ainda, que mesmo após a transformação da 

GED em gratificação fixa no ano de 2004 (após uma greve dos docentes das IFES), esse 

modelo de “avaliação” pela via de atribuição de pontos ao trabalho docente foi mantido nas 

IFES por meio de outros mecanismos adotados no interior dessas instituições (CHAVES, 

2006, p. 09). 
91

 

Neves (2002) já reconhecia que a fragmentação da escolarização de nível superior no 

período de FHC era assegurada pela “flexibilização” de sua organização acadêmica, presente 

inicialmente no Art. 8º, Decreto 2.306 de 1997, que classificava as instituições em 

universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores 

ou escolas superiores, e, posteriormente, no Decreto 3.860, de 2001, que agrupava as três 

últimas com a denominação de faculdades integradas, faculdades, institutos e/ou escolas 

superiores. 

Ela lembra que somente, nos dois decretos, as duas primeiras tinham sua natureza 

definida, enquanto que as três últimas ficavam sem definição, o que facultava ao governo não 

exigir o ensino de qualidade das faculdades integradas, das faculdades e dos institutos 

superiores. 

Para a autora esta opção deixa às últimas o papel de certificar a mão-de-obra 

necessária aos padrões de qualidade das empresas competitivas internacionalmente e “[...] 

amortecer a pressão da demanda cada vez mais expressiva das camadas médias e de pequena 

parcela das massas populares por acesso à escolarização de nível superior” (NEVES, 2002, p. 

142). 

Ao analisar as questões que envolvem o desafio de aumento de vagas na rede de 

ensino superior no país, estabelecida pelo PNE – Plano Nacional de Educação, para o período 

2001-2011, Neves (2002, p. 149) registra que o veto presidencial à meta de ampliação, em 

proporção nunca inferior a 40% do total de vagas, no ensino público “[...] reforça a previsão 

de que esta expansão se dará, prioritariamente, nas instituições superiores não-universitárias 

da rede privada de ensino”. 

Há, no entanto, a comprovação factual do resultado obtido por estas opções, citado por 
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  Em 2004, após uma greve nacional e em acordo estabelecido com o sindicato dos docentes, a GED foi extinta 

pelo governo Lula da Silva, porém, em 2008, novas gratificações foram criadas e inseridas na remuneração 

dos professores das IFES.  
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Neves e Pronko (2008, p. 66) ao comentar que os dados do Censo da Educação Superior de 

2002 revelavam que já no final dos governos FHC, a rede privada de ensino se 

responsabilizava por 69,8% das matriculas da educação superior e a rede pública, por apenas 

30,2% “[...] Essas proporções em favor do empresariamento da educação superior se aceleram 

durante o primeiro governo Lula da Silva” (2008, p. 66), pois, já em 2004, a rede privada de 

ensino tinha ampliado sua participação para 71,7% e a rede pública havia caído para apenas 

28,3%. 

Sobre esta questão que envolve o governo Lula da Silva comentaremos adiante. 

 

 

3.3.1 O papel chave das fundações de direito privado na intensificação da privatização das 

universidades públicas 

 

 

Um dos principais, senão o principal, agente na intensificação do processo de 

privatização em curso nas universidades públicas responde pelo nome de fundações de direito 

privado.  

Esta foi de saída, a mais importante iniciativa tomada pelos reitores, contando com o 

incentivo e a articulação do Ministério da Educação, para viabilizar a abertura do espaço 

público das universidades brasileiras ao interesse privado.  

Elas chegam ancoradas em um discurso que reúne vários matizes político-ideológicos, 

próximos ao receituário aprovado na reforma do Estado, e apoiado pela maioria das forças 

presentes no interior das próprias universidades públicas. 

Uma das primeiras providências foi a de naturalizar o repetitivo discurso de acusação 

de excesso de burocracia nas universidades, pois, gerava lentidão nas decisões que causavam 

prejuízos e atraso nos procedimentos administrativos.   

Outro argumento foi o de que a universidade pública custava muito aos cofres 

públicos e, portanto, deveriam buscar alternativas próprias de sustentação (leia-se vendas de 

serviços/produtos) para diminuir este impacto, com o beneficio ainda de incentivar os 

docentes a buscar formas de complementação salarial no mercado desonerando a folha de 

pagamento. 

 Para seus defensores, as fundações assim seriam uma solução, pois, entre outros 

benefícios, possibilitariam contratação mais ágil de pessoal e a renovação dos quadros 

técnico-administrativos.  
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Com a naturalização desses argumentos ancorados na lógica da reforma gerencial 

promovida por FHC e Bresser-Pereira, presenciamos a cooptação dos reitores que, 

pressionados pelo MEC e pelas agências de financiamento, conformam-se no processo do 

toma-lá-da-cá.  

Quem não aderisse ao modelo ficaria de fora de algumas iniciativas do ministério e 

encontraria dificuldades progressivas de acesso a fontes de financiamento principalmente de 

pesquisa e extensão. 

 Nas Universidades públicas brasileiras foram criadas inúmeras fundações de direito 

privado desde o início do processo de privatização e da reforma do aparelho do Estado de 

1995. 

Todas as universidades públicas foram pressionadas, levadas a adotar o modelo e a 

conviver com sua presença, pois, elas encarregaram-se de absorver ou influenciar os 

processos internos das universidades ligados as atividades fins na extensão, na pesquisa e até 

no ensino, através de decisões legitimadas nos colegiados superiores. 

A verdade é que a presença das fundações de “apoio” de direito privado se naturalizou 

a tal ponto no espaço das universidades públicas que, ou aprendemos, ou nos conformamos a 

conviver com elas. 

A questão das Fundações de direito privado, portanto, merece um destaque a parte 

nesta avaliação, por mostrar de forma clara a intensificação do processo de privatização nas 

universidades públicas brasileiras.  

As fundações de direito privado, na versão dos anos de 1990, adentram o espaço da 

IES Públicas com uma força avassaladora, na essência, com o propósito de viabilizar a 

captação de recursos próprios e viabilizar progressivamente a desresponsabilização 

progressiva do Estado com a sua manutenção.  

Assim, nosso principal foco de avaliação estará localizado na atuação – a partir da 

década de 1990 - das fundações de direito privado, sem nos esquecermos, entretanto, do 

retorno recente da versão fundação de direito público.  

É importante reconhecer que a questão das fundações é antiga, remonta a vários 

períodos da nossa história, como exemplos bastante conhecidos, as Santas Casas de 

Misericórdia, a Fundação Getúlio Vargas, as Caixas Econômicas, a SUDENE, o Dnocs, o 

CNPQ, entre outras.  

A relação das universidades públicas com fundações não é exclusiva deste período. 

Elas existiram em períodos anteriores, porém os anos do governo FHC, tendo como ministro 

da Educação Paulo Renato de Souza, vai marcar sua ampliação como forma de viabilizar uma 
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maior abertura à iniciativa privada nas universidades públicas brasileiras, processo que tem se 

ampliado nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

Sguissard (1993) registra que até 1961 todas as universidades federais foram criadas 

como autarquias, correspondendo aos ditames de uma administração centralizada e que as 

fundações nascem todas após 1961 e seguem até os dias de hoje 92.  

Elas representam a diversidade de embates em torno do princípio de responsabilização 

do Estado com o ensino público, e usam como justificativa de sua presença: o argumento de 

maior autonomia no funcionamento e manutenção, a implementação de mecanismos de 

controle flexíveis e de uma administração descentralizada que agilizaria o processo decisório 

interno. 

Essas justificativas, na realidade escondem seus propósitos de atender a grupos 

políticos privatistas, e defensores dos interesses empresariais nas universidades públicas 

brasileiras. 

O Caderno Andes (2006, p. 09) cita também que os argumentos mais comuns que 

procuram justificar a presença dessas entidades no interior da universidade pública são a falta 

de agilidade das regras de funcionamento do setor público e a necessidade de diversificar a 

captação de recursos para as universidades. 

A publicação diz que essas argumentações são falaciosas, pois, na verdade constituem-

se em meios de transferência de dinheiro público para o setor privado, para propiciar, em 

alguns casos, complementações salariais vultosas para os seus integrantes e para desrespeitar 

o bom trato do dinheiro público (CADERNO ANDES, 2006, p. 09). 

O texto ainda avalia que essas fundações privadas, na realidade, apropriam-se da 

respeitabilidade social da universidade que as sedia para ganhar dinheiro, dando pouco ou 

nada em troca, e ainda “[...] utilizando a força de trabalho, as instalações, os equipamentos e, 

sobretudo a força simbólica da “marca”” (CADERNO ANDES, 2006, p. 10).  

Squissard (1993, p. 73) avaliando a questão do financiamento das fundações lembra 

que ele é o campo minado que revela os propósitos reais do discurso de autonomia “[...] um 

ponto onde toda autonomia manifestava-se vulnerável: o provimento dos recursos financeiros 

para cobrir as despesas... [...]”.  

Isso as obriga a viver batendo às portas do poder central em um verdadeiro processo 

de competição entre si, como registra o autor comentando, em resumo, as palavras do ex-
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  O mesmo Sguissard (1993, p. 49), entretanto, lembra em nota que o Decreto nº 19.851 de 11/04/1931, 

constante do “Estatuto das Universidades” de Francisco Campos, “[...] já previa em seu art. 6º a constituição 

de universidades federais, estaduais ou livres, sob a forma de fundações ou associações particulares” . 
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ministro Moniz de Aragão: “[...] a autonomia é antes de tudo política; antes que financeira é 

econômica [...]” (SQUISSARD, 1993, p. 73). 

É bom lembrar que o financiamento das universidades americanas, o modelo 

apregoado como o que deve ser seguido pelas universidades brasileiras, é majoritariamente 

público. 

O Caderno Andes (2006) aponta que, a partir do início dos anos 1980 e durante toda 

década de 1990, instalou-se nas universidades públicas um processo de privatização “por 

dentro”, caracterizada pela realização de negócios (venda de projetos, cursos pagos e outros 

serviços), organizados a partir de fundações privadas ditas de apoio, montadas à sombra da 

própria universidade. 

Lembra ainda que neste período aprofundou-se a iniciativa de todos os governos em se 

desobrigarem do financiamento de políticas públicas, com o concomitante arrocho de verbas e 

salários nos serviços essenciais, e que isto “[...] forneceu terreno fértil para a proliferação de 

formas de privatização do espaço e dos bens públicos, em particular para o crescimento 

acelerado das fundações privadas no interior das universidades públicas” (CADERNO 

ANDES, 2006, p. 09). 

Avalia ainda que essas fundações agridem frontalmente o caráter público da 

universidade, desvirtuando suas atividades-fim: de ensino, pesquisa e extensão, “[...] que 

passam a ser dirigidas cada vez mais pelas necessidades do chamado mercado [...]” 

(CADERNO ANDES, 2006, p. 09). 

A criação da UnB – Universidade de Brasília, em 1962, é um marco fundamental do 

ponto de vista político e histórico para a compreensão da ligação entre as universidades – 

especificamente as universidades públicas – e as fundações, tanto de direito público quanto de 

direito privado. 

A Lei 3.998, de 15/12/1961, que criou a Fundação da Universidade de Brasília se 

consubstancia como uma aplicação direta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(n. 4.024) de 1961. 

Sguissard (1993, p. 55) registra que desde a criação da UnB, a adoção do modelo 

fundacional tanto para as universidades públicas quanto para as universidades particulares 

“[...], apresenta-se para o Conselho Federal de Educação como alternativa preferível sob todos 

os aspectos, em que pese as querelas jurídicas sobre distinção entre autarquias e fundação e 

entre fundação de direito público e de direito privado [...]”.   

Squissard (1993) dedica alguns parágrafos a lembrar da importância que assume nesta 

questão, a (re) contratação do professor americano Rudolph Atcon, em 1965, para viabilizar a 
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consolidação do modelo privatista na educação brasileira, em especial o que envolve a criação 

das fundações. 

Para o autor, as propostas de Atcon não foram totalmente incorporadas pelo governo 

militar, pois, propunha a criação de órgãos desvinculados do poder público, e isto levou a que 

a Equipe de Assessoria para o Planejamento do Ensino Superior – EAPES, componente do 

acordo MEC/Usaid de 1967, fizesse alterações no projeto. 

Para a Equipe de Assessoria do acordo MEC/Usaid, por exemplo, a autonomia das 

Fundações poderia ser econômica, porém, jamais de independência administrativa, jurídica e, 

sobretudo política (SQUISSARD, 1993, p. 35). 

Ainda se referindo à questão do financiamento o autor já registrava que a exigência de 

participação de recursos próprios ou privados da ordem de no mínimo 1/3 do total, constante 

do Decreto-lei 900/69, não era cumprida em nenhuma das fundações delas a época.  

Ele inclui a própria UnB – a mais bem-dotada de patrimônio - que também não teria 

condições de suprir 1/3 de suas necessidades orçamentárias “[...] tendo o governo que a 

subsidiar em mais de 90% do total investido em atividades de ensino, pesquisa e extensão” 

(SQUISSARD, 1993, p. 70). 

Uma questão que precisa certo esclarecimento, antes de prosseguirmos, é a que 

envolve o nebuloso campo em que se dá a caracterização das fundações enquanto instituições 

públicas ou privadas.  

As fundações são pessoas jurídicas nas quais dois elementos são fundamentais para 

sua constituição: um patrimônio personalizado e destinado a servir a um fim definido, dos 

quais não pode se desviar. 

 Do ponto de vista jurídico, Sguissard (1993) esclarece que as fundações podem ser 

criadas tanto pelo Estado quanto por pessoa natural ou jurídica de ordem privada, e que a 

distinção entre elas tem, ainda hoje, se revestido de um caráter interpretativo. 

Algumas correntes de especialistas da área defendem a tese de que todas as fundações, 

mesmo que instituídas pelo Poder Público, são de direito privado, e outras de que podem ser 

de direito privado ou de direito público, onde ele conclui que a partir destas considerações 

resta a difícil distinção entre fundação pública e fundação privada. 

O argumento político central usado para defender a adoção do modelo fundacional em 

substituição ao regime autárquico como dissemos é o da centralização e descentralização nas 

decisões, onde as autarquias representam a centralização e um modelo que não conseguiu 

eliminar o nepotismo e o clientelismo.  

Do outro lado nos referimos, e voltaremos a isto neste trabalho, a naturalização do 
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argumento de que as fundações - no que as aproxima das formas organizacionais com 

características de empresa privada - se configurariam como um sistema que permite maior 

agilidade administrativa diante do processo de acelerada mudança da sociedade. 

O mesmo Sguissard (1993, p. 11), ainda lembra que “[...] nos últimos 32 anos foram 

criadas 19 universidades federais. Todas pelo regime sob o regime de fundação. Quinze pelos 

governos militares, sete das quais nos anos 1968-69 sob a égide do AI-5”. 

Como exemplo, registra que a verdadeira certidão de nascimento da FUFSCar – 

Fundação Universidade Federal de São Carlos, data de 1968, no auge do período militar, 

tendo como presidente do país na ocasião o general Costa e Silva, o mesmo  período em que o 

movimento estudantil marcava presença nas ruas em rejeição aos acordo MEC/USAID. 

Conclui, a partir do relato que faz do caso da UFSCar que políticos e políticos-

empresários puderam utilizar-se, em seu próprio benefício e/ou de seus aliados de uma 

instituição organizada e mantida pelo poder público.  

Segundo ele, isto já evidenciava à época que o assalto ao Estado ou sua privatização 

também pode efetivar-se através da manipulação e controle de universidades fundacionais,  

“[...] idealizadas como instrumentos de descentralização da administração pública no campo 

do ensino superior e da pesquisa” (SQUISSARD, 1993, p. 253). 

Atualmente a existência das fundações privadas encontra sua sustentação jurídica no 

Decreto Federal 5.205 de setembro de 2004, do governo de Lula da Silva, que, por sua vez, 

regulamenta a Lei 8.958, de dezembro de 1994, do governo Itamar Franco. 

A despeito do questionamento que existe, inclusive da parte de juristas que considera 

ambas as opções ilegais (privadas ou públicas), as fundações continuam fazendo parte com 

toda pompa do ambiente das universidades públicas brasileiras de norte a sul ainda hoje. 

Ferreira e Chaves (2011, p. 156), a partir de levantamento que realizaram sobre as 

Fundações de Apoio Privado (FAP), registram que entre 1995-2008 elas passaram a ser 107 

FAP para um total de 106 Ifes, o que demonstra crescimento de 154% no período. 

Elas informam que, em 2008, as universidades públicas federais detinham mais de 

80% das FAP credenciadas no MEC/MCT, caracterizando uma ostensiva criação de parceria 

entre elas, e, lembram ainda, que as planilhas do Ministério da Educação, na ocasião, 

registravam as fundações de apoio privadas autorizadas (credenciadas/recredenciadas), 

porém, no documento não constava as que se encontravam em processo de recredenciamento 

ou com pendências de documentação (FERREIRA; CHAVES, 2011, p. 156). 

As autoras, afirmam que o estudo que realizaram evidenciou que “[...] não são 

recursos privados que mantém as FAP no interior das universidades públicas, mas o inverso, 
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pois os recursos públicos é que são decisivos para a existência das fundações de apoio 

privado” (FERREIRA; CHAVES, 2011, p. 162). 

Outro exemplo que não pode ser esquecido é o que envolve a USP – Universidade de 

São Paulo, que teve mais de 30 dessas fundações e pode ser visto por alguns como um 

exagero, porém não é exclusivo dela. 

Na maior universidade do país o questionamento sobre elas é antigo, como exemplo, 

em 2002, a Associação dos Docentes da USP – Adusp (Seção sindical do Andes-SN), 

publicou numa edição especial de sua Revista alertando para o perigo que corria a gratuidade 

na universidade com o título de capa: “Cursos pagos ameaçam caráter público da USP”.  

Parte de uma série de reportagens que já vinham sendo realizada desde 2001, a revista 

então comemorava a suspensão de novos cursos pagos na USP como uma vitória da 

Universidade Pública, pois tratava-se de uma trajetória de cerca de 15 anos de crescimento 

ininterrupto das fundações privadas.  

A matéria informa que existiam, na ocasião, cerca de 90 mil alunos matriculados em 

cursos de extensão que eram em grande parte pagos 93 e vinculados às fundações privadas 
94

, e 

assim o universo dos cursos pagos estava se constituindo na espinha dorsal de uma 

universidade voltada para o mercado. 

Na USP a questão da proliferação de fundações de direito privado chegou a tal ponto, 

que a universidade, no auge da onda, para dar conta do preenchimento dos cargos na 

presidência e nos conselhos das fundações, teve que autorizar a designação de professores 

eleitos para cargos na estrutura da própria universidade, o que configura conflito de interesses 

e fere a legislação 
95

.  

Podem-se imaginar as consequências de um presidente de uma fundação de direito 

                                                 
93

  A revista da Adusp-SSind (Edição Especial), nº 27, de outubro de 2002, na pagina 23, em matéria assinada 

por Almir Teixeira e Pedro Estevam da Rocha Pomar membros da equipe de redação, aparece a significativa 

informação: “Estatísticas omitem número de cursos pagos – o número de dos cursos de extensão, que já foi 

de 115.806 em 1996, caiu para 82.986 em 1998 e chegou a 90.411 em 2000. Entre 1998 e 2000, os cursos 

realizados fora das dependências da USP passaram de 1.790 para 2.860 – 60% a mais. O número total de 

cursos de extensão ministrados em 2000 foi de 4.742, mas o Anuário não indica a quantidade de gratuitos e 

pagos”.   

 
94

  A revista da Adusp informa sobre matéria da revista Exame, ano 36, n.7, de 03 de abril de 2002, onde aparece 

a constatação de que este setor em sintonia com a hegemonia dos empresários da educação já movimentavam 

cerca de 90 bilhões de reais por ano no Brasil. 

 
95

  No Dossiê Nacional nº 1 do Andes/SN, de 2006, na página 42, aparece também à questão de vinculação de 

cargos privados de diretores e conselheiros a determinados cargos públicos de direção na USP, criando 

obrigações para funcionários públicos, o que é ilegal, e, gerando assim situações de conflitos de interesses. 

Ainda na página 46, aparece uma relação de 10 fundações cujos estatutos vinculam seus cargos diretivos aos 

cargos de direção e chefia das unidades da USP (2006, p. 46). 

 



276 

 

privado assinar um documento e, no mesmo ato, assinar também como chefe da instância da 

universidade alvo da contratação dos serviços 96. 

Tratando da questão de forma mais abrangente, incluindo as três universidades 

estaduais de São Paulo, a publicação especial do Andes-SN – Dossiê Nacional nº 1, de maio 

de 2006 -, denuncia que elas concentram nada menos que 53 fundações privadas “de apoio” 

(04 na Unicamp, 17 na Unesp e 32 na USP), sendo que várias delas estenderam seus 

tentáculos aos campi de universidades federais, sendo para isto credenciadas pelo MEC. 

A matéria do Dossiê Nacional º 1 do Andes/SN (2006, p. 42) ainda lembra que 

algumas delas se tornaram proprietárias de imóveis em áreas nobres realizando sua atividades 

lucrativas dentro e fora dos campi e faturando dezenas de milhões de reais todo ano.  

Gregório (2015, p. 25) analisando o Decreto Presidencial 5.205, de 14 de setembro de 

2004 (vem regulamentar a Lei nº 8.958/94 do governo Itamar Franco), que regulamenta as 

parcerias entre as universidades federais e as fundações de direito privado ditas de apoio, 

afirma que elas são “[...] fundamentais ao projeto burguês hegemônico, à medida que 

regulamentam de forma categórica o fim da fronteira entre as atividades de responsabilidade 

do governo e da iniciativa privada no âmbito das IFES”. 

Ele lembra que desde a década de 1990, essas fundações ditas de apoio iniciaram, 

mesmo que de forma desregulamentada, um processo de “privatização por dentro” das IFES, 

caracterizado por estreitas relações com empresas privadas através de venda de projetos, 

criação de empresas juniores e de incubadoras de empresas e realização de cursos pagos 

(MBA’s e mestrados profissionais) entre outros (GREGÓRIO, 2015, p. 26).  

O Caderno Andes (2006, p. 15) também assinala que no lugar de coibir as graves 

irregularidades comprovadas das fundações, tal como chegara a anunciar, o governo Lula da 

Silva procura legalizá-las, regulamentando-lhes o funcionamento de maneira que possam 

burlar (de modo menos aberto) os princípios do direito público. “[...] Estratégias jurídicas de 

legitimação à parte, o fato é que essas fundações constituíram-se em poderosos nichos que 

aninham o ovo da serpente da privatização”. 

A invasão do espaço nas universidades pelas fundações privadas se alastrou por todo o 

                                                 
96

  A Adusp  publicou em outubro de 2007 o número 47 da sua revista com o titulo “Universidades Públicas sob 

ataque” onde se discute, além de questões relativas à relação da universidade com o governo do Estado em 

geral, a situação específica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. Nela aparece, ao final 

da página 54, que, em função da política adotada pela direção da fundação, cada vez mais o amparo à “rica” e 

“competitiva” pesquisa acadêmica, com suas bolsas, seus mestrados, suas pesquisas que não visam lucros ou 

patentes, “[...] vai dividir espaço e lutar não só com o amparo às pequenas empresas de inovação, mas 

também com a concessão de financiamentos para grandes empresas como Dedini, Embraer, Microsoft e 

outras, que cada vez mais recorrem à Fapesp para financiar projetos de seu interesse” (2007,p.  54). 

 



277 

 

país
97

 e está registrada, por exemplo, no site das fundações ligadas às duas maiores 

universidades públicas no Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ 98 e a UFF. Sobre a Fundação 

Euclides da Cunha/UFF falaremos mais detalhadamente sobre a trajetória das privatizações na 

UFF adiante em capítulo específico. 

A existência das fundações de direito privado no espaço público, ainda facilita o 

processo de terceirização na contratação de serviços, a semelhança do que já se tornara prática 

comum nas empresas privadas e cujo modelo havia se expandido pelo serviço público em 

geral.  

O aprofundamento deste processo até os nossos dias levou a que ficasse difícil 

distinguir no espaço universitário, os trabalhadores terceirizados com contratos precarizados e 

os servidores técnico-administrativos do quadro.  

O Caderno Andes (2006, p. 17) ainda faz uma avaliação sobre as “fundações ditas de 

apoio às universidades públicas” e realça que a participação crescente de empresários nos 

círculos acadêmicos e mesmo em conselhos superiores da universidade e dos órgãos de 

fomento introduz mudanças que não podem ser secundarizadas, pois afetam diretamente as 

prioridades de pesquisa. 

Em matéria publicada 12/04/2015 o jornal O Globo 
99

, no caderno Sociedade e com o 

titulo insuspeito de: Negócios suspeitos – Fundações universitárias são usadas para driblar 

licitações e viram alvo de investigações 100.  

A matéria começa afirmando que a defesa da relação das fundações com as 

universidades tem aprovação quase que unânime por proporcionarem benefícios para as 
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  Para registrar a amplitude do problema vale lembrar que o mesmo Dossiê nº 1 também revela irregularidade 

nas fundações da UFBA, UFG, Unifap (Federal do Amapá), UFSC, UFRPE (Federal Rural de Pernambuco), 

UNB, UFF, USP, UEG (Estadual de Goiás), e, para não sermos acusados de esquecimento com elas, no 

Dossiê nº 2 do Andes-SN, publicado em 2008, também aparece a UFMG, UFLA (Federal de Lavras), 

Unifesp, UFSM (Santa Maria), UFPE e UFC. 

 
98

  No citado Dossiê nº 2 do Andes/SN (2008), na página 15, com o título “Coppe ou Coppetec? Dirigentes usam 

prestígio da UFRJ em projetos de interesses particular” são relacionadas irregularidades que constam de ação 

judicial impetrada contra a Coppetec – Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos.  

 
99

  O (in) suspeito jornal O Globo, já havia publicado em 08/06/2014, editorial em que defende “O fim do ensino 

superior gratuito”. Até por este motivo não se pode depreender com facilidade seu interesse em denunciar 

graves problemas na atuação das fundações nas universidades públicas, a não ser por se tratar de mais uma 

tentativa de denegrir a imagem de órgãos do serviço público junto à sociedade. A proposta de existência das 

fundações privadas junto às universidades públicas é um dos pilares do seu processo privatização, o que se 

coaduna com a posição defendida pelo jornal. A matéria foi realizada em cinco estados brasileiros, em 

conjunto com os jornais: Zero Hora, Diário Catarinense, Gazeta do Povo e o Estado de São Paulo. 

 
100

 A matéria reúne dados levantados junto a fundações ligadas a UniRio, UFPR, UFRGS, UFSC, USP, Unesp e 

Unicamp, porém pela abrangência que elas assumiram por todo o território nacional, alguns novos capítulos 

devem estar a caminho envolvendo outras, bem ao gosto do jornal e do grupo empresarial da área de 

comunicação a que pertence.   
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empresa, para a academia e para a sociedade, mas justifica seu título realçando que o modelo 

também abre espaço para polêmicas e irregularidades.  

Assim, segundo o jornal, há negócios que resultam em mais lucros para alguns agentes 

privados do que para a comunidade, por sofrerem com a falta de transparência, levando-o a 

afirmar que as fundações “são parte fundamental da caixa-preta das universidades”.  

Na matéria as irregularidades apontadas, vão desde maquiagem da ausência de 

licitações, participação irregular de professores em convênios, existência de professores 

sócios cotistas de empresas conveniadas, intermediação de convênios federais com 

terceirização de serviços, até o recebimento de taxas de vestibulares, comercialização de 

livros, publicações de periódicos e venda de camundongo, entre outras. 

Encontramos ali a revelação de que no caso da USP, dos R$ 88 milhões arrecadados 

com cursos ministrados por docentes da maior universidade do país, só 5% ficaram com a 

instituição, o que enseja a constatação de que se trata de “pouquíssima verba para uma 

autarquia que empresta seus prédios, seus equipamentos e seus melhores cérebros para esses 

convênios envolvendo outras entidades públicas e privadas”.  

Esqueceram-se na matéria de mencionar que, o uso da marca USP e o que ela 

representa, é que serve como maior atrativo para os candidatos que procuram tais cursos. 

Singelamente o jornal afirma que tudo isso ocorre porque brechas em um sistema 

pouco transparente facilitam o desvio de uma função fundamental dos convênios: manter a 

universidade atualizada e evitar que o conhecimento permaneça enclausurado na academia. 

Um presidente de uma das fundações que aparece na matéria, ainda que diante de 

todos os fatos e evidências apresentados, defende que o modelo da fundação é imprescindível 

para a agilidade de processos de contratação na universidade, para a pesquisa e para 

intensificar a interlocução com o setor produtivo. 

Ele ainda reforça seu argumento, afirmando que as fundações surgiram como uma 

oportunidade do professor aumentar seus ganhos dentro da universidade e não sair para o 

mercado, que não é só o dinheiro que importa, pois “o professor” quer realizar os trabalhos 

que a universidade não tem oportunidade de tocar sozinha, e que, portanto, a sociedade não 

pode partir do pressuposto que ali só tem desonestidade 101. 

                                                 
101

  O mesmo jornal O Globo, publica no dia 15/04/2105, no caderno sociedade, página 24, matéria com o título 

“Fundações são parte da solução, não do problema”, realizada com o professor Simon Schwartzman. Nela o 

sociólogo defende que o problema maior está na burocracia e na inércia deste modelo atual de serviço público, 

esquecendo-se que este foi um dos principais argumentos a favor da criação das fundações. Para ele o 

problema se resolve com mais autonomia para gerir os recursos, seja público ou privado, mas cobrando delas 

metas claras e transparência na prestação de contas. Ainda afirma que não há como ter quadros nas 

universidades públicas sem flexibilização, porque a universidade precisa disputar talentos com o mercado. 
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3.3.2 As agências de “apoio” e “fomento” e sua participação no processo de privatização das 

universidades públicas brasileiras 

 

 

A seguir faremos breve avaliação da atuação e da interferência das agências de “apoio 

e fomento” no âmbito do ensino superior no país e de sua participação como coadjuvante ou 

“linha auxiliar”, para quem assim preferir, na intensificação da privatização das universidades 

públicas brasileiras. 

Em 1951, após movimentação da SBPC – Sociedade Brasileira para o progresso da 

Ciência, criou-se o CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa (Lei n. 1.310) como órgão do 

aparelho estatal responsável pelo amparo e a coordenação da pesquisa científica em âmbito 

nacional.  

Logo após, ainda em 1951, é criada a CAPES – Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal (Decreto n. 29.714), com o objetivo inicial de assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visavam o desenvolvimento do 

país 
102

.  

Alguns fatos são significativos na história do sistema Capes como a participação do 

citado consultor norte-americano Rudolph Atcon – autor do relatório Atcon – que assessorou 

o professor Anísio Teixeira na sua organização, vindo depois a dirigir o seu Programa 

Universitário, na qualidade de diretor-assistente. 

Sguissard (1993, p. 56) cita, em nota, que no relatório, publicado pelo MEC em 1996, 

com o título: Rumo à Reformulação Estrutural da Universidade Brasileira, o consultor é 

apresentado como um velho conhecido dos nossos problemas universitários, nas palavras do 

ministro da área à época Moniz Aragão. 

O autor ainda cita palavras de Rudolph Atcon, onde defende que um planejamento 

dirigido à reforma universitária da universidade brasileira, “[...] tem que se dirigir ao 

propósito de implantar um sistema administrativo tipo empresa privada e não do serviço 

público” (SGUISSARD, 1993, p. 57).  

Na ocasião, Rudolph Atcon justifica sua proposta afirmando que “[...] é um fato 

                                                 
102

  Informação sobre a história da Capes que consta no seu Portal na Internet (http://www.capes.gov.br). 
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inescapável de que uma universidade autônoma é uma grande empresa e não uma repartição 

pública” (SGUISSARD, 1993, p. 57). 

Após sua extinção, em 1990, em pleno governo Collor de Mello, a Capes é recriada 

como fundação pública, ainda no mesmo ano, e desde então tem ampliado seu peso na 

política de educação superior, principalmente ao adotar rigoroso e detalhado sistema de 

avaliação e regulação da pós-graduação stricto sensu que ficou conhecido como “Modelo 

Capes de Avaliação”. 

Sguissardi (2014, p. 32) comenta que o modelo de avaliação instituído pela Capes 

“[...] é objeto de significativas controvérsias, embora suas comissões de avaliação por áreas 

sejam constituídas por representantes da comunidade acadêmico-científica dessas áreas”. 

Sguissardi (2014) respondendo a uma das questões do seu trabalho – A política de 

expansão da educação superior no Brasil: democratização ou massificação mercantil? – 

comenta o crescimento da pós-graduação no período de 2002-2012, principalmente no 

doutorado (aumento de 110%).  

Ele afirma existir nas IES privadas uma ênfase na graduação presencial e não 

presencial e baixa participação na pós-graduação (apenas 15,8% somando mestrado e 

doutorado), e que isto se daria essencialmente por que: “[...] a pós-graduação tende a ser 

deficitária, exigindo muito maiores investimentos que a graduação [...]” (SGUISSARDI, 

2014, p. 174).  

O autor acresce ao argumento, a exigência de totalidade de professores com titulo de 

doutor, a maioria do corpo docente em tempo integral, e além disto: “[...] uma relação 

professor/aluno muito inferior à exigida na graduação, além de bibliotecas especializadas, 

laboratórios e toda a infraestrutura para a produção científica, que têm no âmbito da pós-

graduação seu espaço privilegiado nas universidades” (SGUISSARDI, 2014, p. 174). 

Ele realça, no entanto, que a necessidade premente da produção cientifica para 

avaliação e credenciamento dos programas de pós-graduação fez destes o espaço quase 

exclusivo de pesquisa nas universidades e IES do país.  

A seguir, afirma que a Capes como responsável pelos Planos Nacionais de Pós-

Graduação tem, ao lado do CNPQ, um grande papel nas mudanças da universidade brasileira 

que vêm ocorrendo desde então, especialmente a partir de 1997/98, no governo FHC, “[...] 

quando se implanta o atual “sistema” de avaliação, regulação e controle da pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado)” (SGUISSARDI, 2014, p. 35). 

Squissard e Silva Junior (2009, p. 90) já entendiam o papel desempenhado pelas 

agências de fomento no aumento dos cursos de graduação e pós-graduação, como uma das 
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dimensões quantitativas que poderia ser explicada, numa primeira aproximação, “[...] pela 

indução realizada pelo CNPq por meio do financiamento das pesquisas de impacto e pelo 

novo modelo de avaliação Capes, que se tornou uma efetiva agência reguladora, um órgão 

mediador entre o estatal e o privado”.  

Os mesmos autores avaliam que os critérios adotados acabam por colocar a pesquisa 

aplicada como o “[...] foco central da indução do CNPq e o que mais garante boas notas aos 

programas de pós-graduação [...]“ (SQUISSARD; SILVA JUNIOR, 2009, p. 264).  

Isto, segundo eles, levou a um ambiente acadêmico onde por indução das políticas 

governamentais, predomina o pragmatismo e, com ele, o utilitarismo alienante a que se 

submete grande parte dos professores.  

Mancebo (2010) realça que a concepção produtivista que norteia a atuação da CAPEs 

e CNPQ leva a uma situação que ao fim e ao cabo, o docente que consegue agregar ao seu 

salário e à própria instituição maior montante de recursos é o mais produtivo, competitivo e 

valorizado. 

Para a autora o resultado dessa política tem se materializado num crescimento 

desmedido da produtividade acadêmica e contribuído para a hierarquização e privatização da 

universidade, pois à medida que os recursos disponíveis para a pesquisa são canalizados só 

para alguns, eles passam a ser usados privativamente dentro da própria instituição pública, 

assim laboratórios, computadores, salas, auditórios e equipamentos servem apenas e 

exclusivamente aos grupos, núcleos e centros de pesquisa que captara verbas públicas (dos 

editais) para essa construção (MANCEBO, 2010, p. 83). 

Segundo ela, esse aspecto financeiro se faz acompanhar de uma verdadeira 

ressocialização dos docentes, que toma por base um padrão produtivista e um tipo de "cultura 

do desempenho", sob a qual o trabalho docente é permanentemente pontuado, traduzido em 

números e intensificado através de diversos e complexos sistemas de avaliação ditos 

institucionais que, ano a ano, alargam as exigências de produção acadêmica.  

Assim os cursos de graduação têm sido classificados e hierarquizados, no Brasil, desde 

o "Provão" (1996-2003) e, mais recentemente, através do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior — SINAES (Lei nº 10.861, de 15 de Abril de 2004); os programas de pós-

graduação recebem conceitos que vão de 1 a 7 e seus financiamentos dependem da nota 

obtida; os artigos científicos são valorizados de acordo com o periódico que o veicula, isto é, 

conforme o "Qualis/CAPES" (um indexador nacional oficial que classifica os periódicos em 9 

níveis), já se encontra em andamento um "Qualis" para livros e para participação em 

eventos... “[...] Enfim, a produção docente é mensurada, tipificada e classificada por critérios 
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quantitativos, cada vez mais refinados, abrangentes e exigentes!” (MANCEBO, 2010, p. 83). 

Mancebo (2010, p. 84) realça que o docente é "valorizado" por essas avaliações, onde 

pesam a inserção na pós-graduação, o número de orientações, artigos e livros publicados e o 

próprio fato de ter uma "bolsa de produtividade em pesquisa" que consegue por méritos 

próprios no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e, 

desta forma, institucionaliza-se uma hierarquização entre os docentes, legitima-se uma "elite 

acadêmica" definida como tal pelo desempenho conseguido nos editais de pesquisa, nas 

bolsas captadas para si e para estudantes, pelos escores que alcança na produtividade 

acadêmica.  

 Para ela essa dinâmica é tão forte e entranhada na cultura institucional que a própria 

ética na pesquisa é subtraída, assim, além da baixa qualidade dos trabalhos, muitos deles se 

multiplicam pelo artifício do autoplágio e “[...] já se tem casos comprovados de fraude, em 

instituições brasileiras de reconhecimento internacional, em função da "pressão por 

resultados" e do prestígio que trazem ao pesquisador” (MANCEBO, 2010, p. 84). 

Para ela a CAPES, que outrora desempenhara um papel relevante na organização do 

sistema de pós-graduação brasileiro, acabou por incorporar, difundir e aprofundar a mesma 

lógica produtivista, pragmática e utilitarista anteriormente analisada, e, em lugar de avaliar o 

programa, suas dificuldades, potencialidades e relevância para a instituição e para a região, o 

resultado da avaliação depende de uma planilha de indicadores cujo foco incide diretamente 

sobre cada professor credenciado na pós-graduação: “[...] inicialmente, exigindo um padrão 

produtivista, depois, restringindo o campo possível desse produtivismo, impondo que as 

publicações sejam limitadas a um conjunto de periódicos qualificados e que a produção do 

conhecimento gere produtos úteis” (MANCEBO, 2010, p. 84). 

Mancebo (2010) avalia então que a cultura da produtividade afeta toda a instituição 

universitária, de modo que mesmo os alunos da graduação e da pós-graduação recebem fortes 

pressões para que sejam produtivos e cumpram os prazos, muitas vezes, a despeito da 

qualidade final de seus trabalhos.  

Para ela, envolvidos nesse ambiente de intensa produtividade, competitividade e 

empreendedorismo torna-se difícil a produção de um pertencimento coletivo que se dê pela 

percepção de que é preciso organização e mobilização para mudança do próprio sistema. “[...] 

Ao contrário, o padrão que é socializado deita raízes em práticas e valores individualistas, 

onde a competição é a regra” (MANCEBO, 2010, p. 85). 

Gregório (2015, p. 27) reforça esta linha de avaliação ao afirmar que outro aspecto a 

ser apreciado com atenção é o financiamento de pesquisas através das agências de fomento, 
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atualmente direcionado através de editais, onde a pesquisa de livre demanda é posta de lado, 

cedendo espaço à concorrência dos financiamentos que contemplam apenas determinadas 

áreas do conhecimento.  

Ele cita como exemplo “[...] o último edital Procad (Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica) nº 071/2013 da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), onde 90% dos projetos contemplados pertenciam às áreas das 

ciências exatas e biomédicas, num claro desprezo pelas ciências humanas e sociais” 

(GREGÓRIO, 2015, p. 27). 

Portanto, adiciona-se a questões apontadas o progressivo papel de filtro ideológico, 

desempenhado pelos avaliadores designados pelas agências para avaliar os projetos 

submetidos à aprovação e financiamento.  

Mais recentemente circulou abaixo-assinado nas universidades contra a decisão de 

negar financiamento a um projeto, baseado no argumento do parecerista de que a opção do 

autor pelo materialismo dialético não era valida, pois, em sua opinião, o método não era 

científico. 

 

 

3.4 A política educacional nos governos Lula da Silva - Dilma Rousseff e a ampliação da 

privatização das universidades públicas. 

 

 

Do nosso ponto de vista, reafirmamos que a questão central para avaliar as ações do 

período dos governos do PT – Lula da Silva e Dilma Rousseff – para a educação superior no 

país é a relação existente, em termos percentuais, entre o número total de alunos matriculados 

nas universidades públicas e universidades privadas.  

Esta relação foi o principal item político do compromisso, que na década de 1980 por 

ocasião das discussões em defesa da educação pública, foi colocado como parâmetro 

fundamental para se avaliar o grau de comprometimento de qualquer governo com o futuro da 

universidade pública brasileira.  

Reverter, com a maior brevidade possível, a migração de matriculas do ensino superior 

em benefício das universidades privadas e em detrimento do aumento de vagas na 

universidade pública, promovida pelos mais diversos governos conservadores, foi colocado 

pelas forças ligadas aos partidos de esquerda a época (em especial ao PT), ao movimento 

sindical (em especial à CUT) e aos movimentos sociais em geral na década de 1980, como um 
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compromisso fundamental para fortalecer o projeto de acesso universal à escola pública, em 

especial a universidade pública.  

Esse compromisso se colocava na luta por uma sociedade mais justa e direcionada 

para os interesses da maioria da população. Aqui não estamos sequer utilizando a referência 

de classe trabalhadora propositalmente para que não haja nenhum ruído a respeito da questão 

a que nos referimos. 

Este foi um ponto, pode-se dizer consensual como compromisso político, pelo menos 

entre os que se manifestaram nos espaços de discussão – nada podemos dizer sobre os que por 

alguma conveniência se calaram durante os debates. 

Aqui cabe citar e comentar brevemente os dados relativos ao numero de matriculas no 

ensino superior na relação ensino público x ensino privado divulgados pelo MEC/Inep no 

Censo da Educação Superior de 2013 (Anexo A), que são, por si só, contundentes em relação 

à questão aludida.  

Propositalmente enfatizaremos as matriculas da graduação, até porque as das pós- 

graduações revelam sentido de mão contrária, pois, concentram-se no ensino superior público, 

isto por não serem ainda de interesse do ensino privado em função da exigência de maior 

investimento para o seu funcionamento. 

Podemos ver no anexo A que o total de matrículas na graduação, em 2013, é da ordem 

de 74% no ensino superior privado e de 26% no ensino superior público.  

No anexo B podemos fazer uma avaliação de como o percentual se posiciona no 

período 2003/2013, onde se inicia o primeiro governo de Lula da Silva.  

A constatação a que chegamos a partir dos dados do MEC/Inep presentes no Anexo B, 

é a de que o percentual de matriculas na rede privada de ensino superior em 2003 era pouco 

acima do percentual de 70%, e que em relação a 2013 (74%), houve aumento, portanto, ao 

contrário do compromisso político assumido de reversão do quadro. 

Se ainda considerarmos os dados do Anexo C, onde aparece que: “Em 2013, a rede 

privada teve uma participação superior a 80% no numero de ingressos nos cursos de 

graduação” (MEC/Inep, 2013), tudo leva a crer que o processo tende a se ampliar a favor do 

ensino privado. 

Reafirmamos que este dado é o mais substancial se considerarmos as determinações 

econômicas, políticas e ideológicas em jogo na disputa entre o ensino superior público e o 

privado na década de 1980, com as características que ela assumiu e as quais já nos referimos. 

Não estamos aqui sequer considerando diretamente a questão das determinações 

conjunturais que interferem no montante do investimento necessário para atender o 
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compromisso assumido, pois, comportam uma análise estratégia e tática em função da 

conjuntura de cada período (4 anos), e porque não dizer, de cada ano de governo. 

Acontece que, ressalvados os dois últimos anos do primeiro mandato de Dilma 

Rousseff, o país passou por um período de crescimento econômico consistente até que a 

“onda” da crise mundial aqui chegasse.  

Isto abriu grande possibilidade de que se cumprisse o compromisso assumido, e, 

associado ao investimento adequado e direcionado a priorizar o aumento de matriculas no 

ensino superior público, produzisse resultados no mínimo satisfatórios. 

O que constatamos, analisando os dados fornecidos pelo próprio governo - portanto 

não é má vontade de uma esquerda idealista, radical, raivosa ou que não sabe perder, na 

versão mais moderna -, é que os percentuais revelam que a priorização de iniciativas 

emanadas do governo federal, seguida pela maior parte dos governadores e prefeitos dos mais 

diversos partidos políticos, apontam na direção da intensificação do processo de privatização 

do ensino superior no país.  

Eles revelam a face cruel e distorcida do processo de privatização que vem 

dilapidando a universidade pública, representadas, como veremos, por iniciativas como:  

- Aumento, ainda que insuficiente, de matriculas no ensino público sem a 

correspondente contratação de docentes para garantir o padrão de qualidade construído 

durante décadas (o aumento da relação professor aluno no período revela a “estratégia” que 

encobre a denominada expansão);  

- Aumento significativo e necessário da pós-graduação, principalmente stricto sensu, 

porém exigindo mais dos mesmos e comprometendo inevitavelmente a reconhecida qualidade 

da graduação (uma alternativa perversa usada é a colocar os alunos do mestrado e do 

doutorado ministrando aula e distorcendo completamente o a qualidade do ensino da 

graduação nas universidades públicas, igualando-o ao oferecido na rede privada que, via de 

regra, caracteriza-se pela exploração e péssimas condições de trabalho oferecidas aos 

docentes);  

- Incentivo ao projeto de desqualificação do ensino público estabelecendo situações 

onde o que deveria ser acessório e complementar na aprendizagem dos discentes passa a ser o 

principal (aumento exponencial de grandes turmas onde o docente se transforma em 

palestrante e prioridade para os cursos à distância, que segundo o Anexo D, “[...] já contam 

com uma participação superior a 15% na matricula de graduação”(MEC/Inep, 2013), sendo 

que 86,6% na rede privada conforme Anexo E; entre outras.  

Os dados apresentados nos anexos confirmam, nas palavras de Neves e Fernandes 
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(2002, p. 35), o que já apontamos na avaliação das conquistas e das perdas da educação 

pública superior na Constituição de 1988, onde “[...] Pela primeira vez em nossa história foi 

atribuída às escolas privadas laicas a possibilidade de obtenção de lucro, legitimando-as 

juridicamente como empresas de prestação de serviços [...]”. 

Os autores fazem um balanço à época da questão ao lembrar que embora a limitação 

de recursos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas tenha sido num primeiro 

momento, uma vitória incondicional dos defensores da escola pública, “[...], pode-se hoje, 

com certa tranquilidade, afirmar que o empresariamento dos serviços educacionais foi, ao 

mesmo tempo, uma vitória do avanço neoliberal e, de modo mais específico, o atendimento 

de uma demanda real de frações privatistas” (NEVES; FERNANDES, 2002, p. 35).  

Assim, a admissão, pelo Estado, do lucro na área educacional aprovada na 

Constituição de 1988, instaurou uma nova relação com a rede privada de ensino, onde não só 

foi dada legitimidade jurídica ao empresariamento do ensino superior em curso desde a 

década de 1970, como ainda se antecipou a política neoliberal que seria implementada pelos 

governos, principalmente FHC, a partir de 1990. 

Para os autores, o empresariamento de serviços sociais, em especial da saúde, da 

previdência e da educação superior, fez aparecer na cena política, uma nova burguesia de 

serviços, que pela sua posição singular no bloco de poder, manifesta-se de forma 

extremamente reacionária “[...] Primeiro, porque é beneficiária direta da pressão que fazem 

todas as frações da burguesia pela redução dos gastos sociais do Estado. Segundo, porque se 

beneficia também da campanha neoliberal de estigmatização do serviço público” (NEVES; 

FERNANDES, 2002, p. 37). 

Neves e Fernandes (2002) ainda registram dados relativos às matriculas no ensino 

superior em 1980 – Universidades privadas: 64,2% e IES públicas 35,8% - acrescentando que 

neste nível e “[...] preservando o espaço conquistado nos anos de ditadura militar, a iniciativa 

privada seguiu absorvendo mais amplas fatias das camadas médias urbanas” (NEVES; 

FERNANDES, 2002, p. 35).  

Oliveira (2002, p. 240) comentando a consolidação do ensino privado como ator social 

relevante na década de 1970, que gerou como resultante sua expansão relativa, confirma a 

tendência que se verifica no gráfico do anexo A, ao afirmar que o “[...] ensino superior, 

contava com 50,5% das matrículas em 1970, 61,75% em 1975 e 64,26% em 1980. Houve, 

assim, um aumento relativo do ensino privado no total das matrículas: 17,84% em 1970, 

18,73% em 1975 e 20,30% em 1980”.  

Davies (2002, p. 152) afirma que exemplos deste privatismo podem ser vistos nas 
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Constituições, nas Leis (nas duas LDBs) e nos organismo estatais, como o Conselho Federal 

de Educação (CFE), o atual Conselho Nacional de Educação (CNE) e os Conselhos Estaduais 

de Educação, sob controle de grupos privados, principalmente no que se refere à política de 

diminuição de gastos públicos junto aos mecanismos diretos e indiretos de financiamento 

“[...], possibilitou a grande expansão das IES privadas desde o final dos anos 1960”.  

O autor ainda acrescenta sobre a questão do financiamento que, por outro lado existe 

uma dificuldade e escassez de dados sobre o financiamento das IES privadas “As fontes 

públicas de financiamento das IES privadas sempre foram e ainda são muito importantes, 

ainda que nem sempre visíveis e facilmente mensuráveis” (DAVIES, 2002, p. 153). 

Mancebo e Silva Junior (2004) já alertavam para consequências da proposta de 

alcançar uma meta de 40% do total de matriculas no ensino superior em 2007, considerando o 

que a direção da política educacional adotada, poderia trazer de risco para a qualidade do 

ensino nas universidades públicas.  

Segundo os autores a proposta trazia consigo sérios riscos de perdas irreparáveis na 

qualidade da formação, pelo menos, se prevalecesse a ideia de promover a expansão à custa 

de um incremento significativo na relação alunos/docente, alcançado por meio de aumento da 

dedicação docente à sala de aula, “[...] da alocação de um maior número de alunos por turma, 

com financiamentos advindos das contribuições sociais e, sobretudo, graças ao esperado uso 

de técnicas de ensino a distância [...]” (MANCEBO; SILVA JUNIOR, 2004, p. 44). 

Neves e Pronko (2008) registram aspectos importantes para compreender o que está 

em avaliação na conjuntura, ao observar que o caráter antipopular das políticas econômicas e 

sociais neoliberais foi posto à prova nas eleições presidências de 2002, onde a vitória de Luiz 

Inácio Lula da Silva para a Presidência da República gerou uma expectativa de reversão 

paulatina do projeto de sociedade e de educação política e escolar que vinha sendo 

implementado no país desde os anos finais do século XX. 

Para elas, no entanto, “Essa expectativa inicial foi sendo paulatinamente revertida ao 

longo do seu primeiro governo, mas sem inviabilizar sua reeleição para um segundo mandato” 

(NEVES; PRONKO, 2008, p. 69). 

Neves e Pronko (2008, p. 86) realçam a questão lembrando que “[...] anos de luta 

política que se reportam à década de 1980”, que é atravessada, pela presença de diversificação 

de instituições de ensino superior após a aprovação da atual LDB ainda no período FHC, se 

consolida na proposta de reforma da educação superior do governo Lula da Silva.  

Neste sentido lembram que a prescrição de redução da duração de cursos que consta 

do projeto de lei da reforma do governo Lula da Silva atende “[...] Os interesses do capital em 
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desenvolver competências mínimas para o exercício de funções requeridas por um mercado 

de trabalho redefinido e diferentemente hierarquizado [...]” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 86).  

Desta forma, a privatização e a fragmentação da educação superior são consequência 

da importância atribuída à educação das massas trabalhadoras, segundo orientações do BM-

Unesco, que visam uma “redução das desigualdades sociais” provocadas pelas reformas 

estruturais neoliberais, e, também, uma resposta à pressão de segmentos das camadas 

populares por acesso a esse nível de ensino.  

Avaliando o quadro e buscando compreender a situação a que chegou o ensino 

superior no Brasil, a partir das alterações promovidas pelo governo de Lula da Silva, 

Rodrigues (2006) afirma que existem duas formas básicas da burguesia encarar a educação 

escolar: educação-mercadoria e mercadoria-educação, onde cada uma dessas perspectivas 

liga-se diretamente à forma assumida pelo capital em cada fase do circuito de sua valorização. 

Rodrigues (2006) faz a distinção entre as forma de educação e, de maneira resumida, o 

que se depreende é que por um lado, se um capital em particular estiver buscando sua 

valorização a partir da venda de serviços educacionais, esse capital comercial tenderá a tratar 

a prática social educacional como uma mercadoria-fim, e, por outro lado, a educação e o 

conhecimento podem ser encarados como mercadorias-insumos necessárias à produção de 

outras mercadorias, como é usual no processo produtivo industrial. 

Ele afirma que essas duas maneiras de se encarar a educação, “[...] embora 

complementares, posto que ambas visam, em última instância, à valorização do capital, não 

são isentas de contradições [...]” (RODRIGUES, 2006, p. 01), caracterizando assim uma 

situação em que cada fração do capital buscará, junto ao Estado, lutar pela prevalência de seus 

particulares interesses privados. 

Ao final do texto, entretanto, lembra que há uma convergência geral entre os interesses 

dos empresários do ensino e dos empresários industriais, que confluem e se materializam, 

mesmo que de forma às vezes conflituosa, nas ações do Poder Executivo, posto que “[...] 

ambas as formas do capital têm na transformação da educação, isto é, uma relação social 

estabelecida entre homens, em mercadoria (mesmo que especial), isto é, uma forma 

fantasmagórica de relação entre coisas, a mediação para seu interesse mais geral – a 

valorização do valor através da exploração do trabalho vivo” (RODRIGUES, 2006, p. 15). 

Lima (2011, p. 152), a propósito do período 2003/2013 afirma que nesta fase da 

reforma neoliberal do Estado brasileiro novas ações estão sendo realizadas afinadas com: “[...] 

(i) a diluição das fronteiras entre público e privado; (ii) o estabelecimento dos contratos de 

gestão e (iii) a reconfiguração do trabalho dos servidores públicos federais, eixos constitutivos 
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das ações conduzidas no governos Collor e Cardoso”. 

A autora realça que entre essas ações destacam-se: a Política de Gestão de Pessoas do 

Governo Federal, da Secretária de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e do programa da Fundação Estatal e a GesPública – Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, entre outros. Assim o trabalho da Secretaria 

de Recursos Humanos do MPOG é central na reconfiguração do trabalho dos servidores 

públicos federais. 

Gregório (2015, p. 24) afirma que as iniciativas dos governos do PT voltadas à 

reformulação da educação superior, foram operacionalizadas a partir, sobretudo, de 

ordenamentos legais, e, impressiona a relação (ver Anexo F) que faz das principais delas103. 

Frigotto, no Prefácio do livro de Neves e Pronko (2008, p. 13), avalia ter havido um 

processo de mudança no arcabouço normativo na escola em todos os níveis no Brasil durante 

os governos FHC, para possibilitar sua conformação às novas demandas exigidas pelo capital. 

Avalia então que “[...] Esse processo não se alterou no seu fundamento no primeiro e agora 

segundo governos de Lula da Silva; em vários aspectos se aprofundou”. 

O autor aprofunda sua avaliação considerando que o esforço dos governos de 

Fernando Henrique Cardoso em destroçar o acúmulo de forças do campo contra-hegemônico 

ao projeto neoliberal ganha, paradoxalmente, no governo Lula, “[...] um elemento mais letal: 

o estilhaçamento do frágil campo de esquerda e a anulação de um acúmulo de mais de um 

quarto de século por mudanças estruturais e de horizontes socialistas” (NEVES; PRONKO, 

2008, p. 13). 

Frigotto (2011, p. 241) faz um balanço da educação no Brasil na primeira década do 

século XXI afirma que no plano estrutural, embora não se tenha a mesma opção dos que no 

passado recente venderam a nação e haja avanços significativos no plano social, mormente 

para o grande contingente da população até então mantido na indigência, “[...] o marco de não 

retorno não se estabeleceu e o circuito das estruturas que produzem a desigualdade não foi 

rompido. A lição principal de que nos fala Florestan, lamentavelmente, no seu conteúdo 

fundamental, não foi aprendida”. 

Ainda no mesmo texto ele avalia que a despeito de algumas intenções em contrário, a 

estratégia de fazer reformas conciliando e não confrontando os interesses da minoria 

prepotente com as necessidades da maioria desvalida acaba favorecendo essa minoria, “[...] 

mantendo o dualismo estrutural na educação, a inexistência de um sistema nacional de 
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  A citada relação, extraída do texto de Gregório (2015), encontra-se no Anexo 6.  
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educação, uma desigualdade abismal de bases materiais e de formação, condições de trabalho 

e remuneração dos professores, redundando numa pífia qualidade de educação para a maioria 

da população” (FRIGOTTO, 2011, p. 246). 

Como afirmamos na apresentação do capítulo a avaliação deste período se reveste de 

uma maior complexidade por envolver questões ligadas à trajetória de agentes políticos como 

a do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central única dos Trabalhadores (CUT), e no 

interior deles as disputas de projetos feitas pelos seus diversos agrupamentos e tendências 

políticas.  

Esta complexidade envolve reconhecer a diversidade dos campos e os diferentes 

projetos que cada um almejava para o país, e num conjunto mais amplo, também tem 

importância a análise dos diversos atores políticos envolvidos, como por exemplo, Luis Inácio 

Lula da Silva, Dilma Rousseff, e, no caso da questão das universidades públicas a 

participação de ministros, como por exemplo, Fernando Haddad - pelo longo período em que 

ocupou a pasta - e Aloizio Mercadante – um ex-militante do movimento docente 104.   

Alguns trabalhos merecem destaque por ajudarem a compreender esta trajetória 

marcada por alto grau de desafios, disputas e contradições. Não vamos aprofundar o debate, 

neste trabalho, sobre a avaliação do PT, da CUT e dos mandatos do governo Lula da Silva e 

Dilma Rousseff, pois esta é uma tarefa que está a exigir um extenso processo e não seria 

possível para o que pretende este trabalho. 

Não de trata de desconhecer a importância a partir da década de 1980 do PT e da CUT, 

pois, mesmo que emoldurados por um projeto reformista desde seu inicio, ainda assim foi um 

espaço que possibilitou a construção de uma unidade mínima, diante da necessidade de 

reconstrução no período pós-ditadura.  

Foi principalmente nestes espaços onde se aglutinaram a maioria das forças de 

esquerda da história do país e construíram duas das mais importantes ferramentas de 

intervenção política na sua história, e não por acaso, durante muitos anos funcionaram como 

                                                 
104

  Isto não significara esquecimento ou benevolência com os outros ocupantes da pasta que ou deram 

continuidade ao processo sem nenhum questionamento ou se omitiram de defender propostas que, em alguns 

casos, participaram de sua elaboração junto às entidades da área da educação. O caso mais recente é a atuação 

do ministro Aloizio Mercadante durante a greve de 2012 quando, negociando com o Proifes - Federação de 

sindicatos de professores e professoras de instituições federais de ensino superior e de ensino básico técnico e 

tecnológico, Proifes-Federação, impôs a categoria um plano de carreira (PCS) elaborado em termos 

estritamente produtivistas que está levando ao esgarçamento das relações de trabalho e de produção no interior 

das universidades, gerando consequências típicas das que denunciava na época em que seu partido era de 

oposição e atribuía estes danos às políticas neoliberais. A ironia é que se trata de um ex-presidente da 

Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – Andes (atual Andes – SN), que publicou na revista 

Veja de 04 de julho de 1984, matéria intitulada: A greve, o feijão e o sonho, onde afirma que diante das perdas 

salariais “os professores não tiveram outra opção a não ser parar”. 
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referência para os trabalhadores no país, e, por que não dizer, no mundo. 

Portanto, realizar um balanço do presente do PT e também da CUT, pode possibilitar 

conhecer um pouco dessa história, das alternativas de projetos avaliados durante suas 

trajetórias, dos rumos tomados e das consequências para o presente 105. 

No entanto, algumas decisões sobre os rumos tomados podem nos ajudar na polêmica 

avaliação dos dois mandatos de Lula da Silva e o atual mandato de Dilma Rousseff, 

principalmente, sobre as iniciativas na área de educação, em especial, para o ensino superior 

no Brasil. 

Programas como o Prouni, o Reuni, as inaugurações dos institutos federais, a 

ampliação de alguns campus e a abertura de outros poucos, que são apresentados como 

iniciativas em defesa do ensino superior público, encontram nos dias atuais uma avaliação 

bastante ampla que deixam, para não ser acusadas de má vontade, sérias dúvidas em relação 

as suas intenções e seus resultados.  

Estamos falando de uma política que com “pequenas alterações” segue até os nossos 

dias, onde a presença das fundações de direito privado atuando livremente no espaço das 

universidades públicas, a atuação das agências de fomento, são bons exemplos para entender 

esta continuidade na área da educação.  

Nunca é demais lembrar a advertência feita por Marx (2010), ao analisar o programa 

do partido democrático pequeno-burguês na Alemanha em 1850, que permanece no 

fundamental com uma enorme atualidade, a despeito das necessárias aproximações e 

mediações. 

Marx (2010, p. 63) afirma que no programa do partido democrático pequeno-burguês: 

“[...] No que se refere aos trabalhadores, fica estabelecido sobretudo que eles continuarão na 

condição de trabalhadores assalariados como até agora. 

Marx denuncia esta naturalização da condição dos trabalhadores no programa do 

partido com a diferença de que os pequeno-burgueses democráticos desejam que os 

trabalhadores tenham melhores salários e uma existência assegurada e esperam conseguir isso 

mediante o emprego parcial por parte do Estado e “[...] mediante medidas caritativas; em 

suma, eles esperam conseguir subornar os trabalhadores com esmolas mais ou menos 

dissimuladas e quebrar a sua força revolucionária tornando sua situação momentaneamente 

suportável” (MARX, 2010, p. 63). 

                                                 
105

  Alguns textos produzidos podem ajudar neste processo de avaliação do PT e da CUT: Gurgel (1989); Iasi 

(2006); Boito Junior (1999,2003, 2006); Del Roio (2004); de Arruda Sampaio Jr. (2005); e Singer (2012). 

Merece destaque especial neste balanço o revelador fato de que, Francisco Weffort (Secretário Geral do 

Partido em meados dos anos de 1980) viria a ser o ministro da Cultura de FHC de 01/01/1995 à 31/12/2002. 
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Isto ainda nos remete a avaliação feita por Marx (2010, p. 62) na mensagem do comitê 

central à liga [dos comunistas], escrito em 1850, onde critica as intenções do partido 

democrático pequeno-burguês na Alemanha: “Os pequeno-burgueses democráticos, longe de 

querer revolucionar toda a sociedade em favor dos proletários revolucionários, almejam uma 

mudança das condições sociais que torne a atual sociedade o mais suportável e confortável 

possível para eles [...]”. 

E prossegue no que nos parece o cerne da disputa do Estado na atualidade: “Por isso, 

eles exigem sobretudo a diminuição dos gastos estatais mediante a diminuição da burocracia e 

o deslocamento do montante principal dos impostos para os grandes proprietários de terra e os 

burgueses” (MARX, 2010, p. 62). 

Esta característica historicamente contingente deve ser considerada, permanentemente, 

como uma limitação em face da formulação de políticas públicas, para os que as entendem 

como capazes de, por si só resolver as desigualdades promovidas pelo capitalismo.  

O’Donnell (1981, p. 80) amplia a avaliação deste risco ao incluir nele a questão da 

participação popular que segundo ele está ambiguamente situado entre cidadania e nação, por 

um lado, e classe, por outro, o popular pode ser tanto fundamento como referencial das 

instituições estatais. “[...] O mandato destas à ordenação e à coerção pode aparecer conferido 

pelo povo, não apenas (e às vezes não tanto) pela generalidade abstrata da cidadania”. 

Ele afirma que nestas circunstâncias o Estado aparece então como um Estado fundado 

principalmente nos relativamente desprivilegiados e quando esse é o fundamento, tal costuma 

ser também o referencial postulado do Estado: “[...] o que suas instituições fazem ou deixam 

de fazer para servir principalmente ao povo, aos destituídos que necessitam mais do que 

ninguém do seu cuidado tutelar” (O’DONNELL, 1981, p. 80). 

O’Donnell (1981, p. 80) prossegue alertando que, no entanto, o Estado capitalista 

somente pode ser realmente um Estado popular em circunstâncias históricas muito especiais e 

de breve duração: “[...] Esse Estado não pode deixar de ser o que está determinado por sua 

realidade profunda: emanação, fiança, e organizador de uma relação de dominação, a qual 

parcializa estruturalmente aquilo que os seus momentos objetivados, direito e instituições, 

recolocam sobre a sociedade”. 

Não podemos também desconsiderar que, ainda assim, algumas iniciativas neste 

período têm caminhado na direção de uma busca de superação destes limites, porém, no 

essencial tem se limitado a buscar compensações aos efeitos que este modelo de Estado impõe 

especialmente aos trabalhadores.   

Um exemplo é o dos programas de complementação de renda que objetivam a 
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superação da miséria no país e que exigem este cuidado na análise de suas possibilidades e 

limites.  

Não devem se transformar em políticas permanentes, e já correm esse risco, pois, 

mesmo os valores a eles destinados no total da riqueza produzida no país são irrisórios, como 

relata Marcelo Néri, presidente do Ipea, publicado na página 4 do jornal O Globo, de 

04.11.2012: “O Bolsa Família é o programa que chega realmente aos mais pobres. Cobre 

quase 25% da população e custa menos de 0,5% do PIB” [grifo nosso]. Ele está se referindo 

ao mais conhecido deles e defendendo o programa. 

Reis (2015), aliás, nos ajuda a ter uma dimensão desses programas de 

complementação de renda e seu alcance enquanto política compensatória, pois segundo ele, 

no período de 2003 a 2014, os governos Lula e Dilma destinaram cumulativamente, por meio 

do orçamento da União, R$ 11,029 trilhões para a dívida pública (juros, amortizações e 

refinanciamento), e, portanto, esse montante representou, em média, praticamente metade dos 

recursos orçamentários da União, em todas as áreas de atuação governamental que, 

cumulativamente, no período de 2003 a 2014 atingiu o montante de R$ 22,193 trilhões.  

Ele registra que o montante de recursos destinado à dívida pública representou 20 

vezes mais que os recursos destinados para a Educação (R$ 542,331 bilhões), 13 vezes mais 

que os recursos destinados à Saúde (R$ 819,010 bilhões) e “[...] 21 vezes mais que os 

recursos destinados à Assistência Social” (REIS, 2015, p. 197). 

Na avaliação de Reis (2015, p. 207) as políticas sociais, apesar da resistência de 

setores da classe trabalhadora, têm sido transformadas em ações pontuais e compensatórias, 

direcionadas aos efeitos mais perversos da crise e ainda se opõem radicalmente ao padrão 

público e universal de proteção social, formalmente instituído pela Constituição Federal de 

1988, que determinou como direito de todos e dever do Estado a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência social.  

Para o autor as promessas da democracia e justiça social veiculadas pela Constituição 

Federal foram adiadas pela prática de diferentes governos - de José Sarney a Dilma Rousseff - 

que adotaram políticas para garantir o pagamento da dívida pública, como uma prioridade 

absoluta, “[...] impedindo assim a consolidação efetiva de um sistema de proteção social 

fundado no acesso universal a bens de consumo coletivo e na ampliação dos direitos sociais” 

(REIS, 2015, p. 207). 

Seu trabalho ainda nos ajuda a ter uma dimensão mais precisa sobre a questão dos 

valores envolvidos no financiamento das universidades públicas no Brasil, pois, permite 
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comparar, por exemplo, os valores do orçamento anual da União direcionados ao pagamento 

da divida pública (interna e externa) - juros, amortizações e refinanciamento 106 -, com as 

despesas com a manutenção das universidades federais, como consta do Anexo N. 

Os dados ali expostos dão uma dimensão do que se trata em termos de valores quando 

o assunto é dívida pública que, nos primeiros programas do PT aparecia com a defesa do não 

pagamento, posteriormente mudou para a defesa da auditoria e atualmente “nem se fala mais 

nisso”. 

Reis (2015, p. 161) lembra que o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

empregou R$ 5,458 trilhões do orçamento da União para o pagamento de juros, amortizações 

e para o refinanciamento da dívida pública (interna e externa), em valores atualizados pelo 

IPCA de janeiro de 2015, o que por si só já assusta.  

No entanto, o pior está registrado na sequência do parágrafo quando o autor demonstra 

que “[...] o governo Lula (2003-2010) destinou R$ 7,458 trilhões e o governo Dilma (2011-

2014), liberou R$ 3,571 trilhões para as despesas com a dívida” (REIS, 2015, p. 161).  

Ele então informa – o que é estarrecedor pelos números envolvidos – que no período 

de 1995 a 2014, os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

comprometeram mais de R$ 16,487 trilhões em juros, amortizações e refinanciamento da 

dívida interna e externa. “[...] Somente nos governos Lula e Dilma foram mais de R$ 11,029 

trilhões” (REIS, 2015, p. 161). 

Reis (2015, P. 182) lembra que se considerarmos as despesas totais com juros, 

amortizações e com o refinanciamento da dívida, a União destinou cumulativamente, no 

período de 2003 a 2014, R$ 11,029 trilhões, o equivalente a R$ 919,074 bilhões ao ano para o 

pagamento da dívida. 

Ele registra que nesse mesmo período as universidades federais receberam, 

cumulativamente, R$ 346,555 bilhões, o equivalente a R$ 28,880 bilhões ao ano, 

praticamente 32 vezes menos recursos que os destinados ao pagamento dos juros, 

amortizações e refinanciamento da dívida pública, e, assim “[...] os recursos destinados, 

cumulativamente, às universidades federais no período de 2003 a 2014 representaram apenas 

3,14% das despesas totais do governo federal com a dívida pública (juros, amortizações e 

refinanciamento)” (REIS, 2015, p. 182). 

                                                 
106

  No texto Reis (2015, p. 182) esclarece que entre os pesquisadores que se dedicam à investigação a respeito 

do financiamento da educação superior, não há consenso a respeito da forma de contabilização pela União das 

despesas com a dívida, pois alguns entendem que apenas os juros e amortizações deveriam ser considerados 

como despesas. Concordamos com o autor quando assume a posição da “Auditoria Cidadã da Dívida”, que 

inclui nas despesas da União com a chamada “rolagem” da dívida pública os juros, as amortizações e também 

o refinanciamento. 
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Não atribuímos a estas considerações nenhum caráter conclusivo, como dissemos no 

início do trabalho, elas visam contribuir com um balanço sobre as políticas públicas, em um 

momento da história do país que revela a luta de toda uma geração que almejava mudança nas 

relações de poder na sociedade e que participou da construção de instrumentos para isto.  

A luta pela anistia, pelas diretas já, pela constituinte se deu no bojo da possibilidade de 

assumir o governo na busca de alterar a correlação de forças na sociedade e ampliar a 

participação popular na formulação e implementação das políticas públicas.  

Para muitos se aceita com boa vontade, e, até fazendo vista grossa ao alerta citado por 

O’Donnell, ampliar o espaço de tempo necessário à realização deste projeto, no entanto, o que 

se questiona é se essa “determinação por sua realidade profunda” está a indicar o que se 

configura cada vez mais, como uma mudança de rumo. 

Esta, entre outras questões, e o que leva alguns militantes, que participaram da 

construção do projeto partidário do PT na década de 1980, a afirmarem que se trata de uma 

“traição” a maior parte das medidas tomadas pelos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

Também já nos antecipando a justificativa de que é necessário se considerar o fator 

tempo, diríamos que: o balanço dos doze anos de governo do PT já nos autoriza afirmar que 

na área educacional, os rumos adotados pelas políticas do MEC concretamente indicam mais 

um fortalecimento das conhecidas diretrizes conservadoras, do que uma efetivação do 

compromisso assumido. 

É claro que justificativas de correlação de forças sempre existirão e precisam ser 

consideradas, porém há um limite razoável para perceber que elas se sofisticam a cada dia 

mais para justificar o injustificável. 

 

 

3.4.1 As principais iniciativas dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff e a continuidade 

da privatização das universidades públicas:  A lei de Inovação Tecnológica - As 

Parcerias público/privada (PPPs) – o Prouni – o Reuni - e, mais recentemente, a 

Fundação de Direito Público (EBSERH) e o programa “Pátria Educadora” do governo 

Dilma Rousseff 

 

 

Uma das características do processo em curso desde o primeiro governo Lula é que a 

partir daí se consolida, através da aprovação de legislação emanada do governo federal, 

iniciativas voltadas a acelerar a implementação das privatizações na área da educação como 
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proposto pelo governo FHC. Uma tática do tipo: já que não fomos nós que propusemos, só 

resta colocar em execução.  

Entre essas iniciativas está a Lei de Inovação Tecnológica (Lei n. 10.973) 

promulgada em 02 de dezembro de 2004, que aumenta as implicações políticas e econômicas 

na relação entre as universidades públicas e o mercado. 

No entanto para compreendermos melhor como chegamos à aprovação da Lei torna-se 

necessário, ainda uma vez, retomar formulações de políticas públicas realizadas ainda no 

governo FHC.  

Sobre Ciência e Tecnologia é necessário recuperar o conteúdo do Livro Verde e do 

Livro Branco, ambos publicados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pois, são 

documentos que reproduzem o que, de essencial ainda hoje, permite a compreender a Lei de 

Inovação Tecnológica aprovada.   

Tadao Takahashi (2000) é o organizador do Livro Verde da Ciência e Tecnologia 

produzido ainda durante o governo FHC e que procura apresentar as diretrizes estratégicas 

para Ciência e Tecnologia.  

Na apresentação do livro, o ministro da pasta na ocasião Ronaldo Mota Sardenberg, 

delineia o contorno político da lei afirmando que alavancar o desenvolvimento da Nova 

Economia em nosso País compreende acelerar a introdução dessas tecnologias no ambiente 

empresarial brasileiro, “[...] objetivo de um dos mais ambiciosos programas do Avança Brasil: 

o Programa Sociedade da Informação, que resulta de trabalho iniciado em 1996 pelo 

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia”.  

Segundo o ministro, o Conselho composto por representantes do MCT – Ministério de 

Ciência e Tecnologia, da iniciativa privada e do setor acadêmico “[...] permitirá alavancar a 

pesquisa e a educação, bem como assegurar que a economia brasileira tenha condições de 

competir no mercado mundial”. 

O ministro, ainda na apresentação, defende a posição de que a Sociedade da 

Informação está sendo gestada em diversos países e que seu advento é o fundamento de novas 

formas de organização e de produção em escala mundial, “[...] redefinindo a inserção dos 

países na sociedade internacional e no sistema econômico mundial. Tem também, como 

consequência, o surgimento de novas demandas dirigidas ao Poder Público no que respeita ao 

seu próprio funcionamento”. 

No capítulo 1 do Livro Verde, após apresentar uma série de considerações ambiciosas 

sobre a denominada “Sociedade da Informação”, o texto afirma que o setor privado é o que 

dispõe da maior capacidade de investimento e de inovação, do dinamismo e das condições de 
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ação abrangente e ao mesmo tempo capilarizada, que são necessários para converter a 

proposta do Programa Sociedade da Informação em realidade.  

Assim, consequentemente, esse setor, em colaboração com diferentes grupos de 

usuários, deve tomar a dianteira do investimento em tecnologias e aplicações: “[...] Essa 

parceria deve também estar voltada para o desenvolvimento de produtos de alta qualidade e 

serviços inovadores que criem oportunidades de novos mercados e a melhoria das condições 

de vida de todos os indivíduos” (2000, p. 11). 

O texto ainda prossegue afirmando que o governo, nos níveis federal, estadual e 

municipal, tem o papel de assegurar o acesso universal às tecnologias de informação e 

comunicação e a seus benefícios, “[...] independentemente da localização geográfica e da 

situação social do cidadão, garantindo níveis básicos de serviços, estimulando a 

interoperabilidade de tecnologias e de redes” (2000, p. 11). 

Ao tratar da questão de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento – o texto desenvolve o 

argumento de que nesse contexto de acelerada inovação, o crescimento ou mesmo a 

sobrevivência das empresas demanda excelência em suas operações, com o concurso 

intensivo de novas tecnologias, portanto as empresas devem decidir claramente que 

tecnologias utilizar, o que desenvolver internamente e o que obter de fornecedores externos. 

“[...] Para tomar as decisões acertadas e executá-las com eficiência, as empresas precisam 

articular-se a instituições de P&D de forma bastante próxima” (TAKAHASHI, 2000, p. 83). 

Outra publicação do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Livro Branco (2002), 

conclui o ciclo da Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação iniciado em 1996, 

e sistematiza as diretrizes constantes do Livro Verde.  

 Além de apresentar um extenso texto em que busca dar conta da sistematização da 

política formulada no livro anterior, acresce ao contexto a questão da Inovação. A justificativa 

é que a C&T brasileira passa agora a ser iluminada pelo foco atualizado e dinamizador da 

inovação.  

Portanto, os avanços alcançados pela C&T justificam plenamente que o Brasil 

ingresse, em definitivo, na nova etapa da Inovação, ao passo que as transformações mundiais 

da C&T impelem o País na mesma Direção. 

Neves e Pronko (2008, p. 165) avaliam que “[...] Por intermédio desses documentos 

vai ficando claro que a ênfase da política de C&T recai sobre o objetivo de aumentar a 

produtividade do trabalho sob a ótica do capital, favorecendo e acelerando seu processo de 

valorização”. 

No texto caracterizam uma assertiva que é fundamental, no plano mais geral, para se 
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compreender a atuação dos organismos internacionais e sua influência na formulação das 

políticas de C&T no Brasil, ao destacar que ao longo das últimas décadas elas confluem para 

uma direção onde está em curso uma inserção subordinada dos países periféricos no 

capitalismo internacional.   

Esta inserção subordinada se caracterizaria pela importação e adaptação de tecnologia 

desenvolvida nos laboratórios de P&D dos países centrais, deixando os países periféricos “[...] 

em uma posição dependente e com uma pequena margem para a inovação” (NEVES; 

PRONKO, 2008, p. 149). 

Para as autoras, o governo Lula da Silva deu continuidade aos pressupostos do modelo 

de sociabilidade desenvolvido pelo governo FHC e postulados pelo organismo internacionais, 

como se verifica no “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1997: um Estado num 

mundo em transformação do Banco Mundial”, e no documento “Do Confronto à 

Colaboração: relações entre a sociedade civil, o governo e o Banco Mundial no Brasil” de 

2000. 

Elas avaliam que em consonância com as diretrizes formuladas, surgiu uma rede de 

instituições e cursos responsáveis pela oferta da educação tecnológica e da chamada educação 

profissionais como nunca visto na história da educação brasileira.  

Este mosaico inclui uma variedade enorme de instituições com origens e 

características diferenciadas onde se inclui a formação à distância via correio, Internet ou 

satélite. 

Assim, analisando a questão por um prisma mais geral, avaliam que “[...] o primeiro 

governo Lula da Silva realizou, ao mesmo tempo, uma obra primorosa de engenharia de 

concertação social [...] (NEVES; PRONKO, 2008, p. 82)”.  

Para elas, Lula da Silva seguiu os princípios políticos-pedagógicos do seu antecessor 

e, ao mesmo tempo, contentou minoritariamente grupos progressistas da sociedade ampliando 

o acesso à escolarização regular de forma supletiva de parcela da classe trabalhadora, ao 

associar requalificação profissional com empregabilidade, e com isto “[...] efetivou o projeto 

educacional sob a ótica do capital com um largo consenso do trabalho” (NEVES; PRONKO, 

2008, p. 82). 

Esta engenharia de concertação social permitiu que o governo fosse criando condições 

jurídicas e ético-políticas para a concretização da reforma da educação superior fazendo 

concessões a interesses específicos de segmentos da sociedade civil e da comunidade 

acadêmica. 

No conjunto de iniciativas de governo voltadas a esta engenharia de concertação 
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social, deve-se incluir a implementação intensa de propostas de ações afirmativas, de inclusão 

social, de assistência estudantil, além da concessão de auxílios financeiros – créditos 

estudantis e bolsas – mecanismos compensatórios recomendados pelos organismos 

internacionais.  

Como mais um exemplo, ao obter amplo consenso em relação à reforma da educação 

tecnológica, fragmentou o movimento construído ao longo de décadas em torno de um 

modelo de educação superior contrário aos objetivos de várias frações das classes dominantes. 

 O projeto de Lei 7.200, de 2006, que propõe alterações profundas na forma de 

funcionamento da educação superior no Brasil, incluindo a alterações da LDB, em realidade é 

precedido de tamanho acervo de iniciativas no campo jurídico e normativo que o projeto em 

si dá aspecto legal a iniciativas já em curso. Ele engloba várias dessas iniciativas, a Lei de 

Inovação Tecnológica entre elas (ver anexo F). 

A política de C&T que vige ainda hoje no Brasil foi implantada no curso de um longo 

período de transição, que começa por volta de meados dos anos de 1980 e vai até o fim do 

governo FHC, passando de um padrão de organização social desenvolvimentista para outro 

padrão de organização social neoliberal, diante das mudanças que a crise do capital impôs ao 

país.  

Entre essas iniciativas está a criação dos fundos setoriais, em 1999, orientada para uma 

gestão descentralizada e participativa da política de C&T, onde são financiados com recursos 

oriundos de diferentes setores produtivos, e, o Estado passa de financiador e executor para 

planejador e coordenador de um sistema público não estatal. 

Em verdade esta opção de formulação da política, que tem no apoio à iniciativa 

privada um dos seus pilares, visa ampliar a iniciativa empreendedora das empresas brasileiras 

na busca de um desempenho mais inovador em C&T.  

Para isso, foi necessário à autorização de utilização dos recursos do FAT – Fundo de 

Amparo ao Trabalhador e das reservas dos Fundos Setoriais acumuladas no Tesouro 

Nacional. 

Para Neves Pronko (2008), nesta versão inusitada, o FAT criado para custear o 

Programa do Seguro-Desemprego, o pagamento do abono salarial e programas de geração de 

emprego e renda, transforma os trabalhadores em financiadores da política de Ciência, 

Tecnologia e Inovação no Brasil.  

Para as autoras neste contexto cabe às ciências humanas sociais desenvolver e avaliar 

estratégias de inclusão social, onde o governo preconiza a promoção de tecnologias sociais, 

capazes de oferecer soluções para o desenvolvimento local, com base na participação 
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democrática e no empoderamento, o neologismo que atualiza a participação nos moldes 

neoliberais. 

Para não cometermos injustiça é bom lembrar que as primeiras iniciativas para a 

definição do escopo da Lei estão indicadas no governo FHC, em 1998, com a criação dos 

mestrados e doutorados profissionais conforme orientação do modelo flexível proposto pelo 

Banco Mundial-Unesco. 

Comentando sobre a abrangência da Lei e sua efetivação no ambiente acadêmico das 

universidades públicas, Neves e Pronko (2008, p. 171) afirmam que a chegada do Partido dos 

Trabalhadores ao governo, em 2003, não altera substancialmente nem a direção nem as 

formas institucionais para o desenvolvimento das políticas de C&T no país, ao contrário o 

governo Lula da Silva reafirma a prioridade da inovação tecnológica como foco estratégico, 

que a consolida “[...] como uma proposta de C&T na ótica do capital e aprofunda os 

mecanismos que subordinam essas políticas aos imperativos da produtividade e da 

competitividade empresariais”. 

 As autoras ainda completam a avaliação afirmando que “De fato, foi durante o 

primeiro mandato de Lula da Silva que obtiveram aprovação importantes instrumentos leais 

nessa direção, quais sejam, a Lei de Inovação, a chamada “Lei do Bem” e as Parcerias 

Público-Privadas” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 171). 

Trein e Rodrigues (2011, p. 125) colocam a questão das patentes como central neste 

contexto e expressam o que de fundamental é preciso compreender sobre ela afirmando que 

em nossa sociedade, as coisas, as pessoas e o próprio conhecimento científico sofre um 

empuxo à mercantilização, ou seja, a subsunção de seu valor-de-uso ao valor-de-troca “. 

Nas suas palavras a versão talvez mais acabada desse processo de conversão, do valor-

de-uso do conhecimento científico em mercadoria, é a forma-patente, ou seja, "[...] aquele 

título que assegura ao “autor” de uma invenção sua propriedade privada e, portanto, seu uso 

exclusivo e alienável mediante pagamento” (TREIN; RODRIGUES, 2011, p. 125). 

Na análise abrangente que fazem sobre o significado do produtivismo, na visão estrita 

do mercado que avança cada vez mais nas universidades públicas, os autores avaliam que o 

produtivismo é o resultado lógico-necessário da subsunção do valor-de-uso do conhecimento 

ao seu suposto valor-de-troca (TREIN; RODRIGUES, 2011, p. 126).  

Em outras palavras, a hegemonia da ideologia do produtivismo – com todas as suas 

consequências – é um meio pelo qual se procura simultaneamente “[...] acelerar, baratear e 

controlar a produção de conhecimento-mercadoria, seja sob a forma de artefatos tecnológicos, 

patentes de produtos ou processos, ou mesmo de mercadoria-educação, isto é, de força de 
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trabalho qualificada, segundo às demandas do capital [...]” (TREIN; RODRIGUES, 2011, p. 

126).  

Trein e Rodrigues (2011, p. 12) ainda afirmam que o produtivismo, como expressão 

do conhecimento-mercadoria precisa ser enfrentado, em especial no campo educacional, ali 

onde a questão se coloca como uma tarefa “mais árdua”, pois as exigências produtivas nos 

distraem, nos dividem, fragmentam nossos esforços, superficializam nossas produções, 

aligeiram nossa elaboração, “[...] nos confinam ao fazer em si, nos apartando do para si, da 

reflexão sobre o valor de uso social para a classe trabalhadora dos resultados daquilo que 

produzimos em um cotidiano amesquinhado”. 

Menna-Barreto (2012, p. 48) chama a atenção para a questão afirmando que 

“produzimos, cada vez mais, muito do mesmo”, ou seja, artigos que poucos chegarão a ler, 

quando muito praticarão aquele esporte tão atual, a leitura em diagonal (Sim, ouvi falar do seu 

artigo, sei do que se trata, parece ser interessante, um dia leio com mais tempo), e ainda realça 

um aspecto perverso que se insere neste contexto. “[...] Criamos confrarias com jargão 

próprios nas quais o domínio da linguagem cifrada confere pertencimento e autoriza 

expulsões. Resulta disto um aumento crescente do número de confrarias cada vez menores”. 

Ele segue dizendo ser curioso, ou paradoxal, que muitas dessas confrarias hoje bradem 

pela necessidade de “[...] integração multi ou interdisciplinar, como se essas novas palavras se 

constituíssem magicamente em pontes entre as ilhas do conhecimento contemporâneo” 

(MENNA-BARRETO, 2012, p. 48). 

Ainda sobre questão, Trein e Rodrigues afirmam que a grande contradição que 

enfrentamos para resistir ao produtivismo, é que fomos perdendo as articulações como os 

setores da sociedade que poderia significar uma alternativa para a necessidade de sermos 

felizes naquilo que fazemos: “Assim, ficamos prisioneiros do sistema que criticamos, 

participamos da concorrência que condenamos, aprimoramos a avaliação que nos subjuga. 

Excedemo-nos nas horas de vida dedicada ao trabalho – vida morta” 107 (TREIN; 

RODRIGUES, 2011, p. 129). 

Os autores acreditam que o desafio colocado seja o de transitarmos em direção à 

sociedade como um todo e à classe trabalhadora em especial, portanto, mais que discutir o 
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  Com a aprovação do Plano de Carreira dos docentes das Universidades Públicas, durante a prolongada greve 

de 2012, e contando com o beneplácito do sindicato “chapa branca” plantado pelo governo nas universidades, 

a questão do produtivismo se ampliou e se estabeleceu de forma crônica no ambiente das universidades 

públicas brasileiras. Hoje, 2015, somos classificados pela pontuação que obtemos estritamente a partir de 

artigos publicados em revista qualificados pelas agências de fomento, pelos convênios conseguidos com nosso 

trabalho junto a instituições públicas ou privadas (preferencialmente privadas), pela participação em projetos 

que possam significar captação de recursos via fundações privadas incrustadas na universidade, entre outras. 

O lema é que o professor produtivo é, preferencialmente, o empreendedor.   
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produtivismo “[...] precisamos resgatar o valor-de-uso social de nosso trabalho, superando o 

valor de troca material e simbólico que caracteriza o trabalho intelectual produzido no meio 

acadêmico” (TREIN; RODRIGUES, 2011, p. 130).  

Para Neves e Pronko (2008, p. 173) com os mecanismos previstos de implementação 

de incentivos fiscais e o tratamento preferencial nas compras pública às empresas que 

invistam em P&D, “[...] a Lei da Inovação consagra o financiamento público de P&D, ao 

mesmo tempo em que flexibiliza a situação funcional dos pesquisadores das instituições 

públicas para propiciar a interpenetração da atividade de P&D pública e privada”. 

Outra iniciativa de grande alcance político proposta pelo governo e que terá 

repercussão na intensificação do processo de privatização das IES públicas são as Parcerias 

público-privada (PPPs) que, como indica a nomenclatura usada, visavam estimular a 

aproximação entre o mercado e o serviço público.  

O argumento principal utilizado, mais uma vez, era o da necessidade de 

desburocratizar e modernizar o serviço público no sentido gerencial que, diante desta 

aproximação seria beneficiado, entre outras coisas, na agilidade dos seus processos 

administrativos através da absorção da “cultura” das empresas privadas. 

  No entanto, ao mesmo tempo esta argumentação deveria facilitar a passagem, junto à 

sociedade, da necessidade de transferência de propriedade pública para a iniciativa privada. 

Neves e Pronko (2008, p. 83) relacionam entre as iniciativas jurídico-normativas, 

aprovadas no primeiro governo Lula da Silva “[...] a Lei 11.079/2004, que institui normas 

gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 

federal, possibilitando maior inserção empresarial na prestação dos “serviços públicos de 

educação” [...]”. 

Elas afirmam que os projetos de parceria entre “[...] universidade e empresa para 

atividades de pesquisa, ensino e extensão, presencial ou à distância” [...] (NEVES; PRONKO, 

2008, p. 135), vem garantindo, no Brasil, maior submissão das universidades públicas aos 

propósitos empresariais. 

Reafirmando o que dissemos em capítulo anterior, Neves e Fernandes (2002, p. 39) 

registram que esta política já constava no mencionado programa Mãos à obra, Brasil do 

governo FHC, onde se defendia que essas parcerias desenvolveriam a vida pública, 

revitalizariam a vida política e fortaleceriam a cidadania, reforçado pelo argumento de que 

“[...] muitas organizações não-governamentais (ONG’s) voltadas para a prestação inovadora 

de serviços públicos, já estavam substituindo ou poderiam vir a substituir, com maior 

eficiência, a atuação estatal insuficiente e, por vezes, inexistente”.  
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Esta opção tem ligação direta com os mecanismos institucionais constitutivos da 

reforma do aparelho do Estado do governo FHC, no que se refere às diretrizes neoliberais 

para as áreas sociais. 

Na reforma, a definição do setor de serviços não-exclusivos do Estado e a sua nova 

forma de gestão, ao mesmo tempo em que garante a natureza pública dos serviços sociais, 

viabiliza a política de parceria própria do modelo neoliberal de organização social.   

Neves (2002, p. 112) expressa da seguinte forma esta duplicidade de objetivos a 

parceria entre Estado e sociedade, no campo social, é a expressão mais clara da especificidade 

das políticas sociais nos tempos neoliberais. “[...] A privatização em curso, longe de constituir 

uma retirada do Estado do campo social, evidencia a sua presença refuncionalizada.”. 

 

 

O Prouni e o Fies 

 

 

O site do Programa Universidade para Todos – Prouni – informa que ele é um 

programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, “[...] que 

concede bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino 

superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros sem diploma de nível superior” 108. 

O programa, desde então, propõe-se a ampliar para um maior contingente de jovens a 

possibilidade de acesso ao ensino superior privado, diante da dificuldade de conseguirem uma 

vaga nas universidades públicas, assumindo para isto o compromisso de devolução de parte 

do financiamento ao final do curso.  

Ele é alardeado como o programa que finalmente teria conseguido fazer com que os 

empresários do ensino privado tivessem que devolver a sociedade, parte do que conseguem 

com as dotações orçamentárias aprovadas pelos parlamentares que compõem sua bancada e 

através da pressão de seus lobistas no congresso nacional.  

Neste particular conseguiram seu maior objetivo, pois os dados que apresentamos 

sobre a relação entre o percentual de alunos matriculados no ensino superior privado, na 

relação com o ensino superior público confirma o êxito do programa, com o mérito de ainda 

evitar a falência de vários dos empresários da educação em vias de terem que fechar seus 
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  Disponível em: prouni.mec.gov.br/o_prouni.php 
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estabelecimentos diante do alto índice de inadimplência no pagamento dos valores das 

mensalidades. 

Fica sempre a observação de que a maior parte dos recursos, que seguem anualmente 

para os empresários do ensino privado, poderiam ter sido investidos na abertura de maior 

numero de vagas nas universidades públicas. 

Saviani (2011, p. 83) recompõe um argumento central, do Fórum das Entidades em 

Defesa da Escola Pública por ocasião da elaboração da LDB, na questão dos programas de 

transferências de recursos para as escolas particulares (no caso atual o PROUNI direcionado 

ao ensino superior): “[...] se há falta de vagas nas escolas públicas, com mais razão os 

recursos devem ser concentrados em investimento para criar mais vagas, não se justificando o 

repasse para escolas particulares”. 

Neves e Pronko (2008, p. 83) afirmam que a Lei nº 11.096/2005 que constitui o 

Prouni, ao conceder bolsas para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação 

específicas, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, “[...] 

acabam por se constituir concomitantemente em poderoso instrumento de isenção fiscal para 

as instituições privadas de ensino e em instrumento eficaz de viabilização, em maior grau, de 

adesão estudantil ao projeto”.  

Neves e Pronko (2008, p. 139) alertam que as reformas educacionais orquestradas pelo 

Estado gerente (indutor e supervisor de políticas) e democrático (administrador de pactos 

sociais) do Brasil no século XXI podem, em médio prazo, contraditoriamente, vir a ser 

questionadas pelos “novos incluídos escolares”, na medida em que estes “[...] venham a se dar 

conta do caráter estratificado de sua inclusão” [...]. Pelo que vimos nos acontecimentos de 

junho de 2013, o sinalizado pelas autoras está se confirmando. 

Tonegutti (2013, p. 83) afirma que o Prouni e o Fies – Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Lei n. 10.260 de 12/02/2001), portanto, ainda do segundo 

governo de FHC, são programas importantes para sustentar a manutenção da expansão 

privada, ambos financiados por dinheiro público, que possuem, porém, conceitos diferentes. 

Segundo o autor, o Fies é uma forma de fazer valer a visão liberal de que o ensino 

superior deve ser pago pelo cidadão diretamente, e que além do mais “[...] penaliza o 

estudante com a insegurança de poder, ou não, honrar o pagamento do empréstimo na 

dependência de ingresso no mercado de trabalho [...]” (TONEGUTTI, 2013, p. 83).  

O autor entende que o Prouni surge com o discurso de justiça social para um público 

alvo de estudantes de classes econômico-sociais menos favorecidas, “[...] concedendo 

financiamento a fundo perdido (na forma de bolsas)” (TONEGUTTI, 2013, p. 83). 
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Ele avalia ainda que o programa não dá garantia da qualidade do ensino, atribui ao 

estudante o possível ônus de uma formação insuficiente o que acaba por se refletir na sua 

inserção profissional, e ainda beneficia as instituições de ensino superior privadas com fins 

lucrativos que ficam livres de recolher quase todos os tributos federais a que estariam sujeitas, 

assim“[...] o Prouni é um incentivo ao “mercado da educação [...]” (TONEGUTTI, 2013, p. 

83).  

Davies (2002, p. 175) abordando a questão do financiamento das IES, já em 2002, e 

fazendo uma avaliação do Fies – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, 

afirma que as IES privadas se expandiram não só porque existe uma demanda pelo ensino 

superior, mas também porque os governos não têm procurado atender a demanda em 

instituições públicas, desviando-a para as IES privadas “[...] A não expansão das IES estatais 

para atender à demanda e o financiamento público às IES privadas têm sido, assim, duas das 

mais importantes medidas de privatização do ensino superior”. 

Ele, já nesta época, afirmava que o apoio às IES privadas tem se concretizado não só 

por esta omissão, como também pelo financiamento público direto e indireto com a isenção 

de impostos, da contribuição previdenciária e do salário-educação, e a concessão de 

subvenções, bolsas de estudo, empréstimos subsidiados, crédito educativo e o Fies ao longo 

das últimas décadas. 

Para o autor, sem este recheado cardápio de benesses, as IES privadas não teriam se 

expandido tanto (mesmo com a omissão dos governos na expansão de suas IES) “[...] pois as 

suas mensalidades teriam de ser muito maiores do que são, diminuindo assim a demanda de 

estudantes em condições de pagar” (DAVIES, 2002, p. 175). 

Reis (2015, p. 178) tratando da questão afirma que o apoio do governo federal aos 

grandes grupos educacionais privados, por meio da transferência de recursos públicos, “[...] 

foi convertido, eufemisticamente, em indutor do acesso dos pobres à educação superior, em 

democratização das oportunidades educacionais”.  

Para ele, na prática, os grandes grupos educacionais têm seus lucros garantidos pelo 

governo federal, por meio do repasse de recursos públicos, os alunos ficam endividados e o 

governo federal assume plenamente os riscos da inadimplência e desta forma, “[...] o governo 

federal, em nome da democratização do acesso dos pobres à educação superior, converte-se 

em fiador dos negócios lucrativos, do “capitalismo sem riscos”, dos grandes grupos 

educacionais privados” (REIS, 2015, p. 178). 

Segundo o autor a crescente destinação de recursos públicos à expansão da educação 

superior privada, por meio do Fies e do Prouni, demonstram cabalmente que os governos Lula 



306 

 

e Dilma têm destinado, de forma crescente, recursos públicos para viabilizar a expansão das 

instituições superiores privadas.  

Desta forma a democratização do acesso da juventude brasileira à universidade 

pública, gratuita, laica e de qualidade, socialmente referenciada, converte-se cada vez mais 

num sonho distante, caso a classe trabalhadora, por meio de sua organização autônoma e 

independente, não consiga reverter a política econômica vigente no Brasil (2015, p. 203). 

Como estamos vendo este quadro vem de longa data, e as medidas alardeadas pelos 

governos Lula da Silva e agora Dilma Rousseff só tem aumentado o fluxo de recursos às IES 

privadas.  

Em 2014, através do Fies foram repassados R$ 13,4 bilhões às IES privadas, conforme 

publicado no jornal o Estadão, de 24/06/2015 
109

, com base em informações do Portal de 

Transparência e microdados do Censo da Educação superior.  

A matéria cita inclusive declaração, do presidente da Federação dos Professores de 

São Paulo (Fepesp), de que a relação com o Fies é de capitalismo sem risco: “Elas não 

precisam competir por preço, não têm dificuldade de reajustar valores, não têm crise nem 

problema com aluno”. 

Ainda segundo o jornal os grandes grupos econômicos da área de educação tiveram 

grandes perdas em valor de mercado na Bolsa e estavam contra a proposta do governo de 

regras mais rígidas para a obtenção do financiamento em 2015. 

Existe uma extensa produção bibliográfica que trata com maior ou menor grau de 

profundidade do Prouni, e traduzem mais semelhanças que diferenças com a nossa 

abordagem, portanto, não vamos realizar neste trabalho um aporte maior sobre a questão. 

Outro programa de iniciativa do MEC neste período foi o, também polêmico, 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), que tem como principal objetivo na opinião do governo ampliar o acesso e a 

permanência na educação superior.  

O governo assegura no portal do programa que adotou uma série de medidas para 

retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que as 

universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal 

de educação superior.  

Na avaliação dos técnicos do MEC os efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos 

expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012.  
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  Disponível em (http://sao-paulo.estadão.com.br/noticias/geral).  

http://sao-paulo.estadão.com.br/noticias/geral
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As intenções apregoadas em relação ao programa passam pelo aumento de vagas nos 

cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações 

pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que, segundo os técnicos do governo, 

têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.  

O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (Decreto do 

Executivo), é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e 

foi implantado depois de um longo período de negociações com cada IFES. 

A decisão em cada instituição, no entanto, ficou distante disto e comportou cenas 

próximas a filmes do gênero de ação, onde, em algumas, até a polícia teve que intervir para 

garantir a aprovação 
110

.  

Assim, o programa se dispunha a ampliar o numero de ingressantes no ensino superior 

público, contratar docentes para promover a recuperação das defasagens do período FHC, e, 

ainda, melhorar as condições de trabalho nas Instituições Federais de Ensino Superior.  

O MEC, no seu portal111, assegura que a iniciativa é um sucesso tomando como 

referência os dados levantados sobre o programa, e aproveita também para reafirmar as duas 

cláusulas pétreas do programa: ampliar a relação alunos-docente de 1/9 para 1/18 e a relação 

estudantes ingressantes-estudantes formados para 90%.   

Chaves (2013, p. 43) avalia que a política dita de expansão do ensino superior acabou 

por instituir um novo modelo de organização e gestão, fundamentado no paradigma 

gerencialista de administração, via contrato de gestão, ajustando as instituições à lógica 

produtivista de privatização e mercantilização de bens e serviços acadêmicos, onde “[...] 

princípios como flexibilidade, racionalidade, produtividade e competitividade foram adotados 

no interior das IFE com vistas à expansão da oferta do ensino com contenção dos gastos 

públicos”. 

Analisando os reflexos desta intensificação pelo ângulo do produtivismo acadêmico, a 

que já nos referimos tratando da política e da Lei de Inovação no país, e suas consequências 

para o professor-pesquisador, Squissardi e Silva Junior (2009, p. 44) afirmam que ele já 
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  Na UFF, como veremos adiante, o reitor para aprovar o projeto em reunião do Conselho Universitário 

realizada nas instalações do Fórum da cidade de Niterói, contou com a presença de policiais convocados para 

cuidar da segurança dos conselheiros. 
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  No portal do MEC a avaliação da Expansão aparece descrita da seguinte forma: “A expansão da Rede 

Federal de Educação Superior teve início em 2003, com a interiorização dos campi das universidades federais. 

Com isso, o número de municípios atendidos pelas universidades passou de 114 em 2003, para 237, até o final 

de 2011. Desde o início da expansão foram criadas 14 novas universidades e mais de 100 novos campi que 

possibilitaram a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação”. http://reuni.mec.gov.br/index. 

php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81 .Acesso em 24 de Fevereiro de 2010. 
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incorporou esta ideologia associada à complementação salarial, e que assim “[...] tornou-se 

natural não ter tempo para o lazer, para a família, para o legítimo, necessário e humano 

descanso de final de semana. Seu trabalho converteu-se em sua droga cotidiana e paixão. [...], 

isolando-os de sua própria família”. 

Um balanço concreto do programa nestes anos revela que ele não altera 

substancialmente o percentual na relação entre alunos matriculados no ensino superior 

público e no privado (Ver anexo A). 

Lima (2013) ao analisar a questão na UFF (1995/2010) e nas universidades federais da 

Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste(2006/2010), com o significativo título - 

Aumento de vagas docentes não cobre expansão -, amplia a compreensão sobre a falácia do 

discurso de expansão tão apregoado pelo governo. Voltaremos ao caso da UFF no capítulo 

seguinte. 

Chaves e Gemaque (2011, p. 144), escrevendo sobre a política de expansão da 

educação superior brasileira, concluem que o discurso do governo, reforçado pelos reitores e 

dirigentes, de que as Ifes teriam recebido mais recursos nos últimos anos, “[...] desconsidera o 

aumento de receitas de impostos da União bem como a expansão das matriculas ocorridas 

nesse período e a criação de novas universidades e campi”.  

Elas afirmam que mesmo considerando que o governo, em 2009, aplicou maior 

volume de recursos nas Ifes, aumentando 18,4% em relação ao ano anterior, ao relacionarmos 

com a receita de impostos, “[...] o percentual foi menor (8,3%) em relação ao ano anterior 

(8,4%), ou seja, houve uma redução em 0,1 ponto percentual” (CHAVES; GEMAQUE, 2011, 

p. 144). 

O trabalho de Reis (2015) permite ampliar esta avaliação ao analisar os recursos 

destinados pela União para a manutenção das universidades federais em relação aos recursos 

destinados à Função Educação. 

Ele demonstra, conforme consta do Anexo N, que os recursos destinados às 

universidades federais, especialmente a partir de 2007, vêm sendo proporcionalmente 

reduzidos, quando comparados com as despesas com a função Educação. 

O autor realça que, no período de 2003 a 2014, houve uma redução proporcional dos 

recursos destinados às universidades federais de 10,33%, quando comparados com o Gasto 

Total Federal em Educação (de 42,90% para 38,47%), e, que de 2007 a 2014, houve assim 

uma queda constante e acentuada (REIS, 2015, p. 184). 

Ele ainda relaça que nesse período, os recursos destinados às universidades sofreram 

uma queda de 20,86% (de 48,61%, em 2006, para 38,47%, em 2014). “[...] O percentual do 
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Gasto Federal Total em Educação destinado às universidades federais em 2014 (38,47%) foi 

menor do que o percentual destinado em 2003” (REIS, 2015, p. 184). 

Reis (2015, P. 188) destaca que o discurso em torno da prioridade da educação básica 

tem sido muito mais uma tentativa de o governo buscar legitimidade social para a redução dos 

recursos de outras áreas sociais, inclusive das universidades.  

Entretanto, lembra que a despeito das intenções das autoridades da área econômica, os 

diferentes segmentos que compõe a universidades federais conseguem ampliar as despesas 

com o ensino superior quando, por exemplo, “[...] por meio de greves conseguem arrancar do 

governo federal o reajuste dos salários dos professores e funcionários” (REIS, 2015, p. 188). 

Desta forma, as autoridades da área econômica não podem continuar utilizando os 

estudantes e servidores das universidades federais como “bodes expiatórios” da crônica 

situação de subfinanciamento das escolas públicas de educação básica (REIS, 2015, p. 189). 

 Para ele, ademais, apesar da elevação dos recursos financeiros destinados ao 

financiamento das universidades federais no período 2003 a 2014, a análise que realizamos 

“[...] evidenciou que tais recursos foram reduzidos, proporcionalmente, quando comparados 

com o Gasto Federal Total em Educação e com a função Educação” (REIS, 2015, p. 189). 

 Ele alerta que a redução, em termos proporcionais, dos recursos destinados às 

universidades federais, observada a partir de 2007, se mantida nos próximos anos e caso não 

haja uma grande ampliação Gasto Federal Total em Educação, “[...] poderá resultar numa 

grave crise de financiamento de tais instituições” (REIS, 2015, p. 209).  

Em síntese, destacaríamos que são muitos os trabalhos produzidos sobre o processo de 

“expansão”, suas consequências para as universidades federais e para a saúde dos 

trabalhadores (docentes e técnico-Administrativos), e vale citar alguns deles: Sguissard e 

Silva Junior (2009); Lima (2011); Andes/Dossiê Nacional I e II (2013); Mancebo, Bittar e 

Chaves (2012) e Sguissard (2014).  

Encaixa-se neste espectro de intensificação da privatização das universidades, a 

proposta de transferir a gestão dos hospitais universitários para a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH) 112.  

                                                 
112

  No portal do MEC, aparece a EBSERH, como um dos seus órgãos vinculados, com a seguinte justificativa de 

sua criação: “Com a finalidade de dar prosseguimento ao processo de recuperação dos hospitais 

universitários federais, foi criada, em 2011, por meio da Lei nº 12.550, a Ebserh, uma empresa 

pública vinculada ao Ministério da Educação. Com isso, a empresa passa a ser o órgão do MEC responsável 

pela gestão do Programa de Reestruturação e que, por meio de contrato firmado com as universidades 

federais que assim optarem, atuará no sentido de modernizar a gestão dos hospitais universitários federais, 

preservando e reforçando o papel estratégico desempenhado por essas unidades de centros de formação de 

profissionais na área da saúde e de prestação de assistência à saúde da população integralmente no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php  . Acesso em 06 de 
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O argumento principal do MEC, agora no governo Dilma Rousseff, é que se trata de 

uma fundação de direito público e que, portanto não seria uma iniciativa similar às fundações 

de direito privado do governo FHC, e que, o esforço do governo é por aumentar a eficácia na 

gestão dos recursos destinados aos hospitais.  

 Acontece que este argumento, como vimos anteriormente, tem se reproduzido 

exaustivamente desde a década de 1990, com pequenas diferenças na justificativa, na 

intensidade e tonalidade. 

Diante da acusação de que se trata de ferir o artigo 407 da constituição que garante a 

autonomia das universidades públicas, argumenta-se mais uma vez para quem quer acreditar, 

que o processo de contratação da EBSERH será decidido de forma autônoma pelos conselhos 

das universidades junto com a reitoria.  

March (2012) avalia que a proposta da empresa, de atuar, inicialmente, junto aos 

hospitais universitários, além de ampliar a subordinação das universidades públicas á lógica 

do capital, também incide diretamente no artigo 407 da constituição que trata da autonomia. 

Depois de expor sobre, a trajetória da proposta que tem origem em 31 de dezembro de 

2011 no “apagar das luzes” do segundo governo Lula da Silva e os protelamentos usados pelo 

governo e pelo congresso para aprová-la, a autora avalia que os elementos mantidos “[...] 

mantém o caráter privatista e de criação de espaços para a valorização do capital” (MARCH, 

2012, p. 68). 

Ela esclarece o caráter privatista contido na previsão de recursos da EBSERH que 

viriam da prestação de serviços; da alienação de bens e direitos; das aplicações financeiras; 

dos acordos e convênios com entidades estrangeiras, e, principalmente a autorização para 

receber diretamente o ressarcimento de serviços prestados aos usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

Para ela isto viabilizaria a tão conhecida “dupla porta de entrada”, “[...] onde usuários 

do SUS que têm planos de saúde acabam por ter acesso diferenciado ao conjunto de 

procedimentos disponíveis na unidade hospitalar” (MARCH, 2012, p. 70). 

Em resumo, March (2012, p. 68) afirma que a possibilidade de captação de recursos 

aliada ao expresso objetivo de obtenção de lucros líquidos, legalizariam, reafirmariam e 

aprofundariam “[...] a privatização já em curso no serviço público e, em particular, nas 

instituições federais de ensino a partir das fundações privadas ditas de apoio”. 

Ela ainda lembre que a proposta das fundações, a Ebserh como versão mais recente, 

                                                                                                                                                         
julho de 2015. 
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tem origem no governo FHC, que na impossibilidade de implantar a (contra) reforma 

administrativa na sua integralidade, ampliou os mecanismos de flexibilização de gestão.  

A proposta, à época, foi aprovada com os objetivos de viabilizar a captação de 

recursos privados e públicos, garantir a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, “[...] 

tendo instrumento central as fundações privadas ditas de apoio e as políticas de ciência e 

tecnologia” (MARCH, 2012, p. 69). 

March (2012, p. 69) inclui na sua avaliação o governo Lula, que na sua opinião “[...] 

não só não alterou os mecanismos implementados pelos governos anteriores, como os 

aprofundou [...]”. 

O processo de adesão à EBSERH, que está em curso tem revelado de um lado, uma 

forte pressão de reitores junto aos conselhos para aprovação da medida e, de outro, uma 

resistência das entidades que representam os servidores técnico-administrativos, os 

professores e os alunos, em algumas universidades.  

Até o momento a questão segue sua tramitação, com resistências das entidades, porém, 

contando, no plano local, com a anuência e a cumplicidade das reitorias empenhadas em sua 

aprovação 113. 

Por último, não poderia ficar de fora desta apresentação dos descaminhos da 

privatização da área da educação no país, uma preliminar e breve avaliação da proposta 

“Pátria Educadora”, propagandeada pela própria presidente Dilma Rousseff no seu discurso 

após a vitória nas eleições de 2014. 

Pelo que se vê (na relação do anexo F), o rol de iniciativas dos governos do PT que 

tem intensificado a privatização da educação pública no país irá aumentar, pois é o que se 

pode depreender do teor do documento: “Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico 

como obra de construção nacional”.  

O documento, numa “versão preliminar” de abril de 2015, expõe as diretrizes de um 

projeto nacional de qualificação do ensino básico e foi apresentado pelo ministro Mangabeira 

Unger, da Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 
114

.    

                                                 
113

  Sintomaticamente no Relatório de Gestão da UFF (2014, p. 243) onde aparece uma recomendação dos 

órgãos de controle interno, no sentido de atualizar o normativo interno que estabelece as atribuições do 

pessoal lotado no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), informa-se que “O normativo ainda não foi 

aprovado. Ainda não houve a Adesão da UFF/HUAP a EBSERH”. 

 
114

  O endereço eletrônico da SAE/PPR é: http://www.sae.gov.br/, onde os interessados encontram a proposta e 

pode esclarecer dúvidas sobre ela. Em nota oficial e alegando “motivo de doença familiar grave”, Roberto 

Mangabeira Unger pediu demissão do cargo no dia 14/09/2015. De acordo com a nota oficial, Dilma Rousseff 

aceitou o pedido de demissão e disse esperar que  o ex-ministro continue contribuindo com o governo na 

condição de “consultor”. 

http://www.sae.gov.br/
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Ele divide-se em duas partes: a primeira - denominada “A Tarefa” - esboça o ideário 

do projeto, e, a segunda – denominada “ Iniciativas” - elenca o conjunto de ações que, 

executadas em ordem sucessiva, começariam a dar realidade ao ideário. 

Ainda que numa avaliação “preliminar”, os debates realizados sobre a proposta e os 

poucos trabalhos até agora produzidos dão conta de que se trata de mais uma iniciativa que 

mantém a opção seguida até o momento pelos governos do PT na área da educação e que 

ampliam em muito o processo de privatização que temos visto. 

Para Freitas (2015), a proposta do governo não é apenas mais uma das tantas que tem 

sido feitas para a área da educação e é para valer, pois, trata-se de um documento que reúne 

ações de responsabilização, meritocracia e privatização – “[...] concepções que são a base da 

política dos reformadores empresariais da educação” 115. 

O autor dá a dimensão da gravidade do teor do documento da SAE, alertando que não 

devemos esquecer que apoiando estas ideias estará toda a máquina empresarial reunida no 

Movimento Todos Pela Educação tendo como coadjuvantes centenas de Institutos privados e 

ONGs que estarão aguardando um sistema deste tipo para faturar algum, sem contar a pressão 

dos grandes grupos internacionais que operam no campo da consultoria em avaliação e apoio 

a escolas “malogradas”.  

Freitas (2015) então alerta que “[...] não pensem os ongistas brasileiros que a principal 

fatia de dinheiro irá para eles. Serão engolidos por grandes corporações como a Pearson”.  

Aliás, o mesmo autor considera que da SAE sempre saíram ideias conservadoras e 

sempre os reformadores empresariais da educação tiveram nela local fértil para a aceitação 

das suas ideias, pois há que se lembrar de que bem próximo dalí, respondendo diretamente à 

presidenta, estava o atuante Gerdau, o magnata do aço e presidente do Movimento Todos pela 

Educação, entidade que congrega no Brasil os interesses empresariais na educação. 

Para ele o que foi apresentado é um documento de advocacia de ideias, que mesmo 

quando faz referência às “pesquisas que provam” este ou aquele aspecto que defende, não 

revela de quais pesquisas está falando. “[...] Aliás, o documento sequer tem uma bibliografia 

de referência que pudesse ser analisada”.  

Diante disto, avalia que, para a SAE e para o ministro, as Conferências Nacionais de 

Educação (CONAE) produzidas após amplo debate nacional promovido pelo próprio 

governo, não servem, são sonoramente ignoradas. Nem mesmo o Plano Nacional de Educação 

                                                 
115

  Luiz Carlos de Freitas analisa o documento da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República “Pátria Educadora”, e a divulgação de seu trabalho, feita entre 23/04 e 27/04/2015, encontra-se 

disponível em: http://avaliacaoeducacional.com/2015/04/23/patria-educadora-i/. 
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tem lugar de destaque no documento. “[...] A iluminada SAE apertou o botão “reset” ou “del” 

na política educacional brasileira produzida até agora. Tudo começa com Mangabeira Unger e 

sua equipe”.  

Freitas (2015) ressalta que em outra parte do documento Mangabeira deixa claro que 

está à procura de uma “vanguarda pedagógica” para enfrentar e dar prosseguimento a uma 

agenda como esta, que propõe transformação profunda no ensino básico.  

O autor avalia que o governo Dilma não terá dificuldade em conseguir rapidamente a 

adesão para sua “vanguarda” do Movimento Todos pela Educação, articulado que está com os 

reformadores empresariais da educação brasileira. 

Freitas (2015) comenta que, quando o balanço inicial do documento afirma que “[...] 

Não há exemplo de qualificação do ensino que tenha dado certo apenas pelo caminho de 

ações pontuais, por mais meritórias que fossem”, a primeira constatação a fazer é que 

Mangabeira, como estrangeiro que é em terras brasileiras, desconhece que o governo ao qual 

se incorporou está no poder a exatos 12 anos e que todas estas críticas se aplicam em primeiro 

lugar ao próprio ciclo de políticas públicas implantado a partir de 2003, com Lula.  

Ele indaga: “O que era o Plano de Desenvolvimento da Educação de Haddad, um 

ministro que esteve no governo por oito anos?” Um mero agrupamento de programas 

pontuais. Nunca se fez política educacional. E na época do PDE, a crítica foi feita. 

Um aspecto que o autor destaca é que este tipo de iniciativa tem início – como consta 

no documento - com uma declaração de que existe uma grande crise, não importando se é real 

ou não, e com frases bombásticas tipo: “nossa situação é dramática”. 

Freitas (2015) lembra que assim também foi feito nos Estados Unidos com o relatório 

“A Nation at Risk”, em 1983, o qual abriu “[...] a fase dos reformadores empresariais 

americanos que até hoje perdura naquele país com resultados catastróficos – diga-se de 

passagem”, aplicando as mesmas ideias que agora Mangabeira sugere para debelar a crise 

educacional brasileira e “consertar” as escolas. 

Ele disseca o conteúdo do documento nos seus pormenores – que não cabe detalhar 

neste trabalho - e avalia que se pode afirmar que a SAE do Governo Dilma, ao contrário do 

que pensa, converte-se em ré confessa de um elitismo sem precedentes e é de uma ignorância 

assustadora em relação aos mecanismos de seleção social presentes na nossa sociedade e seus 

efeitos na escola.  

Para ele seus termos são claros em relação a esse elitismo: “massa de estudantes 

pobres”, “vocações incomuns”, “sequências especiais”. A democracia dela é a democracia das 

oportunidades para os eleitos. De fato, não se poderia esperar outra coisa: é típico do liberal 
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não aceitar a igualdade de resultados (nem na educação básica obrigatória) e substituí-la 

(insisto na educação básica) pelo conceito de igualdade de oportunidades, competição, 

concorrência. 

Freitas (2015) avalia então que o governo pressionado pelas reivindicações à direita, 

dos empresários que querem o avanço dos índices de produtividade, e à esquerda, pelas ruas 

que demandam mais acesso a consumo e, portanto, a melhores condições de vida, acreditando 

que a educação é aquela que lhe servirá de passaporte para o consumo, a solução que emerge 

não poderia ser diferente.  

Para ele diante disto, a solução está sendo uma combinação de ajuste fiscal (com efeito 

na reserva de mão de obra para reduzir salário no curto prazo e recriar parâmetros econômicos 

favoráveis, inclusive no campo da infraestrutura) com reformas empresariais na educação que 

mobilizem o setor privado, inclusive via terceirização por concessão, a dar conta do imenso 

passivo educacional, o que poderá aplacar “as iras” das reivindicações das ruas. 

Nas suas conclusões, Freitas (2015) afirma ser lamentável que tenhamos entrado na 

era dos reformadores empresariais e que temos que pensar agora em abreviar sua duração e 

em como vamos salvar nossas crianças e jovens deste massacre que abaterá sobre nossas 

escolas públicas, caso não logremos reagir com força à altura da proposta do documento da 

SAE.  

Segundo ele a democracia exige escolas públicas e só a escola pública pode conduzir, 

nos limites da sociedade liberal, a democratização da educação. “[...] Estamos diante do maior 

ataque às nossas escolas públicas, à concepção de ensino público, gratuito e laico”. 

Por fim, neste capítulo, seria importante registrar algumas avaliações de escopo geral – 

sem negar a importância de outras também desenvolvidas em trabalhos que aqui nos 

referimos, como exemplos Saviani (2011); Lima (2005); Neves e Pronko (2008); Chaves 

(2005, 2009); Santos e Chaves (2013) e Mancebo (2003, 2011), entre outros. 

Comecemos com Sguissardi (2014, p. 165) que comenta - a partir dos dados 

examinados pelo seu trabalho ao longo das últimas décadas e especialmente no período dos 

últimos cinco anos mandatos presidenciais – 1995-2012 -, que com ou sem discursos afinados 

pela democratização da educação superior “[...], promoveu-se uma incessante busca de sua 

expansão traduzida ora mais ora menos em massificação sem a necessária e correspondente 

democratização”. 

Ele ainda realça que no país, tomando como parâmetro as taxas líquidas e brutas de 

matrículas, pouco se avançou no usufruto do direito à educação pública mesmo se feitas 

simples comparações destas com a de outros países da América Latina, vários com economia 
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e renda per capita muito inferiores às nacionais. 

O autor afirma que elas apontam, ainda, para a imprecisão ou ambiguidade real do 

conceito de educação como direito e “serviço público”, “[...] quando mais de 80% das IES são 

privadas particulares com fins de lucro – as maiores dentre elas tendo capital aberto e sendo 

participantes do mercado de capitais (financeiro) – e detêm cerca de 2/3 do total de matrículas 

do “sistema” (de graduação)” (SGUISSARDI, 2014, p. 166). 

O processo de privatização da educação superior avança a passos largos, agora com a 

entrada do capital estrangeiro desejoso de participar do atendimento a demanda neste 

segmento e entrada se dá por diversos caminhos, incluindo a parceria em sociedade com o 

empresariado nacional do ensino superior. 

Até mesmo a posição política de se resguardar da abertura geral e irrestrita 

propugnada pelos organismos internacionais para o ensino superior – presente na reforma de 

2005 em documentos do MEC –, foi abandonada, agora, por mais uma justificativa “tática”. 

Para Neves e Pronko (2008, p. 126), a posição de defesa da soberania nacional que 

aparece nos documentos de 2005 do MEC,“[...] ao mesmo tempo que protege os empresários 

educacionais nacionais da concorrência internacional, tranquiliza fatia de seus intelectuais que 

defende a preservação do patrimônio cultural nacional”.  

Isto ainda funcionou como assimilação de parte da intelectualidade brasileira à 

proposta de massificação da educação, preservando as prerrogativas “[...] de parceiros 

importantes no processo de expansão privada da educação superior nas últimas décadas” 

(NEVES; PRONKO, 2008, p. 126), parceiros estes que decorrem da histórica dualidade 

educacional público/privado que tem incluído os empresários em geral, os empresários 

educacionais e, em particular, a Igreja Católica.  

A flexibilização das modalidades de instituições, que vinha beneficiando e abrindo 

caminho a um grupo variado de instituições na educação superior no país – como exemplo a 

empresas de meios de comunicação e editoras, bibliotecas, museus e escolas de nível médio – 

agora, por decisão governamental, direciona-se a viabilizar a entrada dos grupos que 

representam o capital estrangeiro. 

Chaves (2009) indicava as alterações que agravam o quadro atual ao afirmar que outro 

aspecto significativo para a análise da política de privatização implementada pelos governos 

neoliberais brasileiros é o fato de que o acelerado crescimento do ensino superior assumiu 

novas configurações nos últimos anos, seja pela criação de instituições ligadas ao setor 
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produtivo por empresas multinacionais, denominadas de universidades coorporativas
116

, como 

a Fiat, Ford, IBM, McDonald’s (Universidade do Hamburguer), “[...] seja pela criação de 

oligopólios por meio da fusão de instituições e pela negociação de ações nas bolsas de 

valores” (CHAVES, 2009, p. 10). 

Ela relaciona as quatro empresas educacionais que já se destacavam em 2009 no 

mercado de capitais: a Anhanguera Educacional S.A com sede em São Paulo; a Estácio 

Participações, controladora da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro; a Kroton 

Educacional, da Rede Pitágoras, com sede em Minas Gerais e a empresa SEB SB, também 

conhecido como "Sistema COC de Educação e Comunicação", com sede em São Paulo.  

A autora avisa que é importante ressaltar que grande parte do capital dessas empresas 

da área de educação são oriundos de grupos estrangeiros, “[...] em especial os bancos de 

investimentos norte-americanos, que encontraram nesse setor um mercado aberto para 

aumentar seus lucros” (CHAVES, 2009, p. 10). 

Chaves (2009, p. 11) também mostra o adiantado estágio de penetração dessas 

empresas, fala sobre as compras/fusões que foram ampliando o seu poder de fogo, e que esta 

tendência levaria “[...] a formação de oligopólios (número reduzido de grandes empresas que 

atuam no mercado) que passarão a ter o controle do mercado da educação superior do país”. 

Ela conclui que, como consequência deste quadro, a educação é transformada num 

grande “negócio” a ser comercializado no mercado e os estudantes em clientes-consumidores 

disputados por instituições de ensino superior privadas que reproduzem em seu interior 

relações estritamente capitalistas, “[...] por meio de práticas instrumentais e utilitaristas 

distanciando-se da reflexão crítica e da educação como possibilidade emancipadora” 

(CHAVES, 2009, p. 14). 

Santos, Chaves e Guimarâes-Iosif (2013, p. 77) avaliam as consequências que este 

processo de oligopolização da educação traz para os trabalhadores tomando como referência 

uma instituição do Grupo Anhanguera, onde “[...] as condições de intensificação e 

                                                 
116

 Figueiredo (2013) - no trabalho intitulado: Educação corporativa na contemporaneidade: investigações à luz 

do materialismo histórico dialético -, avalia as diversas nuances que envolvem a proposta das universidades 

corporativas. A autora procurou identificar que interesses estariam na sustentação da emergência de educação 

corporativa e conclui que eles fazem parte, na verdade, do discurso ideológico das novas tecnologias de gestão 

e estão envolvidas na nova lógica de acumulação do sistema capitalista. Segundo ela, foi possível identificar 

nesse contexto a emergência de conceitos, como flexibilidade, competência, autonomia, pró-atividade, 

participação, apresentados como produtos naturais da evolução tecnológica, da globalização, da sociedade do 

conhecimento, mas que, na verdade, buscam reforçar esse discurso ideológico e ilusório. Esses conceitos 

servem ao interesse do sistema de criar uma aparência de que as coisas são decorrências naturais e inalteráveis 

como forma de possibilitar sua reprodução e manutenção. “[...] nesse sentido, também foi ressaltada a 

contribuição da educação, pautada pelo modelo da educação corporativa, nesse processo de envolvimento 

dos trabalhadores no discurso da nova lógica de acumulação de capital” (SANTOS; CHAVES; 

GUIMARÂES-IOSIF 2013, p. 75). 
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precarização do trabalho docente se tornam cada vez mais presentes”. 

Segundo eles, a valorização profissional parece não ter espaço nesse universo e o 

trabalho docente tem representado fonte de lucro aos empresários da educação, que gerenciam 

as instituições sob a tutela da regulação autoritária do capital.  

Assim ressaltam que para esses grupos, cuja maior preocupação é o resultado e não o 

processo, o foco é a gestão profissionalizada e a obtenção de lucros, onde “[...] os alunos são 

vistos como clientes, por conseguinte, as empresas investem massivamente em programas de 

marketing e comercialização” (SANTOS; CHAVES; GUIMARÂES-IOSIF, 2013, p. 76). 

 Santos, Chaves e Guimarães-Iosif (2013, p. 82), ressaltam que nas Instituições de 

Ensino Superior Privadas (IESPs), principalmente nas companhias educacionais, a 

flexibilização e a acumulação de tarefas tornaram-se uma máxima, “[...] por meio da 

institucionalização de determinadas práticas, como mudança nos currículos, otimização do 

trabalho dos docentes, redução da carga horária, padronização do sistema”. 

Eles constatam que com a formação dos oligopólios, fenômeno contemporâneo na 

educação superior privada, se um professor for demitido de uma instituição do grupo, 

dificilmente vai arrumar outro emprego na educação superior, a não ser que ele passe em um 

concurso para trabalhar em uma IES pública ou que seja convidado pela instituição a retornar, 

todavia com piores condições de trabalho (carga horária menor, salário mais baixo e 

sobrecarga de trabalho) (SANTOS; CHAVES; GUIMARÂES-IOSIF, 2013, p. 90). 

Porém, eles lembram que, como a instituição não prioriza o estabelecimento de 

vínculo de exclusividade com o docente, este, por uma questão empregatícia e salarial, é 

levado a assumir outros vínculos, geralmente com instituições também particulares 

(SANTOS; CHAVES; GUIMARÂES-IOSIF, 2013, p. 90). 

Vale (2008) que vem avaliando as implicações do programa de “expansão” das 

universidades públicas na precarização do trabalho docente, concomitantemente faz uma 

análise comparativa com as condições do trabalho docente na iniciativa privada 117. 

Afirma, na apresentação do texto, que ele visa articular os elementos constituintes das 

condições objetivas em que se desenvolvem hoje as Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas. “[...] Utilizando uma metáfora talvez um pouco tosca, trata-se de compreender a 

montagem do “cenário” em que se encena a docência no interior destas instituições, em suas 

múltiplas determinações” (VALE, 2008, p. 01).  

                                                 
117

  Ver da mesma autora, especificamente sobre a questão do trabalho docente nas universidades privadas: 

VALE, Andréa A. do. O REUNI e a precarização do trabalho docente: uma análise comparativa com as 

condições de trabalho docente na iniciativa privada. 2008. VII Seminário REDESTRADO – Nuevas 

Regulaciones em America Latina. CD-ROM, Buenos Aires: REDESTRADO. 
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Segundo a autora, “[...] a compreensão do estatuto do trabalho docente no ensino 

superior privado no Brasil só pode ser buscada no conjunto de mediações que as conectam às 

transformações por que passam as sociedades capitalistas na contemporaneidade”  (VALE, 

2008, p. 01). 

Sguissard (2014) registra que das 2.416 IES do país, cerca de 80% são privadas com 

fins lucrativos, com cerca de 70% das matriculas da educação superior, e que os 12 maiores 

grupos educacionais com fins lucrativos, com ou sem capital aberto e ações em bolsa de 

valores detêm cerca de 40% das 5.448.730 matriculas. 

Ele aponta que a consulta aos principais sítios da Internet que tratam do mercado de 

capitais irá mostrar um fato surpreendente: o segmento dos “Serviços educacionais” é nos 

últimos dois anos, senão o mais, “[...] um dos mais lucrativos segmentos dentre a 

multiplicidade de segmentos que compõem os subsetores dos dez setores de empresas listadas 

na BM&FBovespa” (SGUISSARD, 2014, p. 121). 

Tudo isto é parte do processo de oligopolização de mercado educacional no Brasil, em 

que a fusão das duas maiores companhias do ramo, Kroton e Anhanguera, configurou o maior 

negócio do “mercado educacional”, e onde “[...] a “nova” Kroton somaria, em 2014, cerca de 

1 milhão de alunos ou quase 20% do setor privado da ES no país, que atinge cerca de 5,5 

milhões, e uma receita de quase R$ 4 Bilhões” (SGUISSARD, 2014, p. 123). 

Sguissard (2014) ainda registra que o Censo da Educação Superior do Inep/MEC, não 

faz, desde 2010, a distinção entre os dados das IES privadas sem fins de lucro – confessionais 

e comunitárias – e os das IES privadas com fins de lucro, particulares. 

Para nós, entre as explicações para tal fato, está a descrição que faz sobre o que se 

denomina oficialmente de “transferência de mantença”, principalmente quando envolve como 

vendedora instituições sem fins de lucro (fundações, comunitárias, confessionais, 

filantrópicas).  

Ele avalia que em razão de isenções fiscais (o Estado concede benefícios fiscais), 

reconhecimento de utilidade pública e utilização de recursos públicos, elas “[...] tornaram-se 

empreendimentos educacionais viáveis e adquiriram eventuais valores de “marca”” 

(SGUISSARD, 2014, p. 127).  

Squissard (2014, p. 128) indaga como, numa República, cuja Constituição afirma a 

educação como direito social e dever do Estado, é possível entender a transformação desse 

direito em mercadoria, inclusive por ações negociadas no mercado de capitais e com 

atividades reguladas, não por órgãos do MEC, mas por agentes do mercado como a 

Companhia de Valores Mobiliários (CVM). 



319 

 

Com base nos dados das pesquisas que realizou em todos estes anos, afirma que eles 

mostraram quão pouco ainda se avançou no usufruto do direito à educação superior no país, 

mesmo se feita simples comparação com as taxas de países da America Latina, “[...] vários 

deles com economia e renda per capita muito inferiores às nacionais” (SGUISSARD, 2014, p. 

165).  

Importa o registro das propostas que constam do trabalho de Sguissardi (2014, p. 176) 

onde apresenta “[...], de modo sumário sugestões de elementos de orientação e ação a serem 

estudadas, debatidas e, eventualmente, adotadas para direcionar ou aperfeiçoar a política de 

expansão da educação superior”.  

Logo na introdução às propostas, temos concordância parcial. Por exemplo: ainda que 

discordemos quando ele alerta não ser pertinente em estudo desta natureza “[...] propor 

mudanças radicais nos processos de reprodução social ou mesmo uma reforma do Estado que 

fortalecesse seu polo social” (SGUISSARD, 2014, p. 176), por outro lado, concordamos 

inteiramente quando afirma que não se pode fugir à constatação de que o principal fator mais 

imediato do elitismo ou  da frágil democratização da educação superior no país “[...] é o de 

sua crônica desigualdade social” (SGUISSARD, 2014, p. 176). 

O autor reforça sua posição da necessidade de uma nova política tributária ao afirmar 

que “[...] diferentemente da pobreza que pode ser combatida com crescimento econômico e 

transferência de renda, a desigualdade “exige ações mais sofisticadas, que dizem respeito à 

redistribuição da própria riqueza gerada”” (SGUISSARD, 2014, p. 177).  

Ele usa como exemplo a Lei de Cotas, o Pnaes, o Prouni, o Fies e outros programas 

eventuais para defender seu argumento, no entanto, alerta que são “[...] parte de políticas 

sociais complementares, reparadoras ou compensatórias, normalmente sem poder de interferir 

nas mais profundas raízes da desigualdade social” (SGUISSARD, 2014, p. 177).  

Tomando como referência, trabalhos como os de Squissard (2014) e Santos e Chaves 

(2013), cada vez mais as escolas e universidades públicas terão que enfrentar a disputa por 

verbas (públicas) com grupos privados internacionais “pesos-pesados”. 

Não se trata nem mais de enfrentar, como se tem feito durante décadas, a iniciativa 

privada de capital nacional na área da educação, porém ela, que atualmente transita numa 

conjuntura favorável a seus propósitos, ainda conta com “parceiros” que ampliam, e muito, 

sua possibilidade de êxito. 
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4 AS PRIVATIZAÇÕES NA UFF 

 

 

Neste capítulo quatro trabalhamos com a compreensão de que as privatizações na UFF 

seguem um roteiro que está de acordo com as políticas emanadas do governo Federal, em 

particular da atuação do MEC, porém difere em aspectos ligados as características regionais e 

locais.  

Não poderia ser diferente do que avaliamos até agora, os traços principais do processo 

de privatização segue um roteiro geral, que emana do intrincado caminho percorrido pela 

legislação que emerge de iniciativas dos diversos governos a partir do início da década de 

1990, principalmente pela via do MEC, mas não só, pois, articula-se também, por exemplo, 

com a reforma do aparelho do Estado do governo FHC, em síntese, como política de governo 

no seu conjunto. 

Utilizando-se de caminhos próprios a cada área, ele se aproxima das determinações 

econômicas, políticas e ideológicas que subjazem as ações de privatização cada vez mais 

evidentes também na área de saúde, para citar a que nos aproxima muito nas universidades 

públicas, principalmente pela presença nelas dos Hospitais Universitários. 

Podemos dizer sobre as privatizações nas Federais que se trata do mesmo modelo com 

ritmos diferentes. A forma que o processo de privatização tem assumido nas outras 

universidades federais na região – UFRJ, UniRIO e UFRRJ - guarda semelhanças e diferenças 

com a UFF 
118

.  

Semelhanças por estarem sob a influência das políticas governamentais emanadas do 

governo central, e, portanto, submetidas a uma lógica restritiva a sua autonomia (art. 407 da 

constituição), tendo em vista ela não ter sido implementada de forma clara e concisa desde a 

promulgação da carta constituinte.   

Diferenças nas formas relativamente díspares que os reitores compreendem e 

decodificam as políticas do governo central. Não é demais lembrar que isto se dá, ainda que 

restrito espaço de exercício da autonomia, na maioria das vezes para resolver pressões 

                                                 
118

 Squissard (2009, p. 85) apresenta dados sobre o financiamento de sete IFES da Região Sudeste (Ufes – 

Federal do Espírito Santo, UFF – Federal Fluminense, UFJF – Federal de Juiz de Fora, UFMG – Federal de 

Minas Gerais, Unifesp – Federal de São Paulo, Unirio – Federal do Rio de Janeiro e UFU – Federal de 

Uberlândia), onde comenta sobre a rubrica – Outras despesas correntes, menos os recursos próprios -, que 

houve no período 1995-2005, uma redução geral dos recursos para o conjunto do sistema das federais que 

chegou a -26% para o conjunto delas e a -34% para as da amostra “[...], tendo havido casos de redução de -

38%, como no caso da UFF, e de até -60% no caso da Unifesp”. Diante de tal quadro de penúria, ele indaga 

como imaginar que a Unifesp possa manter seu funcionamento regular, com a qualidade esperada de uma 

universidade pública.  
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internas. 

O importante, portanto, é reconhecer que a despeito destas semelhanças e diferenças e 

da relativa variedade de ritmo, o processo pressupõe um conjunto articulado de iniciativas, 

onde as determinações econômicas, políticas e ideológicas que lhe dão sustentação, confluem 

para o avanço e a intensificação do processo de privatização no interior das universidades 

públicas e na sua relação com a sociedade, com particular direcionamento à iniciativa privada. 

As informações sobre este processo na UFF reforçam esta articulação do conjunto e 

revelam que ela pressupõe uma consonância entre as medidas implementadas no âmbito das 

universidades, com o que é necessário fazer para viabilizar a apropriação, pela iniciativa 

privada, do que é ali produzido como forma de garantir a acumulação de capital. 

É este processo que estamos avaliando como resultante da dupla apropriação a que 

está submetida a universidade pública brasileira, no sentido de ser transformada em 

mercadoria e de se colocar, como órgão público, a serviço do lucro e da acumulação privada. 

Como exemplo e forma de entendimento sobre as semelhanças e diferenças a que nos 

referimos, citaríamos o que se relaciona à denominada “expansão” das universidades públicas, 

onde a análise do texto de Gregório, Rodriguez e Mancebo (2012), é esclarecedora.  

Os autores avaliaram a expansão tomando como referência os Planos de 

Desenvolvimento Institucional (PDIs) de algumas universidades, como os da UFF (2004), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2006), Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR (2006), Universidade Federal de São Paulo – Unifesp (2005), Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (2005), todos elaborados antes de 2007 (ano do 

Decreto de no 6.096/2007, que estabeleceu o Reuni). 

  Eles registram que se depararam, preliminarmente, com uma situação no mínimo 

intrigante, pois, “[...] já apresentavam os pilares básicos do Reuni e outros arcabouços 

jurídicos que fundamentam a contrarreforma da Educação Superior [...]” (GREGÓRIO; 

RODRIGUEZ; MANCEBO, 2012, p. 991). 

Assim, a prioridade e a principalidade de implementação destas iniciativas 

governamentais, tem atendido mais a características locais do que ao fato de ser mais antiga 

e/ou de maior renome, porém o projeto político seguiu todo o tempo a orientação e controle 

do MEC.  

No início da implantação do projeto havia quem dissesse que não existia interferência 

direta do ministério no trâmite do Reuni, pois, seria respeitado o direito de cada uma das 

universidades de não aprová-lo. 

Os fatos se encarregaram de mostrar, ao contrário, a pressão exercida pelo governo em 
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todo o processo, corroborar a obviedade da interferência, e, ao mesmo tempo, derrubar a 

acusação de “teoria conspiratória” que funcionava como pecha aos que desde o início 

apontavam sua existência. 

 

 

4.1 A trajetória das privatizações na UFF - as principais iniciativas de privatização 

 

 

Para uma avaliação mais apurada da configuração institucional da universidade e das 

determinações no plano econômico, político e ideológico que marcam o momento por que 

passa atualmente e como forma de avaliar o estágio a que chegou sua privatização, vamos nos 

utilizar inicialmente do Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015). 

Segundo o Relatório, a Universidade Federal Fluminense (UFF) foi criada em 

dezembro de 1960 (Lei 3.848), com sede em Niterói, capital do Estado Rio de Janeiro na 

ocasião, mas com abrangência de atuação para todo o Estado 
119

 e está definida como uma 

Entidade Federal Autárquica de regime especial e, portanto, com autonomia administrativa, 

didático-científica, disciplinar, econômica e financeira (2015, p. 74). 

Estão registrados no Relatório de 2014, alguns elementos de análise de conjuntura 

atual e do planejamento estratégico produzido no âmbito da nova administração 
120

, que 

revelam, em grande parte as determinações a que nos referimos acima.   

No texto do relatório apresentado pela administração da universidade está registrado 

que a UFF ampliou em 9,6% a oferta de vagas na graduação em cursos presenciais, 

comparando com 2013, e também aumentou a oferta em 35,77% no turno noturno, o que 

segundo a reitoria, buscou atender “uma antiga reivindicação da Sociedade Brasileira: o 

Ensino Superior Público para a população que trabalha” (2015, p. 19), e, complementa ainda 

que dos oitenta e dois cursos de pós-graduação stricto sensu existentes em 2010, atingiu-se 

                                                 
119

  No Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015, p.  239-331) afirma-se que embora sediada e enraizada em 

Niterói, a universidade tem uma “natural vocação para a interiorização”, o que faz com que possa contribuir 

para o desenvolvimento socioeconômico fluminense. Ao reclamar que existe uma vinculação entre o aumento 

da Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) e o orçamento das IFES na avaliação do TCU, a administração 

procura mostrar que isto se dá pelo fato de que nelas a expansão ocorre principalmente por conta dos cursos 

fora da sede e os cursos noturnos, que precisam de um prazo maior de consolidação. Ali, segundo o relatório, 

a maioria das IFES registrou atrasos na construção de prédios, pois é onde “a infraestrutura não existe”. 

Finalmente ocorre registrar que esta avaliação já fora feita pelo movimento docente da universidade em várias 

ocasiões (voltaremos à questão adiante). 

 
120

  A UFF passou por um processo eleitoral recente e o candidato eleito para a “nova gestão” que assumiu o 

mandato em novembro de 2014, foi vice-reitor das duas gestões anteriores. 
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cento e dez, em 2014 121. 

Tudo isto a despeito das dificuldades enfrentadas pela Instituição na implementação de 

sua programação e execução orçamentária e financeira, já que a mesma se encontra 

pressionada “[...] pela necessidade de terceirização de diversos serviços, bem como a 

expansão provocada pelo REUNI [...]” (2015,p. 18).  

Ainda assim, segundo a reitoria, essas dificuldades não impediram o desempenho 

satisfatório das metas estabelecidas, mesmo que tendo acontecido no ano de 2014 um 

acréscimo de recursos da ordem de 6,70% em relação a 2013, porém, segundo a 

administração, este valor revelou-se insuficiente para atender as reais demandas da instituição 

diante do crescimento verificado. 

A justificativa para as dificuldades financeiras apontadas, segundo o Relatório (2014), 

se explicam a partir da leitura que faz do “Ambiente de atuação”. Diante de nós aparece com 

todas as letras a análise de que as universidades federais atualmente inserem-se em um 

mercado não muito diferente do mercado econômico, cuja competição acirrada implica a 

disputa por clientes e recursos, e onde, mesmo as federais, competem entre si por maior 

participação na Matriz de Distribuição de Recursos do MEC 122. 

A análise do Ambiente de Atuação ainda lembra que “Além da competição própria 

entre as universidades federais, existe a competição dessa universidade com as universidades 

privadas, que tem elevado o número de vagas no mercado” (2015, p. 74). 

Independente desta conflagração permanente pela disputa do mercado, quando o texto 

do Relatório relata as oportunidades no momento pelo qual passam as universidades, o 

documento avalia que não resta dúvida que o momento é especial, porque comporta as 

possibilidades de ampliação do número de vagas e maior quantidade de cursos que têm 

contribuído para melhor capacitação da mão de obra “[...] e formação de profissionais com 

melhores condições de atuar no mercado e encontrar solução para os problemas nacionais” 

(2015, p. 75). 

Para os analistas da nova administração UFF, “[...] o principal obstáculo para a UFF 

continuar a desenvolver suas atividades é a ausência de perspectivas de melhorias dos 

                                                 
121

  O texto do Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015) informa que é de 5746 o número de alunos 

matriculados nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e de 7021 o de alunos matriculados nos cursos Lato 

Sensu. 

 
122

  O mesmo Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015) esclarece que uma maior participação na Matriz de 

Distribuição de Recursos do MEC tem relação com o numero de alunos equivalentes, pois esta é uma variável 

com maior peso na determinação dos recursos orçamentários. Desta forma “[...] Isso significa que um maior 

número de alunos ingressantes nos cursos oferecidos pelas universidades pode resultar em um maior volume 

de recursos a receber” (2014, p. 74). 
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cenários econômicos nacional e internacional” (2015, p. 75), já que a principal mudança de 

cenário foi a crise econômica que reduziu as possibilidades de incremento de recursos para 

custeio e investimento, “ [...] dificultando todo o processo de expansão iniciado e, ainda, por 

ser concluído” (2015, p. 75). 

Outro dado a ser destacado no Relatório de 2014 (2015) é a sintomática linguagem 

usada para descrever a metodologia referencial da elaboração e gestão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período 2013/2017.  

Ali aparecem relacionadas entre outras: A técnica Balanced Score Card (BSC), 

segundo o texto do Relatório, usada para o planejamento estratégico constantemente na 

administração pública federal brasileira; O modelo Planejar-Executar-Verificar-Atuar (Plan-

Do-Check-Act – PDCA); A técnica SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) 

usada na construção da comentada Analise Ambiental; e, na etapa de definição dos 

indicadores e as metas de desempenho a referencia seria o Key Performance Indicator (KPI) e 

de sucesso o Key Success Indicator (KSI), entre outras. 

Neste caso, qualquer semelhança com as análises realizadas periodicamente nas 

empresas privadas é mera coincidência, parece que estamos no âmbito de uma empresa como 

faz crer o documento, e não numa universidade pública brasileira tal a aceitação deste 

linguajar nos últimos anos. Este fenômeno não é particular desta época, pois, sua origem 

remete aos programas de Qualidade Total, não por acaso, na década de 1990. 

A depender do êxito do planejamento que consta no Relatório, voltado para aumentar 

a Taxa de Sucesso que implica em aumentar o orçamento, as coisas ficarão piores do que já 

estão para o corpo de funcionários da universidade no que se refere à extração de mais-valia 

relativa e absoluta.  

Senão, vejamos as medidas que a atual administração está tomando para a empreitada: 

“[...] induzir a construção de matrizes curriculares menores e mais eficientes; induzir o 

emprego da Educação à Distância em algumas disciplinas; induzir a transformação de alguns 

cursos de integrais para de turno único; e induzir que vagas ociosas sejam repostas como 

maior brevidade” (2015, p. 331).  

O mesmo Relatório de Gestão de 2014 (2015) registra que a UFF continuou a atender 

o Programa de Expansão com a construção de 18 novos prédios; que seu conceito 

institucional considerando os parâmetros estabelecidos pelo MEC, foi determinado com nota 

5, “[...] a maior possível de ser obtida e que apenas 3 Universidades Federais no país 

possuem” (2014, p. 20); e, que aliado a isto, a universidade ascendeu no processo de 

internacionalização, passando para 312 convênios com universidades localizadas na Europa, 
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Ásia e América. 

Para avançarmos nesta avaliação sobre a privatização da UFF, precisamos incluir 

algumas informações sobre sua criação, pois, indicam a presença de alguns antecedentes que 

foram determinantes na sua origem, que se reproduzem até os dias atuais e interferem 

diretamente no processo, com raríssimas exceções, a favor. 

Sua criação pressupôs a incorporação a ela de cinco faculdades federais já existentes 

em Niterói - Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade 

de Farmácia e Odontologia, Escola de Odontologia e Escola Fluminense de Medicina 

Veterinária - e agregaram-se estabelecimentos de ensino estaduais - Escola de Enfermagem 

do Estado do Rio de Janeiro, Escola Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do 

Estado do Rio de Janeiro - e particulares - Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade de 

Ciências Econômicas de Niterói 
123

. 

          Este processo teve desdobramento em 13 de dezembro de 1961, pela Lei nº 3.958, 

quando os estabelecimentos agregados foram a ela incorporados e, assim, federalizados. 

Em 1964, o Hospital Municipal Antonio Pedro, também é incorporado, passando a 

compor a rede de hospitais universitários com a denominação de Hospital Universitário 

Antonio Pedro, voltado ao ensino e ao desenvolvimento da pesquisa nas áreas de saúde e 

assistencial. 

Com a Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, a Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro passou a denominar-se Universidade Federal Fluminense, e desde então é uma 

entidade federal autárquica de regime especial, com autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar, econômica e financeira, exercida na forma de seu Estatuto e 

da legislação pertinente. 

Desta forma a UFF, além do legado inerente à trajetória das universidades públicas no 

Brasil inclui uma interferência maior, (do que na UFRJ por comparação) das famílias que 

dominavam a área educacional do antigo Estado do Rio de Janeiro, principalmente, na capital 

Niterói.  

Essas famílias exerceram uma grande influência e controle sobre a recém-criada 

universidade que, com o passar do tempo vai perdendo parte da força inicial, porém não deixa 

de estar presente até os dias atuais, mesmo porque elas cuidam de garantir sua presença 

através de mecanismos políticos e administrativos 124. 

                                                 
123

  Informação disponível em: http://www.coseac.uff.br/cidades/nithist.htm. Recuperado em 31/07/2015. 

 
124

  Esse provincianismo não interfere de forma tão evidente no caso da UFRJ por diversas razões que não cabe 

http://www.coseac.uff.br/cidades/nithist.htm.%20Recuperado%20em%2031/07/2015
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Como exemplo desta aproximação com os sobrenomes influentes da cidade e sua 

interferência direta na destinação dos investimentos públicos em educação, Oliveira (2002, p. 

249) cita o caso do Conselho Municipal de Niterói como um dos mais significativos, já que 

no período 1997-2000 “[...] o secretário de Educação Comte Bittencourt, ex-presidente do 

Sinepe/RJ e proprietário de um dos maiores grupos de ensino da região, presidiu o órgão”.   

Este é o quadro que se desenvolve até o início dos anos de 1980 onde os 

acontecimentos políticos que vão marcar a década, mais a presença e o crescimento dos 

movimentos de docentes e técnico-administrativos, modificarão em parte este perfil.  

Como exemplo a conquista da exigência de concurso público que, mesmo com todos 

os problemas e interferências existentes ainda no processo, amplia as possibilidades da 

entrada de profissionais com um perfil mais autônomo na universidade. 

Desta forma, na UFF a intensificação do processo de privatização tem se dado 

essencialmente a partir das determinações políticas geradas pelas políticas emanadas do 

governo central, pelos ocupantes da Reitoria que, com raras exceções, tem se colocado 

favoráveis às mesmas e por grupos políticos incrustados no interior da universidade 

interessados nas benesses das privatizações. 

A tática adotada nos últimos tempos pelo MEC, conhecida como método “salame”, 

onde as medidas são tomadas fatia a fatia de acordo com a conjuntura como forma de se 

viabilizarem sem provocar muitas resistências internas, e a que tem sido usada com 

frequência maior.  

Ela leva a que se tenham, de tempo em tempo, questões que muitas das vezes geram 

confronto pelo que representam para o futuro da universidade e pela repercussão que tem 

internamente.   

Podemos citar, entre elas, a decisão sobre o REUNI, o ENADE, e, mais recentemente, 

sobre a contratação da EBSERH para gerir o Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). 

Tomando como referência o Reuni, mesmo agora que alguns dos prometidos prédios 

novos vão ficando prontas e são entregues para uso nos diversos campi da universidade, 

constata-se que a moeda-de-troca oferecida pelo governo trouxe consigo um alto preço a 

pagar 
125

.  

                                                                                                                                                         
aprofundar neste trabalho, porém consideramos entre elas o fato de ser uma universidade pública mais antiga 

(“Universidade do Brasil”), estar situada na antiga capital federal e, portanto, sob influência de uma população 

e área territorial maiores. 

 
125

 Sobre o andamento das obras na UFF, o TCU (vide anexo 17) divulgou no seu site em 17/09/2015, 

informação sobre obras realizadas nos institutos de Química e de Biologia, além do Instituto de Artes e 

Comunicação Social. O tribunal identificou indício de superfaturamento, pois alguns dos preços unitários 
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Isto fica cada vez mais evidente se verificarmos os danos que se refletem na qualidade 

do ensino – salas de aula lotadas de alunos que mais se assemelham a auditórios – 

provocando, como avalia Chaves (2013, p. 43) “[...] desgaste físico e mental com impactos na 

saúde dos trabalhadores”. 

Boletim da Aduff-SSind (2008) faz referência ao termo de compromisso assinado pelo 

reitor da UFF com o MEC (ver Anexo G)126, onde se reafirma todos os princípios do REUNI 

e estabelece como verdadeiras cláusulas pétreas a elevação da relação professor/aluno para 

1/18 e a taxa de conclusão média dos cursos para 90%.  

O Boletim acrescenta que a informação foi detalhada pela professora Ângela Siqueira 

da Faculdade de Educação (FE/UFF), durante seminário promovido pela entidade e que de 

acordo com a professora, as metas estabelecidas vão até 2017. Isso se dá exatamente para que 

seja possível atingir as que se configuram como cláusulas pétreas na expansão da UFF.  

Até 2011, a UFF se comprometeu a realizar um aumento da ordem de 106% nas vagas 

da graduação, sendo que a ênfase está no noturno (ensino), onde o aumento proposto é de 

254% em relação aos números de 2007 (Boletim Aduff-SSind, 2008). 

O Boletim Aduff-SSind (2008) ainda informa que no acordo de metas UFF/MEC o 

total de concluintes terá que aumentar em 228%, sendo que no período noturno a meta a ser 

atingida implica num aumento de 521%. As matrículas de mestrado terão que aumentar em 

28% e as de doutorado, em 45%. Para promover toda essa expansão, a universidade receberá 

apenas 890 professores equivalentes que, se forem DE, serão 578.  

O texto relata que a professora Ângela Siqueira abordou ainda a reestruturação do 

Regulamento dos Cursos de Graduação pela PROAP, que, calcada na promoção da 

mobilidade acadêmica, gerará uma formação mais rápida. Segundo ela, até 2009 está previsto 

um aumento de 67% no número de matrículas.  

Ainda, segundo a professora, em contrapartida só 25% dos recursos prometidos à 

                                                                                                                                                         
apresentados nas propostas vencedoras do certame encontravam-se acima dos valores referenciais obtidos no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), ou seja, com sobrepreço 

unitário. Segundo o relatório de auditoria nº TC 014.043/2012-2 o tribunal também identificou dano ao erário 

causado por ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários e por jogo de cronograma. Esse jogo 

ocorreu porque a parte mais vantajosa do contrato, do ponto de vista econômico-financeiro, foi concentrada na 

fase inicial da obra, com posterior abandono pela contratada, após o faturamento de poucos itens com 

sobrepreço. O superfaturamento identificado no Instituto de Química foi de aproximadamente R$ 2,2 milhões, 

equivalente a 13,31% do valor total dessa obra. No relatório ainda consta a decisão de 09/09/2015 onde se lê 

que o TCU “rejeitou as justificativas apresentadas pelos gestores, determinou a aplicação de multa e a 

conversão do processo em tomadas de contas especial para fins de ressarcimento dos prejuízos, se forem 

confirmados. Além disso, foi determinado à UFF que, se for o caso, efetue o desconto integral ou parcelado 

da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis”.  

 
126

  Ver Anexo 7 – Termo de Acordos de Metas UFF/MEC – Indicadores e Dados Globais. Disponível em: 

http://www.aduff.org.br/especiais/observatorio01e.htm#miniaturas 

http://www.aduff.org.br/especiais/observatorio01e.htm#miniaturas
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universidade terão sido de fato repassados, isso significa que 75% dos recursos virão somente 

a partir de 2010, ano em que termina o Governo Lula. Com a mudança de governo, há risco 

real de que a maioria dos recursos prometidos nunca chegue à universidade (BOLETIM 

ADUFF-SSIND, 2008).  

Vale lembrar que as metas acordadas têm que ser cumpridas ano a ano, sob risco de 

rescisão do acordo por parte do MEC. Nas palavras da professora Ângela Siqueira, “[...] o 

acordo de metas está dentro da visão de administração gerencial do setor público. Hoje, os 

reitores agem como representantes do governo, e não da comunidade universitária. É a lógica 

do contrato de gestão.” (BOLETIM ADUFF-SSIND, 2008). 

Complementando a abordagem do acordo UFF/MEC, o texto de Gregório, Rodrigues 

e Mancebo (2012) considera aspectos fundamentais para a compreensão de todo o processo da 

denominada expansão via REUNI, tomando como referência dados colhidos junto à Aduff-

SSind, no Observatório da Universidade que consta no site da entidade (Anexo F).  

Para os autores o documento aprovado, apresentava-se dividido em cinco dimensões: 

1) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública; 2) Reestruturação Acadêmico-

Curricular; 3) Renovação Pedagógica da Educação Superior; 4) Mobilidade Intra e 

Interinstitucional; e 5) Compromisso Social da Instituição e Suporte da pós-graduação ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação – articuladas entre si 

e que, muitas vezes, repetiam-se ou se sobrepunham (GREGÓRIO; RODRIGUES; 

MANCEBO, 2012, p. 995). 

 Todavia, os autores lembram que o Reuni, como todos os mecanismos atrelados a ele 

na composição da contrarreforma
127

 universitária posta em prática pelo governo Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2010), não nasceu na UFF, sua gênese pode ser localizada em diversas 

ações desenvolvidas no interior da UFF desde a administração anterior 
128

.  

No texto de Gregório, Rodrigues e Mancebo (2012) vale ainda consultar análises feitas 

pelos autores a partir do Acordo de Metas como, por exemplo, a de que na expansão 

                                                 
127

 Gregório, Rodrigues e Mancebo (2012), em nota, esclarecem o sentido do termo que utilizam no texto: “Ao 

contrário da noção de reforma, que indica a ampliação de direitos, ainda que nos marcos da ordem 

burguesa, a contrarreforma caracteriza um conjunto de ações que elimina ou reduz direitos historicamente 

conquistados” (2012, p. 1005). 

 
128

  Segundo Gregório, Rodrigues e Mancebo (2012) isto se constata através de documentos como: 1) o Projeto 

Pedagógico-Institucional (PPI) da UFF; 2) o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF; 3) o 

Projeto de Adesão da UFF ao Programa Reuni; 4) o Regulamento dos Cursos de Graduação; 5) o segundo 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); e, 6) o Termo de Acordo de Metas celebrado entre a UFF e o 

MEC (2012, p. 992), citado pelo documento do GTPE-Aduff/SSind e reproduzido no Anexo 6. Ainda, 

segundo os autores, grande parte das diretrizes trazidas pelo Reuni refletem e legitimam muitas ações em 

curso na universidade, onde frequentemente se escutava, no cotidiano da instituição que “O Reuni é somente a 

cereja do bolo” (2012, p. 1004). 
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acordada, o aumento das matriculas e do número de concluintes deveriam ocorrer “[...] com 

forte intensificação do trabalho docente, já que a relação de alunos de graduação por professor 

sofreria um acréscimo de 58%, mesmo considerando as novas contratações” (GREGÓRIO; 

RODRIGUES; MANCEBO, 2012, p. 1003). 

Eles informam que o aumento na relação aluno-professor - 11,36 em 2007 e prevista 

para 18,28 em 2017 – denota um agressivo crescimento do número de alunos, aliado a um 

falso incremento na força de trabalho, já que considerando a variação percentual no período 

2007/2010, o acréscimo foi de 32,18% no número de docentes contra 52,64% de matriculas 

na graduação (GREGÓRIO; RODRIGUES; MANCEBO, 2012, p. 1003). 

Segundo eles, este quadro se agrava se considerarmos o déficit anterior (1995-2005), 

que inclui anos do governo FHC e de Lula da Silva, e, onde a variação percentual, na mesma 

relação é de 13,53% no número de docentes contra 126,11% de matriculas na graduação. Eles 

lembram ainda que, segundo o acordo, o não-cumprimento das metas pela universidade “[...] 

implicaria a interrupção da transferência de recursos”  (GREGÓRIO; RODRIGUES; 

MANCEBO, 2012, p. 1004). 

Squissard (2009) já havia publicado que a evolução da relação docente-alunos 

(docentes em “tempo integral equivalente” e matriculados de “graduação equivalente”, 

excluídos os professores substitutos), na UFF apresentava os seguintes dados no período entre 

1995-2005: Redução de 10% no total de docentes, aumento de 49% nas matriculas de 

graduação e aumento de 67% na relação docente-alunos, passando de 1/9 em 1996 para 1/15 

em 2005. 

Ainda o mesmo trabalho acresce a questão do número de matriculas na pós-graduação 

na UFF, no período 1995-2005, que teve um aumento em 167,2%, enquanto na graduação o 

aumento foi de 19,8%.  

Os dados coletados junto à própria universidade também dão conta da implementação 

de uma política efetivamente e numericamente voltada para a pós-graduação: cursos de 

graduação em 1995 eram 42 e em 2005 passaram a 47; cursos de mestrado em 1995 eram 09 e 

em 2005 passaram a 19; e, doutorado era 01 em 1995 e em 2005 passaram a 05. 

Outro trabalho que confirma os dados acima e é importante para compreender que se 

passa na UFF atualmente, é o do Grupo de Trabalho de Política Educacional (GTPE/2013) da 

Aduff Seção sindical do Andes (Aduff-SN), que publicou caderno que tratava da expansão e 

das condições de trabalho docente na universidade.  

Nele aparece a informação de que UFF, desde 2002, com o Projeto Político-

Pedagógico e em 2004, com Plano de Desenvolvimento Institucional, já definia uma política 
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de expansão de matriculas no ensino de graduação. 

Em função disto, a implantação do Reuni na universidade assumiu uma conotação de 

centralidade na política da administração, sendo mobilizados todos os esforços para que o 

caminho da aprovação do projeto fosse o mais facilitado possível. 

Ainda assim, só após vencer a resistência do movimento estudantil e dos docentes foi 

possível sua aprovação - a UFF foi uma das últimas universidades federais a enviar sua 

decisão ao MEC -, e, mesmo assim, após um período de um enfretamento direto com suas 

militâncias 129. Acresce a este processo autoritário de tomada de decisão, o fato de que os 

fóruns internos à universidade posicionaram-se, por ampla maioria, contrariamente ao Reuni. 

Lima (2013) afirma que sua análise da evolução do quadro de pessoal docente, 

especificamente na UFF no período 1995-2010, indica o aumento de nomeações de 

professores, especialmente nos anos de 2009 e 2010, e que esse aumento, entretanto, não 

corresponde às necessidades da universidade para responder a expansão das vagas discentes e 

do numero de cursos de graduação no período anterior ao Reuni (1995-2006) e “[...], muito 

menos, no período de implantação do referido Programa” (LIMA, 2013, p. 97). 

Ela completa o raciocínio, revelando que de 1995 a 2005 foram nomeados 429 

professores na UFF e que de 2006 a 2010 foram nomeados 1.216, o que totaliza 1.645 

professores no período de 1995 a 2010. Para ela a grandiosidade desse número desaparece 

quando contabilizamos o número de aposentadorias e de vacância por exonerações, 

falecimentos e posse em outro cargo inacumulável no citado período.   

Essa contabilidade revela, segundo ela, um dado que não é destacado nem pelo 

governo e nem pela reitoria da universidade “[...] no período de 1995 a 2010 foram 1.454 

professores excluídos do quadro de pessoal da UFF (aposentadorias e vacâncias)” (LIMA, 

2013, p. 97).  

Portanto, nas contas de Lima (2013) a UFF teria um saldo positivo de apenas 191 

professores, nos últimos 15 anos, o que, em nossa opinião está longe de configurar uma 

expansão, e, somente com boa vontade, pode ser entendido como uma recomposição do 

quadro deixado pelo governo FHC. 

O Caderno da Aduff-SSind (2013, p. 27) que trata da expansão precarizada na UFF 

atesta que, segundo dados obtidos junto Associação Nacional dos Dirigentes das 

                                                 
129

  No caderno publicado pela Aduff-SSind (2013, p. 26) fica caracterizado o clima de enfrentamento a que se 

chegou na ocasião da aprovação do Reuni, que só se deu após reunião do Conselho Universitário realizada no 

Palácio da Justiça localizado no centro da cidade de Niterói, sob forte escolta policial que barrava a entrada 

dos docentes e estudantes contrários a proposta: “[...] Os policiais militares usaram spray de pimenta e 

ameaçaram estudantes e professores de prisão[...]”. Disponível em: www.aduff.org.br. 
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Universidades Federais – Andifes, a UFF realizou uma ampliação do número de vagas 

discentes em 63% no período 2006-2010, a segunda no Estado do Rio de Janeiro. 

Considerando o período 1995/2010 a UFF passou de 2.572 (1995) para 2.920 (2010) 

docentes – aumento de 13,53% - enquanto as matriculas nos cursos de graduação passaram de 

15.967 (1995) para 36.103 (2010), portanto um aumento acima de 126%, sendo que só no 

período 2006-2010 houve um acréscimo de 63% no aumento de vagas discentes. 

Outra característica apresentada pelo processo de expansão na UFF é a ampliação dos 

campi e de cursos oferecidos no interior do Estado do Rio de Janeiro – a denominada 

interiorização - que se deu a partir de 2003 e que se intensificou com a adesão ao Reuni em 

2007. 

No Caderno da Aduff-SSind (2013, p. 37), observa-se que é sensível a diferenciação 

entre as condições de trabalho da sede e das unidades do interior, e se reconhece que a sede 

ainda dispõe de maiores recursos, de um modo geral para o seu funcionamento. 

Nele aparece um relato bastante consistente das condições de funcionamento dos 

cursos no interior do estado onde os alunos assistem aulas em containers, enfrentam a falta de 

infraestrutura para o funcionamento de laboratórios e se deparam com condições 

inconsistentes para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, a depender de cada 

uma das localidades onde se instalara, entre outras que são ali relacionadas. 

Esta variedade de funcionamento tem em grande parte a haver com o contrato 

estabelecido entre as partes (UFF/prefeitura dos municípios) e a boa vontade dos prefeitos 

locais. Estabelece-se muitas das vezes um “jogo de empurra” entre as instancias locais e 

federais sobre a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura, com prejuízo para os 

alunos.  

Via de regra os contratos deixam a encargo da universidade a responsabilidade de 

garantir os docentes e servidores técnico-administrativos (de carreira e terceirizados) para a 

realização das atividades, porém a troca da administração a cada período eleitoral produz uma 

situação nebulosa sobre a manutenção das condições de funcionamento dos cursos, que, na 

maioria das vezes, exige nova pactuação com os municípios.  

Diante dos dados expostos e se considerarmos apenas o aumento de 1/9 para 1/18 na 

relação docente/alunos - pactuado no Acordo de Metas como MEC para 2017130-, e dos cursos 

                                                 
130

  No Relatório de Gestão da UFF de 2013 (2014, p. 274) consta, segundo os resultados dos Indicadores 

Primários definido Pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que a relação “Aluno em tempo integral/número 

de professores equivalentes foi de 11,25 em 2011, de 12,75 em 2012 e de 13,12 em 2013”. Já no Relatório de 

Gestão da UFF de 2014 (2015, p. 327), nos indicadores de desempenho, aparece que a mesma relação foi de 

11,86 . 
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de pós-graduação, podemos afirmar que não houve expansão, o que se verifica é uma 

reposição que sequer consegue cumprir seu objetivo e que exige uma dedicação ampliada dos 

professores e servidores técnico-administrativos.  

A solução encontrada pelo governo e pela administração foi se conformar com a 

contratação de professores substitutos, que reedita formula próximas de versões conhecidas 

(professores convidados, temporários, etc.), ampliam a precarização e intensifica o trabalho 

docente no âmbito das universidades federais, situação onde a UFF também se enquadra.  

Os trabalhos de pesquisa sobre a implantação do programa em outras universidades 

indicam um panorama semelhante ou pior. Eles dão conta, do aprofundamento dos problemas 

enfrentados pelas universidades públicas brasileiras gerados por uma visão produtivista 

seguidas por sucessivos governos federais e corroborados também por sucessivas reitorias. 

 

 

4.1.1 As fundações de direito privado na UFF (a “porta de entrada” das privatizações) 

 

 

Este quadro traçado até o momento vai encontrar na criação e na presença das 

fundações privadas de apoio na UFF, uma variável de extrema relevância e significado na 

intensificação da privatização da universidade. 

Já vimos que questão das fundações de direito privado é um aspecto emblemático da 

supremacia da lógica privatista nas universidades públicas desde FHC até o presente, mesmo 

que junto a elas outras tenham se desenvolvido e tomado conta do ambiente acadêmico, como 

veremos ainda no caso da UFF.  

Vimos, no capítulo anterior, que elas não são exclusivas deste período, no entanto, seu 

reaparecimento se dá de uma forma avassaladora no final da década de 1990, com primazia 

para a modalidade de fundações de direito privado de apoio às universidades públicas e têm 

funcionado desde então, como um dos principais agentes de intensificação das privatizações 

nas universidades públicas.  

A atribuição da designação de “porta de entrada” se dá exatamente por esta 

caracterização e pela utilização feita das mesmas como um argumento forte junto à 

comunidade acadêmica para pavimentar sua aprovação: a ideia de que elas viabilizariam 

maior captação de recursos externos, aumentariam a relação da universidade pública com as 

empresas, e possibilitariam aos docentes, principalmente, complementar suas remunerações 

com a realização de oferta de seus conhecimentos no mercado.   
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Este último argumento, por exemplo, tem larga passagem no ambiente acadêmico 

ainda hoje, mesmo que o tempo tenha se encarregado de desmontar a ilusão de ganho 

acessível à maioria dos docentes.   

No entanto, tem possibilitado, ao governo e aos administradores de plantão, uma 

margem de manobra considerável ao negociar as reposições salariais e as condições de 

trabalho com as entidades sindicais no plano federal e local.  

O argumento de remuneração baixa dos docentes, reconhecidamente uma das mais 

categorias mais defasadas do serviço público em comparação com outras, acaba se diluindo 

junto à opinião pública que acredita na ideia de que esses mecanismos complementares de 

remuneração, pela via de venda de serviços junto ao mercado, repõem as perdas salariais.  

Como exemplo, a tabela do Anexo H 
131

, disponível no site da Associação dos 

Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Adurfj-SSind (2015) dá conta de que 

está em curso, uma tendência preocupante à desvalorização da remuneração dos docentes.  

A matéria da Adufrj–SSind, de 15 de junho de 2015, informa que a questão salarial é 

um item importante da greve em curso, e ainda que, o sindicato nacional (Andes-SN) chama a 

atenção para este fato que, a médio prazo, compromete a dedicação exclusiva e o caráter 

público da universidade, “[...] pois esta tendência precariza as condições de trabalho dos 

professores federais da mesma maneira que ocorreu com a carreira dos professores do estado 

e do município” (ADUFRJ – SSIND, 2015). 

Assim, neste contexto de baixos salários, o incentivo à captação de recursos por parte 

de cada professor, realiza a conveniente apreensão individualizada do espaço das 

universidades públicas, ao mesmo tempo em que propaga um pseudo produtivismo no seu 

interior e acaba por favorecer soluções a cada dia mais distantes do projeto de Universidade 

Pública que defendemos. 
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  A tabela do Anexo 8, que inclui o ano de 2015, está inserida em uma matéria com o titulo: “Comparativo 

entre remunerações de certas profissões no serviço público federal mostra como os professores foram 

desprestigiados pelos governos ao longo dos últimos anos - Pesquisadores do MCT e do IPEA ganham 

mais”. A matéria avalia que sai governo, entra governo, o discurso a favor da Educação, com valorização de 

seus profissionais não muda, porém na prática não é isso o que se verifica. Foram comparados dados de duas 

carreiras similares, no primeiro nível com exigência de doutorado, ativos: Professor Adjunto 1 com Doutorado 

em regime de Dedicação Exclusiva (hoje em dia, o salário é igual para o professor DIII 1 da carreira de 

EBTT); e, Pesquisador do Ministério de Ciência e Tecnologia, com doutorado. Para evidenciar a diferença de 

tratamento com os docentes, vale comparar os vencimentos do primeiro nível da carreira de Pesquisador do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para a qual não existe necessidade de doutoramento. Em 

2003 os quadros do IPEA passaram a receber mais. Em 2009, os docentes federais foram ultrapassados 

também pelos pesquisadores do MCT. Desde então, apesar de apresentarem uma ligeira aproximação com os 

servidores do ministério de Ciência e Tecnologia, os professores continuaram desprestigiados. É bom que se 

esclareça que não se questiona aqui o nível de remuneração dos outros servidores públicos, apenas 

reivindicamos uma equiparação que qualifique a atuação dos trabalhadores das universidades públicas por 

cima.  O Plano de Carreira que o movimento docente defende dá conta desta e de outras tantas relativas à 

questão (Piso salarial, uma linha no contracheque, etc.). 
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As fundações de direito privado ainda tem tido um papel chave de formalização do 

processo de privatização, no plano jurídico, deste processo de submissão ideológica e objetiva 

ao projeto neoliberal em curso no interior das Universidades Públicas brasileiras.   

Elas são o principal agente político, ideológico e econômico (viabilizam os 

procedimentos operacionais das receitas obtidas, entre outras), que dão sustentação a uma 

lógica que amplia a existência de iniciativas privatistas, como o empreendedorismo e seus 

correlatos (empresas Junior, incubadoras de empresas, feiras de negócios, entre outras) que 

estão transformando de maneira acelerada o ambiente das universidades públicas a 

semelhança de um mercado aberto de compra e venda de produtos, de serviços e de mão de 

obra. 

Nas palavras apropriadas de Gregório (2015, p. 25), sobre a presença das fundações de 

direito privado no interior das universidades públicas, “[...] A criação deste “frankenstein 

jurídico” atingia os objetivos do governo, indo ao encontro dos interesses e recomendações 

dos organismos internacionais, desobrigando o Estado de seu papel fundamental de financiar 

a educação”. 

No caso da UFF, UFRJ, UniRIO e UFRRJ, as universidades públicas federais no 

Estado do Rio de Janeiro, a existência de diversas fundações de direito privada no seu interior 

não poderia ser diferente. Elas refletem um quadro que se espalhou como modelo pelo país. 

Com a chegada delas houve uma aceleração e intensificação do pacote de medidas voltadas ao 

processo de privatização interno e outros itens ocuparam espaço, como exemplo o discurso do 

empreendedorismo. 

Na UFF a Fundação Euclides da Cunha é “menina dos olhos” dos grupos que apoiam 

as iniciativas de privatização e buscam extrair benefícios de sua presença para que possam 

fazer dela o melhor uso em prol de seus interesses.  

Em verdade, de convictos defensores da iniciativa privada, têm muito pouco ou quase 

nada, o que querem mesmo é fazer o discurso a favor do mercado, desde que resguardado o 

direito de utilizarem principalmente a marca da universidade, pois é ela que garante, na maior 

parte das vezes, a aceitação dos produtos e serviços que vendem. 

O site e o relatório de Atividades da FEC de 2013 (2014) informa que ela foi criada 

em 19 de novembro de 1977 (começou a funcionar efetivamente em 1999) como uma 

instituição de direito privado sem fins lucrativos, com a missão de dar apoio à UFF (Lei 

Federal nº 8.958/94, Decreto nº 7.423/2010). 

Encontramos ainda a informação de que a fundação privada se encontra devidamente 

credenciada nos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia (Portaria conjunta nº 



335 

 

33/2012), e, no CNPq (Portaria Interministerial MCT/MF nº 445/1998), no que concerne à 

importação de bens que só podem ser utilizados em programas de pesquisa científica ou 

tecnológica ou por quem detenha credenciamento específico para esse fim. 

Segundo a Fundação e em consonância com suas finalidades institucionais, seu 

principal objetivo é promover e subsidiar projetos, eventos e atividades de Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Cultura, Ciência, Tecnologia, Letras, Artes, Desportos e Meio Ambiente de 

interesse da UFF e esta abrangente circulação pelas mais diversas áreas do conhecimento está 

ancorada numa missão voltada a “[...] Utilizar decisões e práticas organizacionais baseadas na 

ética e no humanismo [...]” (2014, p. 09). 

Utilizaremos na nossa avaliação os dados obtidos em dois documentos que ajudam a 

dar conta de algumas das principais questões que envolvem as consequências da relação entre 

a UFF e a FEC: O Relatório de Gestão do exercício de 2013 (2014) onde consta a prestação 

de contas ordinárias anual e o Relatório de Atividades da Fundação Euclides da Cunha de 

Apoio Institucional à UFF de 2013 (FEC, 2014). 

Reportar-nos-emos inicialmente a eles, porém, concomitantemente atualizaremos os 

dados obtidos com os que constam do Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015), na medida 

em que até o final do mês de julho de 2015 não constava, no site da fundação de direito 

privado, o Relatório de Atividades da FEC de 2014.   

O Relatório de Atividades da FEC de 2013 (2014), como veremos, possibilita cruzar 

as informações fornecidas pela UFF com a descrição dos projetos desenvolvidos pela 

fundação e valores envolvidos, permitindo assim avaliar se compensa o “preço” que a 

universidade paga, confrontados com os propalados “benefícios” que adviriam desta relação. 

O Relatório de Atividades da FEC de 2013 (2014) informa que no ano tiveram início 

176 projetos o que perfaz o total de 584 em desenvolvimento, e que na classificação desse 

montante a maioria é de consultoria (34,6%) e de Cursos (32,7%) – estes distribuídos entre os 

de Especialização (29,3%); Extensão (2,0%); Atualização (0,5%) e Mestrado Profissional 

(0,9%) (2014, p. 27). 

No documento não podia deixar de constar o argumento político-ideológico que 

justificasse sua presença extemporânea no ambiente das universidades públicas, e ele aparece 

no Relatório de Atividades da FEC de 2013 (2014), ao se afirmar que as fundações de apoio 

se constituem, hoje, em instrumentos indispensáveis que “[...] atendem de forma mais 

competente e ágil o ritmo exigido pelo mundo moderno, em contraste com aquele existente 

nas universidades públicas, com processos decisórios colegiados e amarras burocráticas” 

(2014, p. 09). 
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Tomando como parâmetro este argumento, a avaliação da FEC sobre o apoio 

concedido à UFF não podia ser diferente e ela busca naturalizar a ideia de que a fundação 

“[...] tem contribuído para a execução de diversas ações sob responsabilidade da UFF, 

principalmente no gerenciamento financeiro dos grandes projetos institucionais de pesquisa” 

(2014, p. 50). 

Ainda na avaliação feita pela FEC, aparece que sua participação na relação entre a 

UFF e os órgãos de fomento, ao longo dos anos, tem permitido que os projetos sejam  

executados sem solução de continuidade e “[...] com agilidade necessária para o máximo 

aproveitamento dos recursos captados” (2014, p. 50), e que tem sido importante seu papel na 

gestão financeira dos cursos de pós-graduação lato sensu. 

Vale comentar algumas informações a propósito da defesa que os defensores das 

fundações de apoio fazem da necessidade de um modelo de organização semelhante ao da 

iniciativa privada para a universidade pública, pois elas dão uma dimensão de como são 

convictos empreendedores no que os próprios denominam de “mercado competitivo”. 

No Relatório da FEC de 2013 (2014) consta que dos 584 projetos em desenvolvimento 

por instrumento jurídico, 442 estão vinculados à relação da fundação com a UFF e 142 são 

contratos e convênios com outros financiadores. 

O detalhe curioso é que depois de relacionar as 252 instituições (órgãos e empresas) 

que são parceiros da fundação, o relatório informa que em relação à captação de recursos 

financeiros em projetos por natureza jurídica dos órgãos financiadores, o montante que vem 

das empresas privadas é de apenas 17,7% (Anexo I), ao que se acresce o dado de que a UFF e 

a Petrobras juntas foram responsáveis por 76,0% do financiamento dos convênios no ano 

(2014, p. 48). 

Assim é cômodo defender o empreendedorismo e a captação de recursos no “mercado 

competitivo”, quando o patrimônio público construído no país em décadas anteriores é quem 

sustenta financeiramente o discurso político-ideológico a favor da iniciativa privada, e ainda 

usa a marca e as instalações da universidade pública. 

No Relatório de Gestão da UFF de 2013 (2014), encontramos a informação de que a 

dispensa de licitação foi responsável pelo montante de mais de 44 milhões de reais em 

despesas, e que grande parte deste valor foi para contratação da Fundação de Apoio à UFF, 

responsável nesses casos por desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão. No caso da 

Unidade Gestora (UG) da UFF que centraliza a execução dos contratos com a fundação em 

2013: “[...] As contratações por dispensa realizadas por esta UG equivalem a R$ 25,5 

milhões, ou seja, mais de 60%” (2014, p. 160). 
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Na Análise crítica do Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015) está escrito que as 

contratações diretas (dispensa e inexigibilidade), que sofreram liquidação em 2014, 

aumentaram apenas 12,42% em relação a 2013. Segundo o texto “[...] Os casos de 

inexigibilidade concentram-se, em sua maioria, nas contratações feitas junto à Fundação 

Euclides da Cunha de Apoio a UFF – FEC” (2015, p. 171). 

O documento da universidade apresenta ainda a Relação de Projetos Desenvolvidos 

pelas Fundações de Apoio, vigentes no período 01/01/2013 a 31/12/2013.  Após a descrição 

de uma variedade de contratos e convênios com FEC aparece registrado que montante de 

recursos repassados pela UFF: Contratos (R$ 70.351.774,95) e Convênio (R$ 1.056.960,83), 

só para que se tenha uma dimensão de valores envolvidos. 

É interessante cruzar esta informação fornecida pela UFF, com o que está descrito no 

Relatório de Atividades da FEC de 2013 (2014) no item sobre os ressarcimentos feitos pela 

fundação à universidade. 

No Relatório da fundação está registrado que o valor do montante repassado à UFF em 

2013 - somando os repasses definidos por lei e “outros tipos de apoio” -, foi de  R$ 

9.369.628,34.  

Já o Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015) registra deliberação do Tribunal de 

Contas da União (TCU) que determina a UFF informar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o 

recolhimento à Conta Única do Tesouro dos recursos obtidos em razão da execução de cursos 

de pós-graduação autofinanciáveis, relativos ao período 2010 – 2012, onde a UFF, após 

providência, responde que sobre o período “[...] com base no levantamento realizado no 

SIAFI, o montante arrecadado, foi na ordem de R$ 20.339.561,72 (vinte milhões, trezentos e 

trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)” (2015, p. 219). 

Baseados nestes dados, podemos afirmar que o montante recolhido entre 2010 – 2012 

assegurou à universidade aproximadamente R$ 6.800.000,00 (Seis milhões e oitocentos mil 

reais) por ano, uma cifra que não justifica sequer financeiramente, se considerarmos esse 

valor em função dos aportes necessários à sua manutenção, os prejuízos causados pelo avanço 

do processo de privatização, desregulamentação das relações de trabalho e sua ingerência 

indevida nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, fundamentos de uma universidade 

pública.  

Vale destacar no Relatório de Gestão da UFF de 2013 (2014) informações que 

aparecem com o título Trabalho de auditorias de maiores relevâncias realizadas pelos 

auditores da UFF no exercício 2013, pois causa, no mínimo, estranheza o nível das questões 

apontadas pelos auditores considerando uma relação que acontece há tantos anos entre a 
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universidade e a fundação (2014, p. 235). 

Como exemplos, no Relatório de Gestão da UFF de 2013 (2014), citaríamos 

recomendações dos auditores internos na parte sobre a Gestão de Bens e Serviços quando se 

refere às transferências realizadas à Fundação de apoio:  

- No item 12, na parte sobre recomendações, lê-se que “[...] a PLAP/PROPLAN 

monitore vigorosamente, os contratos celebrados entre a UFF e a FEC de modo a inibir 

ocorrência de procedimentos irregulares” (2014, p. 235);  

- No item 13 tratando do processo referente ao Termo de Cooperação com a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os auditores constatam “[...] Ausência de 

expressa autorização da ANTT para que a UFF subcontrate a FEC”, [...] “Divergências quanto 

ao papel da FEC neste instrumento convenial” (2014, p. 235). 

- No item 14, onde várias questões são citadas, destacaremos algumas das constatações 

feitas pelos auditores, todas relativas aos cursos autofinanciáveis (falaremos mais deles 

adiante): 

. Não há, em qualquer dos processos analisados, comprovação de instauração de 

tomadas de contas especial ou aplicação de penalidade por parte do fiscal do contrato, apesar 

do patente atraso nas prestações de contas; 

. Inadequada, além de carente de lastro legal ou regulamentar a emissão de “Parecer 

Regular de Aprovação de Prestação de Contas” por órgão diverso daquele a quem compete 

pronunciar-se conclusivamente sobre a execução financeira apresentadas no relatório; 

. Ainda que assim não fosse, o princípio da segregação de funções impediria, em 

absoluto, que a autoridade envolvida na execução financeira de curso autofinanciável 

homologasse suas próprias contas. Há, inclusive, orientação expressa da setorial contábil do 

Ministério da Educação (MEC) neste sentido; 

. A incidência do princípio em comento é ainda mais relevante quando considerado 

que incumbe à PLAP/PLAN a realização de dispensa de licitação em favor da fundação de 

apoio, para remuneração das contratações pretendidas; 

. O risco que se visa mitigar é o de o agente responsável por um ato de 

descentralização, controle, conferência ou contabilização, emita parecer sobre seus próprios 

atos (2014, p. 236). 

E, ainda, no mesmo item 14, a equipe de auditores responsável pelo trabalho destacou, 

além do já foi apontado, “[...] os principais achados de auditoria, relacionados na planilha 

abaixo”: 

a) Apresentação de faturas em duplicidade 
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b) Ausência de aposição de visto do coordenador nos comprovantes de despesa 

c) Ausência de aprovação de Plano de Trabalho 

d) Ausência de encaminhamento do processo à PF/UFF para parecer 

e) Ausência de processo licitatório para aquisição de bens e contratações de serviços 

(2014, p. 236), e várias outras.  

Este vasto repertório de irregularidades – a relação vai até a letra Z - leva a auditoria a 

sugerir que a administração promova “[...] análises visando a identificar e corrigir pontos 

negativos e mitigar as ameaças que incidem sobre a atividade da Coordenadoria de Projetos 

com a Fundação de Apoio [...]” (2014, p. 237).  

Pelo que se apura das questões citadas e pelo grau de irregularidades nelas contidas, 

tudo indica que este “modelo” de administração se espalhou pelas fundações privadas de 

apoio às universidades públicas, vide ser basicamente uma reprodução e ampliação de tantas 

que vimos pelo Brasil de norte a sul.  

O Relatório de Gestão da UFF relativo ao ano de 2014 (2015) atualiza alguns dados e 

valores que vale a pena registrar, para que possamos acompanhar como a situação se complica 

e se deteriora a cada ano na relação com a fundação de apoio privada – FEC. 

O Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015) apresenta uma relação de 274 projetos 

(cursos pagos e convênios) desenvolvidos pelas fundações de apoio (FEC) no período de 

01/01/2014 e 31/12/2014 (2015, p. 333), que segundo o mesmo Relatório levaram a valores 

brutos previstos de R$ 147.808.235,99 e valores repassados de R$ 95.464.239,03.  

O Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015), pelo que consta do item relativo à 

atuação da unidade de auditoria interna, indica que o quadro apontado acima não sofreu 

grandes alterações um ano após.  

De saída é bom frisar que no mesmo relatório, quando se refere à qualidade dos 

controles internos utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho 

operacional da UFF, o auditor interno informa que a universidade encontra-se nos estágios 

iniciais de desenvolvimento de uma cultura corporativa orientada pela governança. 

Na universidade, segundo a opinião da auditoria interna constante do Relatório 2014, 

verifica-se elevado número de recomendações expedidas pelo TCU, pela Controladoria – 

Geral da União e pela própria Auditoria Interna pendentes de atendimento sem justificativa ou 

mesmo solução alternativa, “[...] inexistindo esforço coordenado e sistemático para 

implementação das mesmas” (2015, p. 67). 

É bom reparar que no mesmo relatório, sobre os citados auditores, aparece o propósito 

de “[...] Normatizar a vedação da participação dos auditores internos em atividades que 
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possam caracterizar participação na gestão” (2015, p. 273).  

Ao o que a administração sintetizando a providência adotada registra que publicou a 

Portaria nº 53.722 (25/03/15) e onde se lê que “[...] Entendemos ser possível complementar a 

referida Portaria com orientações de vedação da participação dos auditores internos em 

atividades que possam caracterizar participação na gestão” (2015, p. 273). Causa estranheza 

que tal providência precise ser normatizada, já que é um pressuposto básico do exercício da 

função de auditor interno. 

No Relatório da UFF de 2014 (2015), estão registradas informações que em muito 

lembram ou ampliam os conteúdos dos anos anteriores. Senão vejamos: 

- O item 10 trata da verificação da consistência dos convênios e contratos firmados 

com as fundações de apoio, onde se recomenda monitorar, vigorosamente, os contratos 

FEC/UFF na tentativa de inibir (o uso do verbo e significativo) a ocorrência de procedimentos 

irregulares (2015, p. 62).  

- Recomenda-se ainda que a FEC quando da realização de aquisições ou contratações, 

proceda à prévia cotação de preços no mercado, com, no mínimo, três empresas do ramo, e, 

ainda no mesmo item, entre outras recomendações que se apurem responsabilidades técnicas e 

administrativas pelos procedimentos equivocados quando da assinatura do contrato 

contrariando as normas legais (2015, p. 273). Observe-se mais uma vez que se trata de uma 

relação de mais de uma década entre os “parceiros” e que envolve procedimentos previstos 

em legislação pertinente; 

- O Quadro que consta da página 229 do Relatório (2015) fornece dados sobre o 

cumprimento, por parte da universidade, das deliberações do TCU no exercício, onde se 

comprova que os problemas na relação UFF – FEC se agudizam (2015, p. 63).  

Instada a abster-se de contratar a fundação de apoio para a realização de atividades que 

se confundam com as desenvolvidas de forma rotineira pelos servidores do quadro 

permanente da UFF, a nova administração informa que constitui um Grupo de Trabalho, com 

o objetivo de rever, analisar e propor instrumentos para normatizar, institucionalizar e 

divulgar métodos, modelos e práticas que evitem que tais contratações voltem a ocorrer 

(2015, p.229).   

A quantidade de irregularidades e recomendações feitas pela auditoria interna e pelo 

TCU dá conta das situações que vêm se acumulando durante anos e pode-se então avaliar os 

estragos que trazem para a trajetória de uma das maiores universidades pública do país. 

Segue abaixo uma síntese de algumas das questões apontadas pela auditoria interna e 

pelo TCU que, pela gravidade, nos deixam ainda surpresos: 
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- “Que a universidade institua rotina de consultas aos sistemas de gestão de 

remuneração de pessoal para assegurar-se que nenhum bolsista percebe valores superiores ao 

teto do funcionalismo público” (2015, p. 63); 

- “Que a Universidade exija, ao contratar a Fundação de Apoio, apresentação de 

proposta comercial detalhada que indique, especificamente, os custos e despesas operacionais 

que serão incorridos” (2015, p. 63);  

- “Que a Universidade abstenha-se de efetuar pagamentos antecipados à fundação de 

apoio” (2015, p. 63); 

- “Que a universidade tome providências no sentido de sancionar a Fundação de Apoio 

quando esta descumprir as obrigações contratualmente assumidas, em especial a ausência de 

prestação de contas” (2015, p. 63); 

- “Que a Universidade solucione os casos de conflito de interesse caracterizado 

quando servidor de seu quadro atua em projeto também como ocupante de função na 

fundação de apoio, bem como instituía controles internos que visem a impedir a prática” 

(2015, p. 64). 

É o caso de perguntarmos se os maiores beneficiários do esquema de captação de 

recursos próprios na relação entre a UFF e a FEC deixam que seus investimentos particulares 

incorram em tais erros. Como o preço maior por este conjunto de irregularidades fica por 

conta da UFF, no final prevalece à máxima: “se der tudo certo é meu, se der problema é da 

UFF”.  

As providencias acenadas pela atual administração para solução dos problemas passa 

pela constituição de grupo de governança, de comissões técnicas e de grupos de trabalho, o 

que nos parece excessivamente condescendente diante da magnitude dos problemas 

apontados. 

A continuidade desta relação fragiliza cada vez mais a UFF perante a sociedade e a 

deixa sujeita a ataques dos interessados na privatização das universidades públicas no país, 

como os que já começam a aparecer nos veículos de comunicação atrelados a grandes grupos 

econômicos. 

Os que tratam a universidade desta maneira estão pouco interessados em que ela 

permaneça pública, desta forma não querem nenhuma alteração no atual estado coisas, e 

certamente não será com medidas paliativas, que apenas postergam a solução do problema, 

que conseguiremos retirar essa nodoa da trajetória da UFF.  

A questão não é recente, escrevendo a partir da experiência que teve como ex-

presidente do conselho fiscal da Fundação Euclides da Cunha designado pelo Conselho 
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Universitário da UFF, Davies (2006, p. 36) já afirmava que a proposta de criação das 

fundações de apoio às IES “[...] não surge com o objetivo de oferecer agilidade a uma 

máquina emperrada, mas sim de diminuir a responsabilidade dos governos no financiamento 

integral das IES e fortalecer os elementos privatistas em seu interior, sobretudo aqueles 

capazes de oferecer serviços mercantilizáveis [...]”. 

Davies (2006, p. 40) sintetiza, com palavras que podemos afirmar que também são 

nossas, lembrando que as atividade e contas da FEC nos seus dois primeiros anos de 

existência, confirmam a avaliação de que as fundações privadas de apoio servem mais para 

aliviar a pressão sobre os governos para o financiamento de seus gastos “[...] e reforçar a 

ofensiva privatizante no interior da UFF, contribuindo com nada ou muito pouco para o 

fortalecimento institucional e público da UFF”. 

As fundações ainda beneficiam a implantação de uma das principais bases do projeto 

neoliberal nas universidades – a contratação de serviços a terceiros. Na UFF eram em número 

de 448 os trabalhadores terceirizados conforme informação contida no Relatório de Gestão 

(2013), incluindo os lotados no Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP, com uma 

tendência de aumento progressivo ano a ano, onde só no exercício de 2013 houve um ingresso 

de 154 novos “Servidores em Contratos Temporários” (2014, p. 171-193). 

Tudo isto, respaldadas pela política do governo federal de estímulo às parcerias 

público-privada, - ancoradas no argumento ideológico de que agilidade na gestão gerencial é 

atributo da iniciativa privada -, e, à captação de recursos próprios como forma de viabilizar 

seu funcionamento e a complementação da remuneração dos docentes nas universidades 

públicas, levou a que as fundações privadas fossem aprovadas, ocupasse cada dia mais espaço 

na academia e prosseguissem até os nossos dias. 

Ainda que, utilizando os parâmetros de custo e beneficio numa perspectiva 

estritamente financeira, o que não cabe para o caso de uma universidade pública que lida com 

a produção de conhecimento que envolve pesquisa básica e aplicada, o balanço a que 

chegamos leva a conclusão de que os benefícios para a UFF advindos da relação com a FEC 

são irrelevantes em comparação com o alto custo que sua presença resulta para a 

universidade.  

Sua presença e sua forma de conduzir “os negócios” colocam a UFF em posição de 

extrema fragilidade diante dos fundamentos de uma universidade, ainda mais, sendo como é 

uma universidade pública, construída através da luta de muitos na história do Brasil. Nossa 

posição é, antes de qualquer coisa, política e em defesa de um projeto de universidade pública 

de qualidade pelo qual lutamos há décadas. 
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4.1.2 Os cursos pagos 

 

 

Um dos braços desta política favorecida pelos mecanismos de privatização da 

universidade se dá pelo avanço dos cursos pagos na UFF. Eles têm acontecido numa 

quantidade avassaladora até o presente.  

Com a crise instalada no mundo e por tabela no país, a perda do poder aquisitivo das 

camadas de classe média da população tem levado a uma dificuldade de novas inscrições nos 

cursos, para não falar da concorrência, com iniciativas de mesmo porte das outras 

universidades pública e privadas na região. 

No site da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi) da UFF 

aprecem relacionados os cursos de pós-graduação latu sensu espalhados por toda a 

universidade, - entre eles os de MBA (sigla para Master in Business Administration, ou, em 

português, Mestre em Administração de Negócios) 132 -, que são na sua maioria pagos, através 

da cobrança de diferentes modalidades de taxas aos alunos - inscrição e manutenção como 

exemplo -, que se convertem, via de regra, em altas mensalidades (a ironia é a denominação 

eufemística para elas de “investimento”, linguajar próprio do meio empresarial). 

O traço político mais determinante de tais “investimentos” é que se utilizam da 

logomarca da UFF e de suas instalações para se legitimarem, pois, sem isso teriam pouca 

chance de sobrevivência no tão alardeado mercado.  

Isto sem citar os cursos de modalidade “à distância” que, além de se apropriarem do 

espaço público (para as aulas presenciais), ainda inserem práticas (tutorias que se utilizam de 

mão de obra de ex-alunos e/ou profissionais terceirizados) que colocam dúvidas sobre a 

qualidade do ensino oferecido. 

Os alunos inscritos, no entanto, sentem-se respaldados por uma universidade pública, 

cuja imagem na sociedade ainda é de qualidade, só não se sabe até quando a depender deste 

tipo de prática. 

No mencionado Relatório de Gestão UFF de 2013 (2014), na parte que trata do 

trabalho dos auditores da UFF, no item 14, ao tratar dos Cursos Autofinanciáveis, encontram-

se as constatações/recomendações feitas pelos auditores onde se lê que o “Parecer Regular de 

Aprovação de Prestação de Contas” pertence por lei ao Conselho de Curadores e que, 

                                                 
132

  O caderno Boa Chance, do Jornal O Globo de 05 de julho de 2015, informa sobre a edição brasileira da 

MBA Tour, que segundo o jornal é uma das maiores feiras de MBAs do mundo. O comentário “Se Maomé 

não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”, no início da matéria dá conta da importância que o mercado 

de educação no Brasil assumiu para as grandes empresas da área no mundo. 
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portanto, considera “[...] Inadequada, além de carente de lastro ou regulamentar a emissão 

[...]” do parecer “[...] Ainda que assim não fosse o princípio da segregação de funções 

impediria, em absoluto, que a autoridade envolvida na execução financeira de curso 

autofinanciável homologasse suas próprias contas” (2013, p. 236), entre outras que lá se 

encontram. 

Os auditores, ainda sobre os cursos “autofinanciáveis” via FEC, fizeram mais algumas 

constatações/recomendações (vimos parte delas anteriormente) que vale apresentar: “[...] h) 

Conta bancária única para diversos contratos; m) Despesas com tarifa bancária sem cobertura 

contratual; o) Divergência entre a conta específica do contrato e a conta dos comprovantes de 

pagamentos;  y) Ocorrência de despesas fora do período de vigência contratual” (2013, p. 

237), e outras.  

Já havíamos informado que iam até a letra Z, portanto vamos a ela. Repare-se que 

ainda que seja a última do alfabeto, tem dois acréscimos: “[...] z) Pagamento de bolsas a 

pessoas estranhas às arroladas no Plano de Trabalho, aa) Plano de trabalho omisso e/ou 

incompleto e bb) Receita de transferência entre projetos” (2013, p. 237).  

 Os auditores da UFF fazem, por fim, a seguinte consideração: “[...] Desta forma, é que 

a equipe de auditoria, no objetivo finalístico de aprimorar a gestão e reduzir a exposição da 

Universidade a eventuais medidas sancionadoras por parte dos órgãos de controle, entende ser 

necessária uma reformulação em toda a sistemática de contratação da Fundação de Apoio para 

o dito apoio e gerenciamento dos chamados cursos autofinanciáveis, [...]” (2013, p. 237), e 

outras. 

Davies (2006, p. 37) no relatório que citamos anteriormente já registrava 

irregularidades frequentes nos projetos, contratos e/ou formulários orçamentários na 

realização de despesas, que além de não previstas e/ou não justificadas pelo coordenador, não 

parecem guardar nenhuma relação com eles, na prestação de contas entregues pela fundação 

para analise do conselho fiscal, “[...] Citemos apenas, para exemplificar, a compra de uísque 

no free shop do Galeão ou de lingerie em Nova York, que, pelo que pudemos depreender, não 

se destinavam a uma pesquisa de mercado”. 

 Em matéria publicada na mesma Revista Andes Especial (2006, p. 38), afirma-se que 

tais irregularidades, apontadas pelo professor Nicholas Davies, foram confirmadas 

posteriormente por auditores externos, e que, parecer de 2001 do Conselho Fiscal, assinado 

por todos os conselheiros, aprofunda o questionamento da legitimidade da FEC “[...] Mesmo 

considerando que se prevê uma receita para 2001 em torno de R$ 14 milhões, o percentual de 

recursos destinado à Universidade não compensa as perdas em relação à responsabilidade 
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social da Universidade Pública [...]” (2006, p. 39). 

 Sobre a questão, na Revista Andes Especial (2006, p. 45) que relata as situações de 

várias fundações de “apoio” de direito privado pelo país, esta avaliação aparece no 

depoimento do presidente das Fundações de Apoio à USP, quando questionado sobre a 

importância do uso do nome de uma Universidade Pública pelas fundações de direito privado, 

ele admite “[...] De fato, o nome da USP tem o poder de atração muito grande”. 

Mesmo com todas as iniciativas voltadas para atender esta política de captação de 

recursos próprios a UFF passa, em 2015, por uma crise em que vários compromissos 

assumidos com despesas já realizadas não têm sido cumpridos.  

Em 12 de junho de 2015, a administração da universidade informa em “Carta à 

comunidade: A UFF enfrentando o desafio do momento” - assinada pelo reitor e pelo comitê 

gestor -, que a situação criada pelo passivo das dívidas contraídas junto à empresa 

construtoras, fornecedoras de serviços, insumos e mão de obra terceirizada, tinha se agravado 

com as restrições de recursos provenientes do Decreto Federal nº 8.389 de 07/01/2015, que 

restringiu a execução orçamentária. 

Neste contexto, a curiosidade maior e a ironia ficam por conta de outro documento, 

agora assinado pela direção da Escola de Engenharia, de 09/06/2015, dando conta da 

repercussão da crise na sua unidade e dos esforços feitos na captação de recursos próprios, 

onde se lê que “[...] no início de março de 2015, fomos informados pela Proplan, através de 

memorando nº 03, de 09/03, do Departamento de Contabilidade e Finanças, de que o Governo 

Federal também havia recolhido todo o recurso da fonte 0250 (Receita Própria) [...]” 133. 

A universidade pública, desta forma, passa de um projeto unitário de qualidade para 

todos, a um espaço em que se constrói uma forma de funcionamento diferenciada na sua 

estrutura para cada curso, uns mais privilegiados outros menos a depender dos convênios e 

projetos conseguidos junto a empresas.  

Nesses as instalações, a manutenção e os equipamentos disponíveis para as atividades 

fins nas unidades que implementam uma política agressiva de captação de recursos, são 

melhores  e, dependendo de sua localização, só podem ser utilizadas para a realização de 

determinadas atividades, principalmente as dos cursos pagos. 

Ali o ar condicionado funciona, várias formas de projeção estão disponíveis e até as 

carteiras/cadeiras são diferenciadas e confortáveis, o que as distingue das oferecidas aos 

discentes da graduação nas unidades que não seguem o caminho dos cursos pagos. 

                                                 
133

  Disponível em (http://www.engenharia.uff.br/noticias) de 09/06/2015, site da Faculdade de Engenharia da 

UFF. 
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Insistimos que as questões e irregularidades apresentadas, pelo significado que 

assumem numa relação que se dá entre a UFF e a FEC por mais de uma década, extrapola em 

muito o âmbito do que se poderia considerar como “erros” que podem ser cometidos vez ou 

outra no funcionamento de qualquer instituição.  

Acontece que presença e a constante repetição de tais irregularidades são atribuídas 

pelos seus administradores à administração pública em geral, sob a acusação de 

incompetência e usada como forma de naturalizar uma imagem negativa sobre ela. 

 A necessária e inadiável decisão de acabar com os cursos pagos, no entanto parece 

caminhar na direção contrária, pois se aproveitando de uma conjuntura favorável aos que se 

beneficiam da privatização, tramita atualmente no Congresso Nacional a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 395/14, cuja proposta põe fim à gratuidade em cursos de especialização 

nas instituições públicas no país 134. 

 Se aprovada, e como dissemos a conjuntura é favorável aos privatistas, a PEC alterará 

a redação do inciso IV, do artigo 206 da Constituição Federal, que garante “gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais”. 

 A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, que aprecia a 

matéria aprovou pela admissibilidade da PEC, o que consiste na análise da sua 

constitucionalidade, legalidade e na técnica legislativa do texto. 

 Os componentes da mesa de debate montada na Comissão para apreciar o texto, 

defenderam a PEC que legitima a cobrança de mensalidade em cursos de pós-graduação lato 

sensu, que envolve especializações e MBA, que visa o “abastecimento de profissionais” ao 

mercado de trabalho. 

 Ainda que tenha que ser votada em dois turnos pelo Plenário da Casa, antes de ir ao 

Senado, a possibilidade de êxito na aprovação se ampliou diante de uma composição 

conservadora do Congresso como poucas vezes se viu na história do país.  

 Mais uma vez, será necessário vencer as debilidades atuais das forças que lutam para 

impedir a aprovação de uma matéria legislativa, que legitima a existência de cursos pagos nas 

instituições públicas de ensino superior. 

 

 

 

 

                                                 
134

  Informação obtida no Boletim Eletrônico do Andes-SN de 14/08/2015 e recuperada em 15/08/2015: 

(http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7675) 
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4.1.3 Empreendedorismo na UFF 

 

 

Outra iniciativa destinada a abrir espaço para o discurso privatista na UFF foi o 

incentivo da entrada massiva de programas, projetos, convênios, enfim, tudo que pudesse 

aumentar no espaço da universidade, o discurso de incentivo ao empreendedorismo.  

Busca-se com isto difundir a antiga consigna de que é necessário incentivar 

surgimento de novos empreendedores, nos moldes da tradição liberal, para que o sistema 

capitalista se reproduza, e isto é feito nivelando por baixo os argumentos e eliminando 

qualquer possibilidade de visão crítica sobre as diversas variáveis que estão presentes em 

qualquer empreendimento, principalmente, o risco de insucesso.  

Tais programas se baseiam na premissa de que falta aos brasileiros, por razões que 

afirmam ser “cultural”, o “instinto animal” necessário ao empreendedor, e que é preciso 

estimulá-lo para que o mesmo prevaleça sobre a tendência a “morosidade natural” dos seres 

humanos (diríamos nós: tendência à queda da taxa de lucro). 

Melman (2002, p. 577) comenta sobre a questão ao escrever sobre a forma pela qual a 

economia americana é transmitida nos cursos de economia nas escolas dos EUA: “[...] A 

ênfase em cursos de economia se dá nas características da empresa lucrativa. Eles tendem a 

ignorar qualquer coisa que não se adeque a esse quadro complacente. Omite-se, por exemplo, 

a pergunta: Por que aproximadamente 50 por cento das empresas que abrem são fracassos 

econômicos?”.135. 

A questão nas universidades, especialmente na UFF que tem, pelas características já 

citadas, grande potencial para o modelo proposto (por exemplo, um grande volume de 

projetos de Extensão), assumiu conotação degradante.  

Segundo o Caderno Andes (2006, p. 16) foi necessário montar uma verdadeira 

operação de “convencimento” que levasse os professores a aceitarem ser um empreendedor 

em um contexto de recursos modestos: criando um sistema baseado em hierarquias; fazendo 

crer, através de um ritual pseudo-acadêmico que a prestação de serviço é “alta ciência”; e, 

erigindo um arcabouço ideológico para transformar o que há poucos anos era considerado 

antiacadêmico em critério de excelência. 

Segundo a matéria do Caderno Andes, uma regra crucial foi a particularização da 

                                                 
135

  Na Coleção estudos e Pesquisas do SEBRAE, publicada em 2011, as estatísticas sobre a questão da taxa de 

sobrevivência com mais de dois anos das micro e pequenas empresas no Brasil (empresas constituídas em 

2005 e 2006), apuradas em base de dados do período entre 2005 e 2009, aparece os seguintes resultados: Taxa 

de sobrevivência de 71,9% e 73,1% respectivamente.    
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“excelência”, exarcebando o individualismo procurando converter cada professor em unidade 

empreendedora e cujo desempenho pudesse ser mensurado de modo objetivo por critérios de 

produtividade pela avaliação. Os que não se integrarem a essa dinâmica – porque não lhes foi 

oferecida uma chance ou por recusa consciente – foram (e são) sancionados tanto em termos 

econômicos quanto simbólicos (são improdutivos e, portanto, são responsáveis por sua 

exclusão) (2006, p. 16). 

Outra questão crucial é a erosão dos espaços públicos de forma que, onde havia espaço 

reservado aos colegiados institucionais, eles são agora ocupados por grupos engajadas no 

empreendedorismo – em “laboratórios”, incubadoras de empresas e fundações privadas – 

desta maneira as decisões são tomadas intragrupos e não estão submetidas aos colegiados 

(2006, p. 16). 

Embaladas por esta permissividade, apoiadas politicamente pelas autoridades situadas 

no plano federal, - o MEC principalmente -, e local, - as reitorias em sua maioria esmagadora 

-, algumas atividades podem ser citadas como decorrentes do avanço do processo de 

privatização da UFF e que se coadunam com o avanço deste ambiente profícuo e acolhedor de 

iniciativas que caracterizam o empreendedorismo.  

Entre as que já citamos que caracterizam uma apropriação indevida da marca de 

universidade pública, da sua infraestrutura e dos seus quadros formados com recursos 

públicos, encontram-se as que comentaremos a seguir. 

 

 

4.1.3.1 As incubadoras de empresas, as empresas juniores e as feiras de negócios. 

 

 

Atendendo a esta política ampla de privatização das universidades públicas, em 

especial a demanda criada pela Lei de Inovação Tecnológica, as universidades públicas 

criaram as agências de inovação, voltadas, na realidade, para consolidar um aparato formal e 

de infraestrutura física de incentivo ao empreendedorismo em todas as modalidades viáveis 

respeitando as peculiaridades de cada local.  

Tudo isto a partir da ideia de se criar um ambiente que favorecesse a troca de 

experiências entre os agentes do mercado (leia-se iniciativa privada) e o espaço público, 

tomando como fator motivador a divulgação o mais ampla possível de empreendimentos de 

sucessos.  

Assim neste processo a designação de agência de inovação é bastante pertinente, pois 
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ela visa criar um ambiente de receptividade e segurança que consolide e difunda a ideologia 

liberal, a apologia ao mercado e a livre iniciativa. 

Na UFF foi criada a AGIR através da Norma de Serviço nº 604 de 02 de abril de 2009, 

vinculada à PROPPI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), – a logomarca é: 

AGIR – Agência de Inovação/PROPPI/UFF (Anexo J) 
136

. 

Gregório (2015, p. 28) afirma que entre suas iniciativas está o Programa de Apoio ao 

Projeto de Empreendimento, “[...] que auxilia os empreendedores no desenvolvimento de seus 

projetos, de modo que possam transformá-los em negócio, visando a introduzir seus 

produtos/serviços no mercado [...]”
137

. O programa tem como objetivos principais: capacitar 

os empreendedores; acompanhar a elaboração do plano de negócios; e auxiliar nos setores 

jurídico e contábil. 

O autor ainda lembra que a Lei, em seu artigo 16, define que: “A ICT deverá dispor de 

núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalidade 

de gerir sua “política de inovação”, tendo por finalidade coordenar, articular e propor a 

política e ações de estímulo à inovação da UFF”.  

Segundo ele, compõem a estrutura da AGIR, o ETCO (Escritório de Transferência de 

Conhecimento) e a Incubadora de Empresas, além da Divisão de Articulação Acadêmica e da 

divisão de Capacitação e Difusão.  

Gregório (2015, p. 28) afirma que o ETCO é o órgão responsável pelo registro da 

propriedade intelectual gerada por professores, técnico-administrativos e alunos, desenvolvido 

dentro da universidade e pela execução da transferência dessas inovações para a sociedade.  

Ele acrescenta que, a Lei de Inovação Tecnológica e, por consequência, o ETCO 

permitem que “[...] o “inventor” possa ganhar [dinheiro] sobre o conhecimento aplicado que 

produziu na universidade (universidade como balcão de negócios)” [...]. 

Ainda segundo o autor, o ETCO também tem a função de auferir recursos para que a 

universidade registre tais patentes, pois o desenvolvimento destas requer altas quantias. 

Assim, segundo o escritório, “[...] o lucro obtido com tal inovação seria dividido em três 

partes, onde a UFF fica com uma parcela, o ETCO com outra e o “inventor” com a terceira, 

embora os direitos de comercialização da patente pertençam à instituição universitária” 

(GREGÓRIO, 2015, p. 28). 

                                                 
136

  Anexo 10: Logomarca da AGIR – Agência de Inovação da PROPPi/UFF.  Disponível em: 

http://www.proppi.uff.br/portalagir/ .Recuperado em 05/08/2015. 

 
137

  No Anexo 11 reproduzimos a apresentação da Agência de Inovação da PROPPi/UFF, onde o texto deixa 

claro sua ligação com a questão do empreendedorismo conforme assinalado por Gregório (2015). Disponível 

em: http://www.proppi.uff.br/portalagir/ .Recuperado em 05/08/2015. 
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A propósito da presença da agência na universidade, a Superintendência de 

Comunicação Social (SCS/UFF) enviou uma mensagem pela sua rede interna a todos os 

interessados, onde avisa estar avançando a reestruturação de uma incubadora, onde define a 

forma de participação no processo de seleção de novos candidatos e avisa que “Nossa 

metodologia de trabalho envolve um período de 6 meses em que os candidatos passam por um 

período de pré-incubação no qual desenvolvem seus Projetos de Empreendimento”. 

 Assim, outro setor vital da agência apontada por Gregório (2015) é a Incubadora de 

Empresas da UFF, cujo principal objetivo é gerar e estabelecer um tecido empresarial, capaz 

de interagir com atividades de pesquisa e desenvolvimento da própria Universidade, segundo 

definição normativa da própria universidade.  

O Relatório de Gestão da UFF de 2014 (2015, p. 138) tratando da questão do “apoio a 

inovação” funcionam na UFF 04 empresas incubadas, informa que foram concedidas 65 

bolsas e houve 8 pedidos de propriedade intelectual durante o ano. 

Na UFF as incubadoras contam com a peculiaridade de modalidades direcionadas, a 

uma abordagem mais social – aquelas voltadas a empreendimentos como o cooperativismo – 

e as de perfil mais tecnológico – as voltadas à ligação com a iniciativa privada. 

Para sensibilizar e incentivar a formação de novos quadros dirigentes para o mercado 

outro programa aparece e ganha espaço e incentivos: as empresas-juniores. Elas disseminam 

junto aos alunos, principalmente aqueles que estão ligados a estágios fora da universidade, 

mas não só, a ideia de que ter um espaço na sua formação que permita tomar contato com a 

realidade das empresas privadas, resultaria em um diferencial na hora da disputa do mercado 

de trabalho.  

Assim revestem essas experiências de um caráter motivador para estimular que os 

mesmos estejam preparados para assumir funções nas empresas privadas. Estes programas 

eram típicos de algumas universidades privadas que demandavam longo tempo de 

investimento.  

O jornal O Globo, caderno Boa Chance de 12/07/2015 138, em matéria com o 

sintomático título: O mundo corporativo nas universidades, informa que o Brasil tem 1,2 mil 

empresas juniores distribuídas em todas as regiões e lidera ranking mundial, sendo que este 

número corresponde à quantidade igual à soma de todas as empresas juniores existentes na 

Europa. 

                                                 
138

  Publicada no Caderno Boa Chance, em 12/07/2015, que garante ser o Brasil recordista no assunto: é o país 

que reúne o maior número de empresas juniores no mundo.  Ao mesmo tempo, indica a importância assumida 

por este tipo de iniciativa no ambiente educacional do ensino superior do país.  
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Tomando com base informações obtidas junto a Brasil Junior – Confederação 

Brasileira de Empresas Juniores -, a matéria informa que, no que concerne a presença delas 

nas instituições, estariam assim distribuídas: 70,66% no ensino superior Público Federal; 

22,48% no Público Estadual 22,48%; e, nas Particulares 6,42%.  

É um caso típico de transferência, para o sistema público de ensino superior, da 

responsabilidade de multiplicar “empreendedores” para o mercado usando suas instalações e 

infra-estrutura.  

Ao que parece, pelos percentuais apresentados, a proposta de empresas juniores não 

seduziu tanto assim os empresários donos das instituições particulares, na medida em que eles 

representam a grande maioria dos graduandos do ensino superior do país.   

Segundo a reportagem, alunos de qualquer curso de graduação podem abrir uma 

empresa Junior, desde que contem com o apoio da universidade, que deve ceder espaço para 

abrigar “os empresários” e disponibilizar professores para orientá-los no dia a dia. Essas 

exigências explicam, em grande medida, o baixo interesse nas universidades particulares pela 

iniciativa, até pelo montante de despesas envolvido.  

Nas palavras de um dos defensores da iniciativa, ele considera que é impressionante o 

conhecimento adquirido nas empresas juniores, que propicia o desenvolvimento de uma 

“linguagem corporativa e soft skills” (habilidades comportamentais), importante no ambiente 

organizacional. 

 Na mesma matéria, aluno ligado a uma empresa Junior do curso de engenharia da 

UFRJ, diz que o aprendizado adquirido ali é incomparável, pois além de conhecimento sobre 

o mercado, se ganha muito em “networking” por lidarem diretamente com profissionais do 

mercado. 

Vale registrar ainda na referida matéria que uma das faces concretas desse tipo de 

investimento, é a que envolve a utilização de mão de obra a baixo custo que contam com 

supervisão de professores dos quadros das universidades.  

As palavras de presidente de uma das empresas juniores, citadas na matéria, 

confirmam isto: “[...] O atual cenário econômico é um incentivo a mais para o 

desenvolvimento dessas empresas, pois há uma demanda por serviços de consultorias que 

ajudam as companhias a lidarem com a crise. E nós oferecemos isso com qualidade e a um 

custo baixo”.   

Na grande maioria dessas empresas, o estudante trabalha sem receber salário e, em 

muitos casos, quando recebe é apenas uma ajuda de custo. O apelo maior, portanto, é a 

possibilidade de superar as dificuldades do primeiro emprego, já que, segundo os 
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depoimentos da reportagem, os alunos saem das empresas “preparadíssimos para o mercado 

de trabalho” e “estagiar numa grande empresa”.  

O sistema funciona ainda através de outro braço que é a “parceria” com o Sebrae e as 

Federações das Industrias dos estados, o que possibilita, segundo depoimento de um dos 

participantes, que ele já tenha prestado serviços para grandes clientes  como a Vale, 

Odebrecht e Fundação Oswaldo Cruz. 

Assim, como confirma a matéria, um pré-requisito para a aprovação de uma empresa 

Junior pelos colegiados dos cursos é a exigência de que um professor pertencente ao quadro 

da universidade se responsabilize pela supervisão do trabalho dos alunos e acompanhe o seu 

funcionamento, isto gera dificuldade em algumas áreas já que esta nem sempre é uma tarefa 

de fácil resolução, tanto assim que em alguns cursos elas ainda não se estabeleceram. 

Para aumentar a aproximação e facilitar o trânsito da iniciativa privada nas 

universidades públicas têm acontecido com regularidade as feiras de negócios. Como o 

próprio nome revela são espaços onde a proposta de introdução da cultura de negócios se 

consolida.  

Ali, as empresas privadas podem conhecer e oferecer seus serviços enquanto se 

favorece a divulgação e consolidação de marcas de médios e grandes grupos empresariais, 

interessados na mão de obra qualificada formada nas universidades publicas.  

O estranhamento maior se dá pelo fato de, por várias vezes, serem realizadas nas 

instalações da UFF, o que contraria o princípio de distanciamento necessário entre uma 

instituição universitária pública responsável pela produção de conhecimento e os agentes do 

mercado - ainda que seja numa perspectiva liberal -, para preservar sua isenção e deixar a 

encargo da sociedade a definição de critérios sobre a melhor maneira de uso dos 

conhecimentos ali produzidos. 

A justificativa de que essas feiras de negócios aproximam a Universidade da 

Sociedade não procede, pois, como vimos, a esta definição vaga nada diz sobre a realidade 

das classes que estão presentes no modo de produção do capital.  

Em paralelo ao movimento das feiras de negócios, adentram o espaço universitário 

bancos públicos e privados oferecendo apoio aos novos empreendedores, ao mesmo tempo 

em que se busca contar com os professores que compartilham da proposta e se disponham a 

cooptar novos alunos para os programas de empreendedorismo. 

No entanto, pelo que se pode ver (Anexo L), a opção da “nova” administração da UFF 

é ampliar as parcerias com a iniciativa privada, pois, a matéria publicada no dia 03 de agosto 

de 2015, com o significativo titulo: Acordo com a Prefeitura e iniciativa privada intensifica 
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programa de esportes da UFF, informa que foi assinada uma carta de intenções na área de 

esportes, que inclui a Prefeitura de Niterói, Canto do Rio Football Club e a empresa FW 

Engenharia 139. 

Quanto à participação específica da FW Engenharia, o texto registra que a empresa 

FW Engenharia cuidará da reestruturação dos espaços desportivos do campus do Gragoatá e 

da Concha Acústica e se responsabilizará pelos custos de material esportivo, transporte e 

uniformes. Estão previstas também no acordo a construção de um campo de grama sintética e 

a manutenção diária das quadras, da pista de corridas e dos jardins da universidade.  

Para coroar o alcance do benefício que traz para a UFF a parceria com a iniciativa 

privada, a matéria informa que: “A empresa buscará apoio na Lei de Incentivo ao Esporte”. 

Impressiona a convicção e a generosidade com que os parceiros privados em geral tratam de 

investir na parceria, até pela origem das verbas. 

Na mesma matéria do site da UFF (03/08/2015), encontra-se declaração do 

coordenador do projeto na UFF (UFF Ativa), que enfatiza a importância desse acordo, 

afirmando que: “Estamos em um momento economicamente complicado. Nesta parceria, 

contamos com o apoio de uma empresa que se dispõe a fazer uma série de investimentos, 

como, por exemplo, reformando nossos espaços, enquanto nós oferecemos suporte humano 

para a manutenção das atividades com a monitoria dos alunos”. 

Como mais um exemplo cabal da submissão da universidade a sua apropriação 

enquanto órgão público a serviço da acumulação e do lucro privado vale realçar, no relatório 

de Atividades da FEC de 2013 (2014), o conteúdo e a forma guando se refere a seus 

parceiros.  “[...] Como parceira da UFF, a FEC atua como agenciadora junto às instituições de 

financiamento e fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e propondo 

serviços, bem como executa o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

provenientes dos projetos e programas da Universidade” (2014, p. 31).  

O texto ainda afirma que a gestão de projetos da fundação registra, ano a ano, uma 

dinâmica de execução em que há os que se iniciam e os que se encerram dependendo da 

vigência dos mesmos, “[...] propiciando a renovação e/ou a permanência de órgãos/empresas 

como parceiros da Fundação” (2014, p. 31), e, na sequência informa que em 2013, das 252 

                                                 
139

  O jornal da Aduff-SSind (edição da primeira quinzena de agosto de 2015) informa que a Assembléia dos 

docentes da UFF, aprovou moção de repúdio a iniciativa da reitoria, argumentando que se trata de uma 

ameaça de quebra da democracia interna, com o objetivo de ampliar a privatização dos espaços da 

universidade. Na mesma matéria, o diretor do Instituto de Educação Física da UFF, Paulo Cresciulo de 

Almeida, manifesta sua apreensão pela forma que a notícia foi veiculada no site da universidade, pois cria um 

clima de “já aconteceu” e onde a ameaça do fato consumado é grande. Ele declara ainda que: “entende as 

aspirações dos praticantes de esportes de competição, mas é preciso reafirmar os objetivos da universidade 

pública”. 
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instituições listadas adiante, 153 foram novas parcerias e 93 empresas renovaram com a FEC, 

tomando-se como referência o ano de 2012. 

A seguir, são relacionadas as instituições com que a fundação manteve parceria no ano 

de 2013, onde, de antemão, destacamos a presença das empresas privadas pela quantidade e 

diversidade de áreas de atuação: 

 

 
ACÚCAR E ÁLCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA LTDA.  Empresa Privada  

AECOM DO BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS  Órgão Público Federal  

AGROINDUSTRIAL ESPÍRITO SANTO DO TURVO LTDA.  Empresa Privada  

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.  Empresa Privada  

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.  Empresa Privada  

ALIANÇA INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO S.A.  Empresa Privada  

AMÉRICAS INTERNACIONAL LTDA.  Empresa Privada  

AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A.  Empresa Privada  

ANGÉLICA AGROENERGIA LTDA.  Empresa Privada  

APPI TECNOLOGIA S.A.  Empresa Privada  

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.  Empresa Privada  

ARVINMERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.  Empresa Privada  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CÂNDIDO PORTINARI  Fundação/Associação  

ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETE PINTO - 

ACERP  

Fundação/Associação  

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA BELA 

VISTA, CAETÉS,CAMPO VERDE, PAIOL VELHO E ADJACÊNCIAS - 

UNIBAIRROS  

Fundação/Associação  

ASSOCIAÇÃO MICO-LEÃO DOURADO  Fundação/Associação  

AXIS COMMUNICATIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES LTDA.  
Empresa Privada  

BANCO DO BRASIL S. A.  Economia Mista Federal  

BANCO SOCIETÉ GENERALE BRASIL S.A.  Empresa Privada  

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO – MINISTÉRIO DA MARINHA  Órgão Público Federal  

BAUCHE ENERGY BRASIL TRADING S.A.  Empresa Privada  

BAYER S.A.  Empresa Privada  

BIOAGRI AMBIENTAL LTDA.  Empresa Privada  

BRANCO PERES AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

BRASIL TELECOM CABOS SUBMARINOS LTDA.  Empresa Privada  

BUNGE ALIMENTOS S.A.  Empresa Privada  

CARGILL AGRÍCOLA S.A.  Empresa Privada  

CARNEIRINHO AGROINDUSTRIAL S.A.  Empresa Privada  

CARVALHO HOSKEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.  Empresa Privada  

CEMED CARE EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA.  Empresa Privada  

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS  Economia Mista Federal  

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE  Economia Mista Federal  

CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S.A.  Empresa Privada  

CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E Empresa Privada  

ÁLCOOL LTDA.  

CENTRAL ITUMBIARA DE BIOENERGIA E ALIMENTOS S.A.  Empresa Privada  

CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS (CASNAV) – 

MINISTÉRIO DA MARINHA  

Órgão Público Federal  

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE  Fundação/Associação  

CENTRO DE PESQUISA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL  Fundação/Associação  

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL  Empresa Privada  

CHARQUE 500 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  Empresa Privada  

CHEVRON BRASIL PETRÓLEO LTDA.  Empresa Privada  

CLARIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS E JANELAS  Empresa Privada  

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

COLÉGIO MÓDULO MACAÉ SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL 

LTDA.  
Empresa Privada  

COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DE GOIANA  Empresa Privada  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - CODIN  

Economia Mista Estadual  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO 

PORTO DO RIO DE JANEIRO S.A. - CDURP  

Empresa Privada  

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA  Empresa Privada  

COMPANHIA DOREL BRASIL  Empresa Privada  

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO  Empresa Privada  

COMPANHIA ENERGÉTICA SANTA CLARA  Empresa Privada  

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL  Empresa Privada  

COMPANHIA SULAMERICANA DE TABACOS  Empresa Privada  

COMPANHIA USINA SÃO JOÃO  Empresa Privada  

CONAGUA AMBIENTAL LTDA  Empresa Privada  

CONDOR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.  Empresa Privada  

CONDOR INDÚSTRIA QUIMICA S.A.  Empresa Privada  

CONSTRUTORA ROCHA DE ALMEIDA LTDA.  Empresa Privada  

COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA 

LTDA.  

Empresa Privada  

COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ 

LTDA.  

Empresa Privada  

COPERTRADING COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.  Empresa Privada  

COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.  Empresa Privada  

COROL AGROENERGIA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.  Empresa Privada  

COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  Empresa Privada  

DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ  Órgão Público Federal  

DELLA COLETTA BIOENERGIA S.A.  Empresa Privada  

DELPHOS SERVICOS TÉCNICOS S.A.  Empresa Privada  
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DEVAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.  Empresa Privada  

DEXPOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  Empresa Privada  

DINISA MIRAE VEÍCULOS LTDA.  Empresa Privada  

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA – MINISTÉRIO DA 

MARINHA  

Órgão Público Federal  

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DA MARINHA – MINISTÉRIO DA MARINHA  

Órgão Público Federal  

DOW BRASIL S.A.  Empresa Privada  

ELEDRAULICA 2006 COMÉRCIO LTDA.  Empresa Privada  

ELETROMEGA COMERCIAL LTDA.  Empresa Privada  

ELOTECH INTELIGÊNCIA EM PROCESSOS LTDA.  Empresa Privada  

EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.  Empresa Privada  

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A.- EBC  Empresa Pública Federal  

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  Empresa Pública Federal  

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL  Economia Mista Federal  

EMPRESOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.  Empresa Privada  

ERIDANIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.  Empresa Privada  

ETERNIT S.A.  Empresa Privada  

FÁBRICA CARIOCA DE CATALIZADORES S.A.  Empresa Privada  

FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR  

Empresa Privada  

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP  Órgão Público Federal  

FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL S.A.  Empresa Privada  

FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA.  Empresa Privada  

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

FORD MOTOR COMPANY LTDA.  Empresa Privada  

FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A.  Empresa Privada  

FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO 

CÂNCER  

Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA  Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF - FHU  Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS 

TECNOLÓGICOS - COPPETEC  

Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO ESTUDOS DO MAR - FEMAR  Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA  Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC  

Fundação/Associação  

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO  Fundação/Associação  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.  Economia Mista Federal  

GE CELMA LTDA.  Empresa Privada  

GE ILUMINAÇÃO DO BRASIL COMÉRCIO DE LÂMPADAS LTDA.  Empresa Privada  

GF LABOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.  Empresa Privada  

GLD COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA.  

Empresa Privada  

GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.  Empresa Privada  

GLOBAL BREEDERS AVÍCOLA LTDA.  Empresa Privada  

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.  Empresa Privada  

HAGA INDÚSTRIAS E COMÉRCIO S.A.  Empresa Privada  

HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA.  Empresa Privada  

HOSA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.  Empresa Privada  

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ S.A.  Empresa Privada  

ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S.A.  Empresa Privada  

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS  Empresa Privada  

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB  Economia Mista Federal  

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO - IESES  Empresa Privada  

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA  Órgão Público Federal  

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS - FIOCRUZ  Fundação/Associação  

INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - ITERJ  

Órgão Público Estadual  

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA  Órgão Público Estadual  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO DE JANEIRO  

Órgão Público Federal  

INSTITUTO FEDERAL DO RJ/CAMPUS RJ - MARACANÃ  Órgão Público Federal  

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A 

AGRICULTURA - IICA  

Instituição Internacional  

INSTITUTO MAIA VINAGRE LTDA.  Empresa Privada  

INSTITUTO TELEMAR  Empresa Privada  

INTERSMART COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.  

Empresa Privada  

IOCHPE MAXION S.A.  Empresa Privada  

INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA À ENERGIA E 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ITAESA  

Empresa Privada  

ITAIQUARA ALIMENTOS S.A.  Empresa Privada  

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A.  Empresa Privada  

JPR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  Empresa Privada  

LABORATÓRIO B. BRAUN S.A.  Empresa Privada  

LACERDA E DELGADO COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E 

PNEUMÁTICOS LTDA.  

Empresa Privada  

LAH CERÂMICAS LTDA.  Empresa Privada  

LAURA CAVALCANTE PADILHA/AUXPE/CAPES  Empresa Privada  

LDC BIOENERGIA S.A.  Empresa Privada  

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.  Empresa Privada  

LISTIC TECNOLOGIA S.A.  Empresa Privada  

LOPES MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  Empresa Privada  

LORENZETTI INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS 

S.A.  

Empresa Privada  

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.  Empresa Privada  

LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.  Empresa Privada  

LUXOR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  Empresa Privada  

LUZ MAR ILUMINAÇÃO E ELÉTRICOS LTDA.  Empresa Privada  

MARÍTIMA PETRÓLEO E ENGENHARIA LTDA.  Empresa Privada  

MARSCHALL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.  

Empresa Privada  

MAXLOG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  Empresa Privada  

MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS LTDA.  Empresa Privada  

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - COORDENADORIA GERAL DE 

RECURSOS LOGÍSTICOS  

Órgão Público Federal  



356 

 

MONSEN, LEONARDOS & CIA.  Empresa Privada  

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A.  Empresa Privada  

MULTICICLE COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA.  Empresa Privada  

MULTIÓPTICA DISTRIBUIDORA LTDA.  Empresa Privada  

NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA.  Empresa Privada  

NHJ DO BRASIL NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMP. E EXP. 

LTDA.  

Empresa Privada  

NIGRAPH TECNOLOGIA LTDA.  Empresa Privada  

NOBLE BRASIL S.A.  Empresa Privada  

NORTEC QUÍMICA S.A.  Empresa Privada  

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.  Empresa Privada  

ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S.A.  Empresa Privada  

ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA – MINISTÉRIO DA 

MARINHA  

Órgão Público Federal  

OLAM BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.  Empresa Privada  

OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.  Empresa Privada  

PAULISTA BUSINESS COMERCIAL IMP. E EXP. DE PRODUTOS ELETR. 

LTDA.  

Empresa Privada  

PEPSICO DO BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

PETROBRAS  Economia Mista Federal  

PETROBRAS - CENPES  Economia Mista Federal  

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO  Economia Mista Federal  

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - 

PNUD  

Instituição Internacional  

POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI  Órgão Público Federal  

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  Órgão Público Federal  

PONTE DE PEDRA ENERGÉTICA S.A.  Empresa Privada  

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA DE AERONAUTICA DO GALEÃO - PAGL  Órgão Público Federal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ  Órgão Público Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM/RJ  Órgão Público Municipal  

PREMAG-SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA.  Empresa Privada  

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CENTRO DE ESTUDOS 

JURIDICOS - CEJUR / AAF/RJ  

Órgão Público Estadual  

PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.  Empresa Privada  

PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  Empresa Privada  

QUÍMICA INDUSTRIAL UNIÃO LTDA.  Empresa Privada  

REBRAS REBOCADORES DO BRASIL S.A.  Empresa Privada  

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP  Empresa Privada  

RENUKA DO BRASIL S.A.  Empresa Privada  

REVIDREX COMÉRCIO E RECICLAGEM LTDA.  Empresa Privada  

SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S.A.  Empresa Privada  

SABARALCOOL S A AÇÚCAR E ÁLCOOL  Empresa Privada  

SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.  Empresa Privada  

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONTRUÇÃO LTDA.  

Empresa Privada  

SANTA CRUZ AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

SÃO MARTINHO S.A.  Empresa Privada  

SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA.  Empresa Privada  

SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.  Empresa Privada  

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  Empresa Privada  

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  Empresa Privada  

SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  Empresa Privada  

SHV GÁS BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

SIRIUS SISTEMAS DIGITAIS  Empresa Privada  

SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS  Empresa Privada  

SOCIEDADE INTERAMERICANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVS  Empresa Privada  

SUCDEN DO BRASIL LTDA.  Empresa Privada  

SUPERINSPECT - SUPERVISÃO, VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA  Empresa Privada  

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/RJ - MINISTÉRIO DA 

FAZENDA  

Órgão Público Federal  

SUPORTE - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.  Empresa Privada  

TECNORED DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO S.A.  Empresa Privada  

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP  Empresa Privada  

TELEVISÃO RECORD DO RIO DE JANEIRO  Empresa Privada  

TIGRE TUBOS E CONEXOES S.A.  Empresa Privada  

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.  Empresa Privada  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  Órgão Público Estadual  

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  Órgão Público Estadual  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a. REGIÃO  Órgão Público Federal  

TRIGONAL ENGENHARIA LTDA.  Empresa Privada  

U.S.J. AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

UNA AÇÚCAR E ENERGIA LTDA.  Empresa Privada  

UNICRED NITERÓI LTDA.  Empresa Privada  

UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA  Órgão Público Federal  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  Órgão Público Federal  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  Órgão Público Federal  

USINA AÇUCAREIRA ESTER S.A.  Empresa Privada  

USINA ALTA MOGIANA AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

USINA ALTO ALEGRE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. /PR  Empresa Privada  

USINA CAETÉ S. A.  Empresa Privada  

USINA CERRADINHO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL GOIOERE LTDA.  Empresa Privada  
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USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA.  Empresa Privada  

USINA GOIANÉSIA S.A.  Empresa Privada  

USINA MONTE ALEGRE LTDA.  Empresa Privada  

USINA SANTA FÉ S.A.  Empresa Privada  

USINA SANTA ISABEL LTDA.  Empresa Privada  

USINA SÃO JOSÉ AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

USINA SÃO MARTINHO S.A.  Empresa Privada  

USINA ZANIN AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.  Empresa Privada  

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS  Empresa Privada  

UTE NORTE FLUMINENSE S.A.  Empresa Privada  

VALE DO IVAI AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.  Empresa Privada  

VALE S.A.  Empresa Privada  

VEREDA ESTUDOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS LTDA.  Empresa Privada  

VOTORANTIM SIDERURGIA S.A.  Empresa Privada  

WELLSTREAM DO BRASIL INDÚSTRIA E SERVICOS LTDA.  Empresa Privada  

 

 
Fonte: Relatório de Atividades da FEC/UFF de 2013 (2014, p. 37).  

 

A relação de parcerias da FEC/UFF, pela quantidade e diversidade de áreas de atuação 

– principalmente as da iniciativa privada -, revela o estágio a que chegou a circulação das 

empresas no espaço acadêmico defendendo seus interesses, e, reforça nossa avaliação da 

acelerada apropriação da universidade como órgão público a serviço do lucro e da 

acumulação privada. 

  Em posição contrária a este tipo de iniciativa, o que defendemos é a construção de 

uma universidade pública socialmente referenciada, que reconhecendo as diferenças de 

inserção das classes em luta no capitalismo, priorize o direcionamento de seus conhecimentos 

aos trabalhadores, os que produzem a riqueza e dela mais precisam.  

Um dos desdobramentos esperados desta relação referenciada pelos trabalhadores é a 

universalização do acesso, ainda que seja para viabilizar a própria consigna liberal, - o direito 

de todos à educação -, ao que acrescentamos em todos os níveis. 
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4.1.4 A cobrança de taxas 

 

 

Mais uma questão que decorre do processo de privatização é a que envolve a cobrança 

de taxas nas universidades públicas e, por consequência, elas também estão consolidadas na 

UFF. A questão é antiga e envolve determinações econômicas e políticas que vale a pena 

tratar ainda que de maneira sucinta. 

Na revista da Associação de Docentes da USP - Adusp-SSind (2002) , encontramos  

matéria que trata da questão onde se informa que o Ministério Público Federal – MPF 

apertara o cerco à cobrança de taxa em universidades públicas. 

A matéria informa que o juiz da 5ª Vara Federal havia acatado pedido do MPF e 

expediu liminar, em janeiro de 2002, proibindo a cobrança de taxas de matrícula nos 

mestrados profissionalizantes, na UFF e na UFRRJ.  

A alegação do pedido baseava-se no argumento de que, por serem instituições 

públicas, elas não estavam autorizadas a cobrar qualquer contraprestação dos alunos dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu, pois, contrariava frontalmente o art. 206, IV, da 

Constituição da República. 

A ação ainda estabelecia como ré a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), e propunha que fosse condenada a “coibir e reprimir no 

âmbito de sua competência, a cobrança de quaisquer valores aos alunos dos cursos de 

mestrados profissionalizantes promovidos pelas instituições públicas de ensino superior no 

Estado do Rio de Janeiro”. 

Pelo que depreendemos pouco se avançou os dias atuais, pois as cobranças das 

diversas modalidades de taxas continuam a existir no âmbito das universidades públicas do 

Estado do Rio de Janeiro e por todo país. 

Neves e Pronko (2008, p. 129) se referem à questão da cobrança de taxas de forma 

apropriada ao constatar que, embora os organismos internacionais já tenham se posicionado 

explicitamente em defesa da cobrança de anuidades nas instituições em geral, especialmente 

em países com características como as do Brasil, “[...] o grau de privatização alcançado pela 

educação superior no Brasil tornou esta questão irrelevante”. 

Elas prosseguem afirmando que “[...] Na realidade brasileira, a maioria dos estudantes 

desse nível de ensino já paga anuidades em instituições privadas com ou sem fins lucrativos” 

(NEVES; PRONKO, 2008, p. 129).  

As autoras explicam que como a adoção da cobrança de mensalidade nas 
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universidades públicas poderia desencadear uma manifestação em massa das entidades 

estudantis e instalar um confronto que o governo procura evitar, “[...] A solução intermediária 

encontrada pelo governo brasileiro em relação a essa questão foi a instauração da cobrança 

das mais diversas taxas escolares nas instituições públicas e a cobrança de mensalidades em 

diferentes cursos” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 130).  

Vale a propósito a observação feita por Roberto Leher, no Prefácio do livro O 

empresariamento da educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 1990, 

organizado por Lucia M. W. Neves (2002, p. 15), onde afirma que “[...] a privatização é um 

processo muito mais profundo do que os estudiosos e sindicalistas previam há duas décadas. 

Mais do que cobrança de mensalidades tout court, invade todas as esferas da vida social, 

esculpindo um renovado território em que também a educação é fast food”. 

Desta maneira se naturalizou diversos pagamentos na prestação de serviços realizada 

nas universidades públicas como exemplo: na inscrição para as diversas modalidades de 

acesso; via ENEM e/ou seleção interna dos programas de pós-graduação; na confecção de 

diplomas dos diferentes níveis de ensino (incluindo os de Stricto Sensu); entre outras.  

Estas modalidades procuram naturalizar o argumento de que é justo cobrar tais taxas 

para viabilizar o funcionamento das “dispendiosas” universidades públicas, como se o 

argumento, por si só, não caracterizasse bi-tributação. 

 

 

4.2 A resistência às privatizações na UFF 

 

 

A intensificação da privatização, em especial na UFF, ainda encontra resistência que é 

preciso registrar, quando não seja para mostrar que uma parcela significativa dos docentes, 

dos servidores técnico-administrativos e discentes não abrem mão de lutar cotidianamente em 

defesa do projeto de universidade pública, gratuita e de qualidade. 

 Daremos destaque a três delas, em diferentes instâncias de atuação, que nos parece 

serem exemplos representativos de sua amplitude e ao mesmo tempo, de suas possibilidades 

de intervenção, neste duro combate que vem sendo travado pelos que se colocam contra o 

progressivo processo de privatização da universidade. 
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4.2.1 As entidades (Aduff, Sintuff e DCE) e a luta em defesa da UFF – Pública, Gratuita, de 

Qualidade e Socialmente referenciada 

 

 

Na resistência as privatizações e entre os fatores de pressão na UFF ainda tem se 

colocado, principalmente, as entidades sindicais representativas dos docentes (Aduff – Ssind 

– Seção Sindical do Andes-SN – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior), dos servidores técnico-administrativos (Sintuff – Sindicato dos Servidores Técnico 

Administrativo da UFF filiado à FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores 

Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil) e a dos 

estudantes (DCE/UFF) 140. 

A luta do Andes-SN está relatada na Revista Universidade e Sociedade – Ano XX – nº 

47 – fevereiro de 2011 -, onde se podem avaliar os caminhos trilhados desde sua configuração 

inicial enquanto Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – ANDES, em 1981, 

até sua transformação em Andes Sindicato Nacional – ANDES-SN, em 1989. 

Rizzo (2011, p. 74) escreve sobre a trajetória da entidade pelo angulo das greves 

realizadas, observando que os resultados delas indica uma diferença entre dois períodos, que 

também revela dois sentidos que as lutas tomaram: “[...] O primeiro período foi marcado por 

conquistas significativas, já o segundo foi marcado pela resistência à perda das conquistas 

anteriores, tais como carreira, RJU, aposentadoria integral, contratação de pessoal, a 

dedicação exclusiva, autonomia e gestão democrática, financiamento público e outras [...]”.  

Ele defende que na história dos Andes-SN, greve e sindicato são dois termos 

relacionados e registra que “Nestes trinta anos foram realizadas muitas greves de docentes de 

IES particulares, estaduais e dezesseis greves nacionais de docentes das IFES” (RIZZO, 2011, 

p. 74). Pela data em que escreveu o texto, falta acrescentar mais duas das grandes greves, em 

2012, e a mais recente, em 2015. 

Uma delas aconteceu no que caracterizou como primeiro período, e teve um 

significado especial por envolver a questão das Autarquias e das Fundações. Ele registra que 

em 1987 foi realizada a primeira greve nacional de docentes de autarquias e fundações de 

quarenta e cinco instituições, “[...] É com essa greve que é conquistada a carreira única das 

IFES, instituída pelo Plano único de Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos – 

                                                 
140

  Durante quase duas décadas a maioria do movimento dos estudantes na UFF esteve situada no campo em 

defesa de seu caráter público e contra sua privatização. Atualmente a composição da coordenação do 

DCE/UFF é hegemonizada por correntes ligadas ao governo que, na maior parte das vezes, tem se colocado 

em defesa de suas políticas para a universidade, que como vimos favorecem sua privatização.  
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PUCRCE, que foi, sem dúvida, a maior conquista das lutas dos docentes das IFES” (RIZZO, 

2011, p.77). 

Squissard (1993, p. 254) já havia destacado a questão da luta da entidade dos docentes, 

ao lembrar as mobilizações por ela coordenadas “[...] contra as diversas tentativas oficiais de 

transformar as autarquias em fundação, pela unificação das carreiras e isonomia salarial entre 

as fundações, em 1985, pela unificação das carreiras e isonomia salarial entre fundações e 

autarquias, em 1987 [...]”. 

Para o autor a greve de 1985 que envolveu os docentes e funcionários da totalidade 

das universidades fundacionais, visava além da específica correção de salários, a conquista de 

um de um Plano de Cargos e Salários isonômico entre todas as fundações.  

Ele lembra que a situação em que cada universidade fundacional tinha carreira e 

tabelas salariais próprias “[...] possibilitava, por um lado, que prosperasse o clientelismo e 

tráfico de influência, por outro, que ocorressem discriminações insuportáveis entre as 

universidades e servidores docentes e não docentes” (SQUISSARD, 1993, p. 244). 

O autor ainda avalia que a meta atingida quando da aprovação da Lei 7.596, de 1987, 

que fixa as diretrizes gerais, do decreto 94.664, também de 1987, contribuiriam para a 

aprovação da Lei nº 8.112/90 que disporá sobre o Regime Jurídico, e se deve ao fato de que 

“A grande greve de 1987 iria unir docentes e funcionários de todas as universidades públicas 

federais, autarquias e fundações, em torno das luta pela isonomia de Planos de Cargos e 

Salários entre todas essas universidades” (SQUISSARD, 1993, p. 244). 

Neste ponto do texto é necessário fazer um parêntese, ainda que conciso, a propósito 

da ação das entidades dos docentes (Aduff-SSind filiada ao Andes-SN) e servidores técnico-

administrativos (Sintuff filiado a Fasubra – Federação de Sindicatos de Trabalhadores 

Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil) em defesa da 

universidade, pois, a existência de dois sindicatos de trabalhadores na mesma base de atuação 

é um problema que não pode ser negado.  

Para que não se acuse de “corporativismo” e ufanismo a avaliação que fazemos da 

importância que as entidades dos docentes e servidores técnico-administrativos têm assumido 

em defesa da universidade pública, temos que reconhecer que a época de suas fundações a 

questão da presença de dois sindicatos de trabalhadores na mesma base já se colocava como 

um problema, diante do interesse do capital em fragmentar as representações dos 

trabalhadores.  

Dal Rosso (2011), presidente do ANDES-SN, no período 1988–1990, quando a 

entidade dos docentes passou de Associação de Docentes (ANDES) a sindicato ANDES-SN, 
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aborda a questão em texto de 2011:  

 

A organização sindical construída para o setor da educação apresenta uma série de 

dificuldades. Em uma mesma instituição, coexistem duas, senão mais, organizações 

sindicais, de docentes e de servidores técnico-administrativos. Cada sindicato atua 

conforme as regras de seu campo e as decisões de sua organização central. As 

instituições são afetadas por ações subsequentes de greves, paralisações, 

movimentos. Isso conduz ao crescimento da força sindical? Não (ROSSO, 2011, p. 

40). 

 

No mesmo texto o autor já havia afirmado que a decisão de criação do sindicato como 

representante apenas dos docentes, aprovada no II Congresso Extraordinário realizado no Rio 

de Janeiro em 1988, não havia sido unânime.  

Para que se esclareça a questão da falta de consenso é necessário registrar que havia 

uma proposta de uma das Associações de Docentes (ADUFF – Associação de Docentes da 

Universidade Federal Fluminense) que defendia a criação de um Sindicato Nacional dos 

Profissionais de Educação, ou, como alternativa, ao menos um sindicato em conjunto com os 

servidores técnico-administrativos (proposta que também era defendida pela FASUBRA).  

Ambas as propostas foram derrotadas no Congresso com argumentos como o de: eram 

voluntaristas; a “conjuntura” não favorecia grandes passos; os docentes não aceitariam uma 

entidade junto com os servidores técnico-administrativos, entre outras. A título de comentário 

este último argumento, por exemplo, reproduzia certo elitismo que, ainda hoje, visa 

diferenciar as duas categorias. 

Na continuidade do texto, Dal Rosso (2011) completa sua argumentação sobre a 

decisão do Congresso, afirmando que ela retém apenas a divisão originária e reproduz no 

tempo os preconceitos que se transformaram em barreira insuperáveis.  

Assim, segundo ele: “[...] Parece chegado o momento de ANDES-SINDICATO 

NACIONAL e FASUBRA-SINDICAL repensarem suas forma de organização sindical. Por 

que duas estruturas locais e nacionais? Por que ainda vários sindicatos e confederações no 

setor educacional?” (ROSSO, 2011).  

A lamentar apenas o tempo passado desde então, que só trouxe – com o avanço das 

políticas neoliberais – mais fragmentação e maiores dificuldades à organização dos 

trabalhadores na área educacional, onde as decisões tomadas em conjunto, ao menos na base 

das universidades federais teriam certamente uma grande influência na busca da unidade 

necessária no combate ao capital e às privatizações do ensino público.  

 Na UFF esta dispersão tem sido contornada, em parte, pelo fato de que, durante a 

década de 1990 e até recentemente, as lutas empreendidas localmente em defesa da 
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universidade pública terem sido feitas pelas entidades, na maioria das ocasiões, com 

aproximação entre elas, quando não a inteira concordância.  

 Infelizmente não podemos nos furtar de reconhecer que, a partir dos governos do PT, 

as diferenças entre elas estão se avolumando e, ao invés de se aproximarem, o movimento tem 

funcionado na direção contrária. 

 Como exemplo deste quadro, Neves e Pronko (2008) comentando, sobre a questão da 

autonomia das universidades, realçam que esta se constitui em ponto de confronto entre os 

três segmentos da comunidade universitária e os governos neoliberas ao longo da década de 

1990.  

Para elas, a regulamentação do artigo 207 da Constituição Federal por parte do 

governo esteve sempre vinculada à ideia de financiamento privado dessas instituições, ou 

seja, pela via da captação de recursos próprios para sua manutenção no mercado.  

Desta forma, segundo as autoras, a adesão total ou parcial da UNE e da Fasubra às 

propostas do governo Lula da Silva de massificação do ensino e da pesquisa no âmbito das 

instituições federais de ensino “[...] contribuiu certamente para enfraquecer a posição da 

comunidade acadêmica (professores, estudantes e servidores), até então contrária à proposta 

de autonomia das instituições universitárias públicas das classes dominantes e de seus 

aliados” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 135). 

Concordamos com avaliação que elas fazem sobre a questão da autonomia 

universitária já que um dos eixos normativos do Projeto de Lei 7.200/2006 do governo Lula 

da Silva, que amplia o grau de submissão da escola à produção, ao abrir consideravelmente o 

leque de possibilidades de financiamento privado às instituições públicas e privadas, se traduz 

em um “[...] passo significativo para a consolidação do projeto educacional da burguesia 

mundial” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 136). 

Independentemente da militância sindical, aqui vale resgatar a caracterização de 

Althusser (1974) sobre os “intelectuais abnegados”, pois não podemos desconhecer a 

participação de muitos na resistência à privatização das universidades públicas, em especial, 

das federais e estaduais.  

Importa esclarecer que não se trata de “notáveis”, mas do engajamento efetivo de 

muitos professores, principalmente a partir da década de 1990, contra a avalanche neoliberal 

que tomou curso no mundo, no país e avançou sobre as universidades públicas brasileiras. 

Neves (2002, p. 107) se refere à questão ao afirmar que o desmonte das universidades 

federais constitui importante mecanismo de desmobilização políticas, uma vez que essas 

instituições vêm, historicamente, formando intelectuais (especialistas e dirigentes) em boa 
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parte sintonizados com os valores, ideias e propostas do bloco de forças políticas 

democráticas de massas que, “[...] em relação à educação superior, critica a submissão deste 

nível de ensino aos interesses empresariais e a submissão do Brasil às grandes potências, no 

que diz respeito à produção do conhecimento, e vem realizando historicamente a defesa da 

educação pública”. 

 

 

4.2.2 A estatuinte e o plebiscito sobre os cursos pagos na UFF 

 

 

Na UFF por pressão das entidades representativas dos docentes (Aduff – Ssind), dos 

servidores técnico-administrativos (Sintuff) e dos estudantes (DCE/UFF) junto ao Conselho 

Universitário (CUV/UFF) foi aprovada a convocação de uma assembleia estatuinte exclusiva 

e soberana, que foi instalada em 1998. 

Exclusiva porque convocada com o fim exclusivo de elaborar o estatuto o que 

implicaria em sua dissolução após a entrega do projeto ao conselho universitário, e, Soberana 

porque composta pelos três segmentos da universidade, sem a participação de representantes 

da administração, e com total liberdade na formulação do conteúdo do novo estatuto. 

Como resultado dos trabalhos decidiu-se que os pontos divergentes entre os textos 

aprovados pela Assembleia Estatuinte, com quórum qualificado, e o Conselho Universitário 

seriam levados à comunidade universitária, na forma de plebiscito, com o voto universal, para 

a decisão sobre a redação final do Estatuto da Universidade.  

A demora em apreciar o projeto da estatuinte entregue ao Conselho Universitário 

indicou a dificuldade de aceitação das propostas que afetavam diretamente os interesses 

privatistas na universidade. 

Uma dessas propostas foi exatamente o fim dos cursos pagos dos programas de pós-

graduação lato sensu e ligados, na maioria dos casos, às fundações de apoio de direito 

privado, como vimos anteriormente.  

Depois de muitos debates e procrastinação finalmente em foi aprovado em 2010 a 

realização da consulta plebiscitária a comunidade acadêmica, onde seria votado o que 

constava do Texto da Comissão de Sistematização do CUV Art. 2º §2:  “O princípio da 

gratuidade do ensino aplica-se aos cursos de graduação e de pós-graduação stricto-sensu 

(mestrado e doutorado)”.   

Ressalte-se que a pergunta a ser respondida pelos professores, servidores técnico-
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administrativos e alunos foi formulada da seguinte maneira: Você concorda que deva 

prevalecer o texto da Estatuinte? SIM ou NÂO. 

A própria forma de apresentação da pergunta deixava clara a manobra utilizada pelos 

grupos privatistas que dominavam e ainda dominam este espaço na UFF, voltadas a dificultar 

a aprovação da proposta da estatuinte.  

Ainda mais se considerarmos que no plebiscito, diferente das outras consultas à 

comunidade acadêmica, ficou estabelecido que o voto fosse universal e, portanto, contando 

com uma alta influência do voto estudantil no resultado.  

Finalmente realizado, o plebiscito revelou que entre os três segmentos que 

participaram do plebiscito a posição amplamente majoritária e vitoriosa foi contra os cursos 

pagos, conforme registra o Caderno da Aduff-SSind (2013, p. 38): “[...] Depois de semanas de 

debates e cinco dias de votação, a rejeição a tais cursos foi expressiva: 86,78% dos votantes 

optaram por uma UFF livre de cobrança de taxas e mensalidades [...]”.  

Desde então várias manobras tem sido utilizada pela maioria conservadora do 

Conselho Universitário - CUV no sentido de dificultar a implementação do resultado, pela 

falta de definição da regulamentação necessária.  

A alternativa mais recente encontrada foi a de decidir que nenhum curso pago novo 

fosse criado, o que obviamente autoriza os existentes a continuarem a funcionar normalmente, 

com a adesão de novas turmas.  

Ainda assim, ainda hoje, a Estatuinte funciona como algo inconveniente, uma pedra no 

sapato por assim dizer, que precisa ser esquecida, aliás, posição que vai e volta reaparece na 

fala de conselheiros do Conselho Universitário – CUV e dos administradores da universidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Todo trabalho científico quando implica em conclusões está sempre em aberto. Não é 

diferente em relação a uma tese de doutoramento. Na introdução afirmamos que ele se 

colocaria como uma contribuição na avaliação das determinações econômicas, política e 

ideológica que recobrem a questão das privatizações, sua abrangência, consequências e 

reflexos para a história recente do país com especial destaque para seu desdobramento nas 

universidades públicas.   

As privatizações fazem parte de um projeto em curso que tem como objetivo viabilizar 

a retomada do processo de acumulação do capital, saída para a crise do capitalismo, e 

pressupõe uma maior concentração de renda e a consequente retirada de direitos conquistados 

pelos trabalhadores. 

O estágio de desenvolvimento alcançado pelo atual modo de produção e os efeitos 

gerados no seu processo de reprodução e manutenção, implicam na escolha de formas 

exacerbadas para alcançar esses objetivos que, inevitavelmente, atentam contra a manutenção 

da vida, não importando os danos que possa causar ao planeta com seus recursos finitos. 

Uma das decorrências disto é o uso progressivo de formas ampliadas de violência 

contra qualquer obstáculo que se coloca no seu caminho. Como depende estruturalmente do 

trabalho neste percurso, todas as alternativas que viabilizem as formas de extração de mais-

valia – vital à sua reprodução e manutenção -, são validadas, e as maiores consequências se 

voltam contra quem representa a fonte deste lenitivo – a classe trabalhadora. 

  Esta não é uma questão essencialmente de ordem moral, mas a constatação da 

necessidade intrínseca à sua lógica de funcionamento, onde todos os espaços da vida são 

convertidos em mercadoria, momento em que prevalece o valor-de-troca em detrimento do 

valor-de-uso.  

  Desta maneira nossa opção em trabalhar com a caracterização do Imperialismo – a 

fase superior do Capitalismo, como a que mais possibilita compreender os acontecimentos 

que estamos presenciando na atualidade, dentre estes a privatização da universidade pública, 

demonstrou estar correta. 

Esta é a caracterização que permite articular as iniciativas de privatização em curso, 

com os dilemas colocados em função de uma situação de crise mundial, que a cada 

manifestação expõe e obriga o capitalismo a mostrar sua forma estrutural de funcionamento. 

A voracidade e a ferocidade com que busca impor seus interesses à classe trabalhadora 
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e a qualquer força que se coloque no seu caminho, estão a comprovar que esta opção vai 

desnudando, por completo, todo o verniz de humanismo e ética que tem funcionado como 

amortecedores para o capitalismo durante décadas. 

Diante dos acontecimentos que atualmente se espraiam pelos centros hegemônicos do 

capital e chegam agora aos seus portos e praias, os ideólogos liberais e os reformistas 

necessitam cada vez mais sofisticar suas argumentações para justificar o injustificável e 

elaborar opções de saída de uma situação que incomoda os olhos até dos mais céticos em 

relação às críticas ao capital. 

A caracterização de Lênin mostra que a lógica de funcionamento e reprodução do 

Imperialismo – como a fase superior do capitalismo, cria cada vez mais situações de 

impasses, e que pode mais uma vez colocar a guerra como única alternativa de solução para a 

crise mundial do capital.  

Não vai nisto nenhum catastrofismo e, reafirmamos nenhum discurso meramente 

moral, o que se coloca aqui é a evidencia do esgotamento deste modo de produção, que a 

seguir o curso dos acontecimentos dos dias atuais, parece colocar como única opção a 

barbárie.  

Portanto, não se trata de futurologia nem de especulação, mas de um estágio de 

desenvolvimento alcançado por este modo de produção que acelera a tal ponto as forças 

produtivas, e assim elas se voltam contra o próprio homem, colocando cada vez mais suas 

disfunções. 

Nossas escolhas deste ponto de vista se situaram principalmente nas obras de Marx, 

Engels e Lênin, sabendo dos riscos que tal decisão implica, pois não desconhecemos em 

grande medida, os ataques que os autores marxistas sofreram no espaço da academia, em 

especial os desferidos a Lênin, nas ultimas décadas.  

 Compreendemos ser exatamente em Lênin que encontramos a melhor avaliação do 

nosso tempo atual. O tempo que como ele definia, era o da expansão dos monopólios pelo 

mundo e que configurava o que ele denominou de - Imperialismo, a fase superior do 

capitalismo. 

Vimos, com Saviani, que esta forma de funcionamento, na atualidade, acaba gerando 

uma situação contraditória em que a possibilidade de maior liberação de tempo, fruto 

inclusive da “revolução tecnológica” alcançada, poderia possibilitar ao homem o cultivo do 

espírito, a criação cultural, o desenvolvimento pleno de suas faculdades e de seus sentidos, 

mas o que se vê é o contrário. 

Como as relações próprias da sociedade capitalista se baseiam na apropriação privada 
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dos meios de produção, ao mesmo tempo em que incorpora a maioria da humanidade à 

produção, inviabiliza que o conjunto possa dela se beneficiar.  

Para que esse grau de desenvolvimento das forças produtivas possa alcançar todos os 

seus frutos, beneficiando toda a humanidade, “é necessário que se preencha uma condição: a 

apropriação coletiva dos seus resultados”. 

Isto leva a uma situação em que o panorama atual é atravessado por esta contradição 

insolúvel onde já estão disponíveis as condições para manter todos os homens num nível de 

vida altamente confortável; no entanto, “o incremento da produtividade produz o efeito 

contrário, provocando a exclusão e lançando na miséria um numero crescente de seres 

humanos”. 

Acrescentaríamos a isto o argumento de Frigotto de que as escolhas teóricas não 

podem ser arbitrárias, mas, no entanto lembra que as perspectivas teóricas construídas no 

processo de compreensão da forma Capital de relações sociais, dentro da tradição que vem de 

Marx e Engels - não obstante a crise efetiva que as assola - constituam-se, não as únicas, 

porém as que melhor nos podem ajudar a desvendar a forma que assume o capitalismo 

(tardio) deste fim de século e suas consequências devastadoras para o gênero humano.  

  Isto significa que, para ele, inscrever-se nesta matriz teórica e ontológica não significa, 

porém, per se, uma condição suficiente para uma análise radical (a que vai à raiz das 

determinações dos fenômenos históricos), mas é, sem dúvida, uma condição necessária, 

portanto abrir mão pura e simples, deste legado, por seus erros, deficiências, limites e crises, é 

abandonar, para além de uma perspectiva epistemológica e ontológica, alternativas de cunho 

ético-político de relações sociais que transcendem a forma Capital. 

A mais recente crise, a de 2008 – incluindo as do dia-a-dia – estão a comprovar as 

teses de Marx, Engels e Lênin, e não a contradizê-las como apregoam cotidianamente os 

ideólogos da burguesia, no que contam com a anuência de uma parcela considerável da 

esquerda que, ou aderiu ou faz questão de negar o que muitas das vezes defendeu. As 

justificativas são cada vez mais elaboradas e os sofismas também.   

No que diz respeito à opção teórico-metodológica do trabalho, afirmamos que o maior 

desafio colocado era o de deixar claro de onde estaríamos falando, e, como esta desvelaria as 

principais determinações econômicas, políticas e ideológicas envolvidas na questão das 

privatizações no país em geral, e nas universidades públicas em particular. 

Não tivemos, e nem temos, com esta tese, a pretensão de impor nossa opção de 

interpretação da realidade, aos que comungam das ideias (neo) liberais e nem aos que 

defendem as alternativas estritamente reformistas, mas afirmar, a partir dos referenciais 
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teóricos e metodológicos escolhidos, nosso posicionamento político-ideológico sobre a 

questão das privatizações. 

Nossa avaliação buscou alcançar o desafio proposto por Lênin de que no momento é 

necessário pôr na cabeça esta verdade incontestável de que o marxista deve ter em conta a 

vida, os fatos precisos da realidade, e não se aferrar à teoria de ontem que, como toda teoria, é 

quando muito capaz de indicar o essencial, o geral, de fornecer uma ideia aproximada da 

complexidade da vida.  

A questão da escolha do referencial teórico-metodológico é de grande importância 

para a compreensão da conjuntura atual, se considerar que o capital se encontra diante de mais 

uma crise, que quando dá sinais de superação, logo se arrefece, e, em seguida, apresenta um 

sintoma ainda mais agudo.  

Portanto, considera-se que este trabalho de tese alcançou os objetivos a que se 

propôs na medida em que o conteúdo da pesquisa bibliográfica desenvolvida nos capítulos e 

as informações e os dados que emergiram da pesquisa documental permitem avaliar que 

(infelizmente para nós) as hipóteses de que partimos neste trabalho se confirmaram. 

Assim, pudemos ver que se comprova nossa primeira hipótese quando afirma que a 

partir da década de 1990 está em curso um processo em que a educação inicialmente tida 

como segmento pouco atrativo passa a ser cobiçada pelo mercado e onde, especificamente as 

universidades públicas estão submetidas a uma dupla apropriação: enquanto mercadoria e 

como setor público a serviço da acumulação privada.    

 O fato do Brasil se encontrar defasado na formação no ensino superior, mesmo 

comparado aos países da America Latina, permitiu ao Capital enxergar aí um grande “nicho” 

para seus investimentos e obtenção de lucros. 

Podemos afirmar que também se comprova a segunda hipótese quando afirma que o 

período que compreende o início da década de 1990 e prossegue até os dias atuais, é o de 

maior avanço das privatizações na história do Brasil e onde a despeito das declarações de 

defesa da universidade pública os governos, o MEC e as reitorias, de um modo geral, têm 

intensificado as iniciativas voltadas à privatização das universidades públicas, sendo um 

exemplo emblemático disto o caso da UFF. 

A confirmação desta hipótese carrega um significado especial por revelar o sentido 

contrário a um projeto construído durante décadas por inúmeros lutadores defensores da 

educação pública nos seus diversos níveis no país. 

Acompanhar e avaliar a perda de mais uma grande oportunidade de mobilização 

produzida pela classe trabalhadora brasileira na sua história, ainda que funcione como 
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aprendizado para o futuro, é uma tarefa que deixa um gosto amargo inicial, mas que não 

destrói a convicção nem esmorece a necessidade de continuidade da luta por uma sociedade 

mais justa e solidária. 

Portanto, foi com base nestas hipóteses, nos pressupostos teórico-metodológicos, que 

definimos a estrutura e, a partir disto, organizamos o desenvolvimento dos eixos referenciais 

de análise e avaliação desta tese. 

Os critérios definidos no primeiro eixo de análise foram de importância crucial, pois 

nele se encontram as categorias que funcionaram como linha mestra de condução do trabalho 

como um todo.  

Nele se encontra a definição do tipo de liberalismo que prevalece na atualidade, como 

um pressuposto basilar na compreensão do mundo e como forma de escapar dos 

aprisionamentos de um discurso que busca naturalizar a violência progressiva a que recorre o 

Capital, supostamente voltada a defender os valores da liberdade e da democracia. 

  São essas determinações inerentes à sua forma de funcionamento e reprodução que o 

obriga a avançar sobre todas as coisas na busca de transforma-las em mercadoria. Ainda se 

espera confiantemente que o ar que respiramos possa escapar, mas a esta altura sem muitas 

ilusões. 

 Isto tem permitido, e esperamos ter deixado isto claro no trabalho, não aceitar 

simplesmente avaliações impregnadas de ilusões e de fantasias sobre a possibilidade de 

humanizar o capitalismo. 

Isto vale também para evitar ilusões exacerbadas sobre as possibilidades de 

intervenção a partir do Estado, principalmente na esfera de formulação das políticas públicas, 

e, não cair em soluções expontaneístas e vanguardistas sobre o desafio que está colocado à 

classe trabalhadora no atual momento.  

A disputa do Estado é uma questão tática que deve possibilitar a organização da classe 

no sentido de superá-lo, e, é desta maneira também que deve ser entendida a formulação das 

políticas públicas. Em outras palavras articulando guerra de movimento e posição como parte 

de mesmo projeto, como nos ensinou Gramsci. 

Desenvolvemos, a seguir, um olhar amplo sobre as privatizações e de como elas se 

inserem em um panorama de crise do capital no final dos anos de 1960 e meados dos anos 

1970, onde se colocam como saída fundamental para a recuperação das taxas de lucro e de 

retomada da acumulação do pós-guerra. 

A chegada deste processo no Brasil se dá com certo “atraso” tendo em vista que a 

década de 1980 – considerada a década perdida para o Capital na economia – se configurou 
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como um daqueles períodos especiais no país gerado pela movimentação da classe 

trabalhadora, envolvida no processo de redemocratização pós-ditadura. 

Pudemos acompanhar como o quadro sofre uma grande mudança nos anos 1990 com a 

chegada ao poder, agora pela via das eleições diretas, de governos comprometidos com as 

propostas (neo) liberais. 

Diferente da expectativa criada com a força obtida pelas movimentações da classe na 

década anterior, o que se apresenta, a partir dos anos 1990 é uma conjuntura dura e 

extremamente adversa onde os avanços obtidos passam a ser alvo de ataques permanentes. 

Vimos que no período do início da década toma corpo com força a proposta de 

privatização de vários segmentos do serviço público e de empresas estatais, construídas 

durante décadas com os recursos dos trabalhadores.  

O que vimos, portanto foi um verdadeiro assalto a este patrimônio, aos cofres públicos 

e uma transferência indiscriminada de ativos públicos às mãos de agentes privados, sem 

preocupação sequer com valores e critérios mínimos de transparência e isto tomando como 

referência os parâmetros definidos pelo próprio capitalismo. 

Buscamos contabilizar ainda neste quadro o agravante que significou a reforma do 

aparelho do Estado modelada para dar suporte político, administrativo e jurídico ao projeto 

(neo) liberalizante da economia. 

O quadro vai desaguar em uma situação ainda mais complexa com a chegada ao 

poder, pelo voto, de um governo que tinha sua origem exatamente no aludido movimento da 

década de 1980 e, em grande medida, comprometido com as proposta ali elaboradas, 

exaustivamente discutidas e definidas como essenciais.   

No eixo seguinte de análise avaliamos como a transposição deste amplo processo de 

privatizações se expande para a área da educação depois de esgotado o caminho inicial de 

ataque aos segmentos mais rentáveis de nossa economia. 

A constatação do atraso de investimento na formação no ensino superior no país 

“abriu os olhos” dos grupos privatistas nacionais e mais recentemente dos internacionais, para 

o potencial que oferece e, assim passa, de área inicialmente pouco atrativa, tida como de 

menor importância a altamente disputada para a aferição de lucro e acumulação de riqueza.   

  Desta forma, a educação que nos seus primórdios aparece como um espaço presumido 

de desenvolvimento das capacidades intelectuais dos seres humanos se transmuta 

progressivamente e assume a forma mercadoria na medida do avanço do modo de produção 

do capital. 

  Assim, o improvável caráter propedêutico da educação no país vigente desde nossa 
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revolução burguesa no dizer de Florestan Fernandes, vai sendo abandonado e passa a ser área 

de interesse prioritário para o capital. 

 Exatamente no contexto do imperialismo do século XX é que ela vai assumindo a 

dimensão de mais uma mercadoria, como qualquer outra, que deve estar à disposição da 

reprodução do capital. 

No século XX, houve uma luta constante e intensa contra a hegemonia dos interesses 

privatistas na área de educação, mas como vimos, eles prevaleceram em vários períodos da 

disputa.  

Foi assim na maior parte das vezes, com alguns interregnos em que se apresentava na 

disputa um projeto contra - hegemônico acalentado por uma plêiade de dignos educadores 

brasileiros, no sentido do que nos aponta Saviani.  

Contra a maioria das previsões este projeto contra - hegemônico sobreviveu e manteve 

sua presença na sociedade, principalmente nas décadas de 1930 e 1980, onde forçou algumas 

concessões, importantes ainda hoje. 

  No entanto, a crise dos anos de 1960 e 1970 significou a retomada dos princípios 

(neo) liberais e, como não podia deixar de ser sua chegada ao Brasil, o que aconteceria mais 

cedo ou mais tarde.  

A “década perdida” – década de 1980 – assim denominada pelos economistas 

burgueses em relação ao desempenho da economia revelou um momento político-ideológico 

especial de organização da classe trabalhadora no Brasil, onde houve o fortalecimento na área 

sindical e a construção de um partido político que buscava retomar algumas das premissas 

básicas das reformais estruturais do período anterior à ditadura militar. 

Incluímos nesses avanços, ainda que considerando todos os limites e senões, a 

elaboração e promulgação da constituinte de 1988, mesmo que seus resultados tenham ficado 

distante do almejado.  

Por fim avaliamos como a intensificação deste amplo processo de privatizações 

transborda dos segmentos inicialmente mais rentáveis da economia para a área da educação, 

com especial destaque para o ensino superior público e invade o espaço das universidades 

públicas. 

O estudo e a avaliação da intensificação deste processo de privatização na UFF, uma 

das maiores universidades públicas do país e de reconhecida resistência organizada pela 

sessão sindical local do ANDES-SN, demonstra o poder de penetração e adesão que encontra 

em segmentos da sociedade, especialmente nos que de longa jornada defendem seus 

privilégios através da ocupação do aparelho do Estado e dos órgãos públicos. 
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Os conteúdos das informações e dos dados obtidos demonstraram que as políticas e a 

ação dos sucessivos governos federais a partir da década de 1990, têm funcionado no sentido 

de intensificar o processo de privatização no país, em especial da área da educação superior e 

onde a UFF se apresenta apenas como um exemplo emblemático deste processo. 

No caso da UFF, apresentamos dados coletados em documentos públicos onde surgem 

diante de nós questões que se supunha não mais terem espaço em uma universidade de seu 

porte e importância. 

O desregramento e a burla aos princípios básicos da legislação pertinente e da 

administração pública, mesmo diante de tudo o que presenciamos atualmente no país, causa 

espanto diante da gravidade do que nos é apresentado. 

As fontes não vêm de uma “esquerda utópica, raivosa ou incompetente para assumir o 

poder” como querem alguns, mas de órgãos da própria burocracia estatal – TCU, Auditoria 

Interna, etc. – que expõe os (des) caminhos trilhados durante anos pelos que tem se 

locupletado com esta progressiva privatização da UFF. 

Tudo isto numa universidade pública que, como dissemos, traz a marca emblemática 

de ter um movimento dos docentes, dos servidores técnico-administrativo e estudantil atuante, 

onde se confirma, até por vários estudados realizados, a que nível chegou a intensificação da 

privatização nas Instituições de Ensino Superior no Brasil. 

 A guisa de alguns prognósticos sobre o desdobramento das políticas para o ensino 

superior julgamos pertinente formular algumas propostas, que tem como objetivo auxiliar na 

definição de como reverter o atual quadro político desfavorável à educação pública no país e 

viabilizar no curto, médio e longo prazo uma ofensiva dos trabalhadores em defesa de seus 

interesses de classe. 

Estas propostas prognósticas tem como base a tarefa mais importante colocada para a 

classe trabalhadora numa conjuntura que configura o esgotamento de um ciclo, o da 

experiência com o Partido dos Trabalhadores, ainda que reconheçamos sua importância 

histórica. 

É necessário investir, o mais rapidamente possível, na árdua tarefa de apresentar a 

classe trabalhadora brasileira uma alternativa partidária que apresente um programa claro e 

consistente que seja capaz de superar a fragmentação tantas vezes decantada por todos os 

analistas e construir um ambiente que favoreça a unidade da classe, como Orso bem nos 

alertou. 

O Brasil nunca teve um partido de massa de caráter nacional, o PT surgiu no período 

pós-ditadura para realizar este projeto e poderia ter sido isto, no entanto os fatos atuais 
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indicam que, para a classe trabalhadora brasileira, o desafio persiste, ainda que reconheçamos 

o acumulo que contribuição da trajetória do Partido dos Trabalhadores trouxe para a classe 

trabalhadora, esta contribuição permitirá como acumulo importante, aperfeiçoar os acertos e 

evitar reproduzir os mesmos erros. 

  A colocação desta tarefa como prioritária, como alertava Gorender, é que nos 

permitirá não dar relevo excessivo a luta e ao heroísmo, pois, o prioritário, para as gerações 

atuais e ainda para as futuras, é o estudo crítico das tentativas e das derrotas da esquerda e não 

se deve admitir nenhuma complacência na revelação e análise das responsabilidades de 

correntes políticas e de lideranças individuais, “se não quisermos o triste privilegio da 

infindável repetição de erros”.  

Esse desafio esta colocado principalmente para os partidos de esquerda que se 

reivindicam no campo para além do PT – incluindo alguns quadros que nele permanecem – 

que tem uma responsabilidade maior no esforço inicial necessário para tal empreitada.  

Precisamos romper o dito popular de que a esquerda brasileira tem a sina da divisão, e 

iniciar a construção deste instrumento necessário e indispensável para fugir dos 

aprisionamentos do economicismo e do corporativismo (no que contém de pernicioso) que 

predomina atualmente. 

  Encontraremos nossa inspiração central para a tarefa, mais uma vez em Lênin, pois, 

sua análise teórica e sua trajetória política foi capaz de indicar a melhor alternativa de todas as 

que a classe trabalhadora tem usado, e que também é o seu maior desafio histórico: a 

organização de um partido que realize a revolução socialista.  

Nossos desafios são imensos nesta conjuntura, porém, como já indicou o Manifesto – 

“Nela os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Têm um mundo a ganhar”-, 

temos ao nosso lado, como bem assinala a Intervenção Comunista, a maioria da população 

mundial, composta pela classe submetida diuturnamente à exploração do capital. 

Precisamos vencer nossas debilidades na sua maioria “incentivadas” pelo capital, e 

outras fruto de nossos erros e vacilações, para superar a fragmentação e construir esta 

alternativa que unifique a classe trabalhadora. 

Lênin nos ensinou que nenhuma revolução sai do nada e que para que ocorra é 

necessário elaborar-se um quadro o mais rigoroso possível do contexto histórico, das forças 

políticas em disputa de uma dada sociedade, para então planejar-se uma estratégia ou tática 

para tomada do poder. 

Sob tal aspecto, a revolução “não se faz por encomenda”, mas é algo planejado, 

organizado, preparado. Ou seja, seu sucesso está condicionado a uma série de elementos, 
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entre os quais a existência e a condução de uma estratégia ou tática revolucionária; a 

existência de líderes, partidos e organizações revolucionárias; bem como a existência de uma 

situação revolucionária, a qual torne propícias as condições para sua eclosão. 

 O risco da conhecida acusação de sectarismo deverá ser combatida pela capacidade de 

colocar de forma clara as propostas que una a classe trabalhadora em defesa de uma forma de 

vida justa e solidária. 

 O desafio maior, portanto, é transformar as necessidades de existência dos 

trabalhadores em reivindicações concretas e factíveis, e isto sem perder de vista a necessidade 

de açambarcar, ainda que taticamente a intervenção no plano nacional, sem, contudo deixar de 

expandir estrategicamente a construção desta pauta unificadora para o plano internacional. 

 Urge, portanto que as forças políticas que se colocam em defesa dos interesses da 

classe trabalhadora se organizem para uma resposta a este quadro de destruição, que 

definitivamente nada tem de “criativa”, e efetivem uma ação em favor do socialismo como 

única forma de superação possível. 

 As alternativas construídas para este desafio ainda não tem demonstrado o vigor 

suficiente para levar a cabo a tarefa. Aqui não vai nenhum demérito, porém um chamado mais 

uma vez a construção de um novo patamar que unifique efetivamente a luta e que não perca 

de vista a importância fundamental de construção de um partido de massas. 

Outra tarefa inadiável é a manutenção e o fortalecimento do sindicalismo 

independente e autônomo em relação aos governos, como forma de lutar pela manutenção dos 

direitos adquiridos pelos trabalhadores, conquistados arduamente durante décadas do século 

XX e que continua na ordem do dia, mesmo que saibamos de suas limitações - cujas marcas 

são o corporativismo e o economicismo -, pois defender os interesses de uma categoria, - de 

uma fração da classe -, acarreta ter que conviver com as debilidades desta alternativa de luta.   

 A outra via de intervenção é a que está ligada aos movimentos sociais e naquilo que se 

refere às demandas colocadas pelos segmentos da sociedade mais diretamente afetados pelas 

políticas (neo) liberais. 

Como afirma Marini, mesmo reconhecendo que na relação partidos políticos-

movimentos sociais, que se dá num mundo dividido em grupos e classes, a participação direta 

como cidadão na sociedade e no Estado constitui um mero ideal, só podendo tornar-se efetiva 

mediante sua participação num partido político, importa frisar que não representam entidades 

antagônicas e que contrapô-los, na óptica autonomista, ou hierarquizá-los e subordiná-los uns 

aos outros, com propósitos instrumentalistas, conduz o homem e sua prática social à 

desintegração. 
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 Portanto, também neste aspecto particular, precisamos ampliar nossa capilaridade 

junto aos movimentos sociais, como forma de remover o maior número possível de barreiras 

entre estes e o conjunto dos trabalhadores e ampliar a solidariedade de classe diante dos 

ataques do Capital. 

 Assim, é necessário retomar, como exemplo, as reformas estruturais (tributária, 

agrária, urbana, principalmente) como forma transitória de inclusão do maior número possível 

de trabalhadores na luta pela diminuição da desigualdade social e divisão da riqueza. 

 Todas têm como característica principal o fato de terem sido parte de uma agenda 

discutida e avaliada, como vimos, em vários períodos de nossa história, principalmente a 

partir da consolidação da revolução burguesa e o consequente fortalecimento da classe 

trabalhadora entre nós, portanto fazem parte do acervo de lutas da classe trabalhadora 

brasileira. 

Isto foi capitaneado pelos partidos que conseguiram maior penetração junto às massas 

– no caso o PCB (em menor medida) e o PT (em maior medida) – onde estabeleceram uma 

acumulação, que no presente pode viabilizar a aglutinação necessária da classe trabalhadora 

em torno de uma pauta unitária. 

Para concluir, o que esperamos ter conseguido com esta tese é ter contribuído para 

uma maior compreensão das determinações econômicas, políticas e ideológicas que envolvem 

as privatizações em curso no Brasil.  

O foco na questão da privatização do ensino superior público no país foi a forma que 

encontramos de traduzir uma realidade mais próxima e, em especial, a vivência desta 

problemática no cotidiano da nossa prática profissional na UFF. 

Como temos uma ligação política e afetiva intensa com o que produzimos neste 

espaço é que esperamos ter realizado esta produção de conhecimento e colocado ao alcance 

dos interessados um pouco do que entendemos que envolve teoricamente e na prática a 

questão.  

Diríamos que esta foi a busca de ousadia e radicalidade neste trabalho, sem, no 

entanto, a ilusão de evitar e resolver todas as contradições, tarefa impossível diante da 

complexidade que a produção de conhecimento impõe. 

Não houve neste percurso nenhuma pretensão de esgotar o tema, mas ao contrário, a 

busca de somar-se aos muitos trabalhos de pesquisadores citados no texto e outros que, em 

função das nossas limitações, não conseguimos incorporar.  

  

 



377 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, M. P. Reformas neoliberais no Brasil: a privatização nos governos Fernando 

Collor e Fernando Henrique Cardoso. Tese (Doutorado) – Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Departamento de História, 2010, 

427f. 

 

ALMEIDA, Paulo R. O paradigma perdido. In: D`INCAO, Maria Angela (org.). O saber 

militante (ensaios sobre Florestan Fernandes). Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: 

UNESP, 1987. 

 

ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Lisboa: Editorial Presença, 

s.d. 1980. 

 

____________. A favor de Marx/Pour Marx. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. 

 

ALTVATER, E. O preço da riqueza. SP: Editora da Universidade Estadual  Paulista, 1995. 

 

____________. O fim do capitalismo como o conhecemos. RJ: Civilização Brasileira, 2010. 

 

ALVES, E. Frente ao Contrato de Gestão: Um olhar classista sobre o neoliberalismo e a 

reforma administrativa de FHC – RJ, Projeto Inicial de Pesquisa do Sintrasef/RJ: Contrato 

de Gestão, 2001. 

 

_____________. Análise crítica do plano diretor da reforma do aparelho Estado. In: 

Revista Universidade e Sociedade nº 26. DF/Brasília, Ano XI, nº 26, fevereiro de 2002, pgs. 

106-118. 

 

ANDERSON, Perry. O fim da história: de Hegel a Fukuyama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 1992. 

  

______________. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. 

 

ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as Metamorfoses e a Centralidade do 

Mundo do Trabalho. 2. ed. Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de 

Campinas/Cortez, 1995. 

 

BARATA-MOURA, J. Materialismo e subjectividade: Estudos em torno de Marx. 

Lisboa:Editorial “Avante!”, 1998. 

 

BARBERA, Guido La. A nova fase estratégica. Niterói/RJ: Edições Intervenção Comunista, 

2015. 

 

BARTH, H. Verdad e Ideologia. D. F./México: Fondo de Cultura Económica, 1951. 



378 

 

BECKER, Richard. Não existe capitalismo "ético". Postado em 16/09/2015.  

In:http://www.patrialatina.com.br/editorias.php?idprog=66abd1e4544beed37b65e72639d8885

0&cod=15804 . Recuperado em 26/09/2015. 

 

BEHRING, E. R. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de 

direitos. SP: Cortez, 2003. 

 

BELLAMY, R. Liberalismo e Sociedade Moderna. São Paulo: Unesp, 1994. 

 

BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial: uma tentativa de previsão social. 

São Paulo: Editora Cultrix, 1977. 

 

BERTELLI, A. R. Uma introdução polêmica. In: ________. As lutas de classe na França 

(1848 – 1850). SP: Global Editora, 1986. 

 

BIONDI, A. O Brasil privatizado II: o assalto das privatizações continua. SP: Editora 

Perseu Abramo, 2003. 

 

_____________.  O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. SP: Editora  

Perseu Abramo, 2012. 

 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política. 18. 

reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012. (Coleção Pensamento Crítico; v. 69). 

 

 

BOITO JUNIOR, Armando. O sindicalismo de Estado no Brasil – uma análise crítica  

da estrutura sindical. São Paulo e Campinas: coedição Editora Hucitec e Editora da 

Unicamp, 1991.  

 

 

_____________. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã Editora, 

1999.  
 
 
______________. A hegemonia neoliberal no governo Lula. Crítica Marxista, n. 17.  Rio 

de Janeiro, 2003. 
 
 
_____________. A burguesia no Governo Lula. En publicación: Neoliberalismo y sectores 

dominantes.  Tendencias globales y experiencias nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, 

Enrique. CLACSO, ConsejoLatinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Agosto 

2006. Disponible en:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C07Boito.pdf 

 

 

BOSI, A. A educação e a cultura nas constituições brasileira. Novos Estudos CEBRAP, São 

Paulo, n. 14, p. 63-67, fev. 1986. 

 

 

BOTTOMORE, T. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1983. 



379 

 

BOURDIEU, P. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1998.  

 

 

BRAUDEL, F. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII. SP: 

Martins Fontes, 1996. v. 3. 

 

 

BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. RJ, Zahar Editores, 1981. 

 

 

BRESSER-PEREIRA, L. C. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil: Para 

 uma nova interpretação da América Latina. SP, Editora 34, 1996. 

 

 

BRESSER-PEREIRA, L. C.; SPINK, P. K. (Orgs.). Reforma do Estado e administração 

publica gerencial. RJ: Fundação Getulio Vargas, 1998. 

 

 

BURAWOY, M. O marxismo encontra Bourdieu. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

2010. 

 

 

CARDOSO, M. L. O mito do método. Disponível em: 

<http://minhateca.com.br/v.voltar/Hist*c3*b3ria/Artigos/CARDOSO*2c+Miriam+L.+-

+O+Mito+do+Metodo,24383088.pdf>. 1971, recuperado em 13/01/2015. 

 

 

______________. Do materialismo no método de Marx. Disponível em: 

<www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/.../gt1m5c6.pd...>  

s.d.. Acesso em: 13/04/2015. 

 

 

_____________. Ideologia do Desenvolvimento - Brasil: JK - JQ. 2. ed. RJ: Paz e Terra, 

1978. 

 

 

_____________. Sobre a Revolução Burguesa no Brasil. In: D`INCAO, Maria Angela (org.), 

O saber militante (ensaios sobre Florestan Fernandes). Rio de Janeiro: Paz e Terra; São 

Paulo: UNESP, 1987. 

 

 

_____________. A Avaliação da Universidade: Concepções e Perspectivas. In: Revista 

Universidade e Sociedade do ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior. Brasília: Redijo Gráfica e Editora, Ano I nº 1, 1991. 

 

 

CHAUI, M. Escritos sobre a universidade. SP: Editora Unesp, 2001. 

 

 



380 

 

CHAVES, V. L. J. As feições da privatização do público na educação superior brasileira: 

o caso da UFPA. Tese de Doutorado em Educação-Conhecimento e Inclusão Social, Belo-

Horizonte/MG: Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil, 2005. 

 

 

_____________. Reforma do Estado e privatização da universidade pública brasileira – 

consequências sobre o trabalho docente. VI SEMINÁRIO DA REDESTRADO: Regulação 

Educacional e trabalho docente. - 06 e 07 de novembro de 2006 – UERJ - Rio de Janeiro –RJ. 

 

 

______________. Novas configurações da privatização do ensino superior brasileiro –  

a formação de oligopólios. In: XXIV Simpósio Brasileiro, III Congresso Interamericano de 

Política e Administração da Educação, 2009, Vitória. Cadernos ANPAE. Rio de Janeiro: 

Cadernos ANPAE nº 8, 2009. v. 1. p. 37-37. 

 

 

_______________. Expansão das IFE e a precarização. Revista Andes Especial. Brasília/DF: 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), abril de 

2013. 

 

 

CHAVES, V. L. J.; GEMAQUE, R. O. Políticas públicas de financiamento da educação 

superior. In: ________. Política de expansão da educação superior brasileira no Brasil: 

democratização às avessas. Antonio Cabral Neto, Ilma Vieira do Nascimento e Vera Jacob 

Chaves (organizadores); Alda Araújo Castro... [et al.], SP: Xamã, 2011. 

 

 

CHAVES, V. L. J, LIMA, R. N. e MEDEIROS, L. M. Reforma da educação superior 

brasileira – de Fernando Henrique Cardoso a Luiz Inácio Lula da Silva: políticas de 

expansão, diversificação e privatização da educação superior brasileira. In: Educação superior 

no Brasil - 10 anos pós-LDB / Mariluce Bittar, João Ferreira de Oliveira, Marília Morosini 

(Organizadores). - Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, 2008. 348 p.: il. – (Coleção Inep 70 anos, v. 2) ISBN 978-85-86260-86-5. 

 

   

CHIZZOTTI, A. A Constituinte de 1823 e a Educação. In: FÁVERO, Osmar (Org.). A 

educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 3. ed., Campinas, SP: Autores 

Associados, 2005. (Coleção memória da educação). 

 

 

CIAVATTA, M. A. O conhecimento histórico e o problema teórico-metodológico  

das mediações. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria (orgs.). Teoria e educação 

no labirinto do capital. Petrópolis: vozes, 2002. 

 

 

CLAUSEWITZ, C. D. Da guerra. Tradução para o inglês: Michael Howward e Peter Paret, 

tradução do inglês para o português: CMG (RRm) Luiz Carlos Nascimento e Silva do Valle, 

1984. Disponível em: <https://www.egn.mar.mil.br/arquivos/cepe/DAGUERRA.pdf>. Acesso 

em 20/08/2015. 

 



381 

 

COUTINHO, C. N.. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios. 2. ed. 

São Paulo: Cortez, 1996. 

 

 

_____________. A democracia na batalha das idéias e nas lutas políticas do Brasil de hoje. 

In: FÁVERO, O.; SEMERARO, G. Democracia e construção do público no pensamento 

educacional brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

 

_____________. O Estado brasileiro: gênese, crise, alternativas. In: LIMA, Julio Cesar 

França; NEVES, Lucia Maria Wanderley. Fundamentos da Educação escolar no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006, pp. 173-200. 

 

 

CUNHA,L.A. Educação e desenvolvimento social no Brasil. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1988. 

 

______________. A universidade temporã: o ensino superior, da Colônia à Era Vargas. 

3. ed. rev. São Paulo: Editora UNESP, 2007. 

 

 

CURY, C. R. J. A Educação e a Primeira Constituinte Republicana. In: FÁVERO, Osmar 

(Org.). 3. ed., Campinas, SP: Autores Associados, 2005. (Coleção memória da educação). 

 

 

DAL ROSSO, S. De Associação a Sindicato. In: Revista Universidade e Sociedade/Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Brasília: Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN, Ano XX, nº 47, fevereiro de 

2011. 

 

 

DAVIES, N. Mecanismos de financiamento: a privatização dos recursos públicos. In: 

NEVES, Lúcia M. W. (org.). O empresariamento da educação: novos contornos do ensino 

superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002. 

 

 

_______________. FEC tem servido a interesses pessoais e seu apoio à UFF está longe de 

acontecer. In: Revista Andes Especial. Dossiê Nacional nº 1 – Descontrole e ilegalidades 

marcam atuação das fundações “de apoio” no Brasil todo. Brasília/DF: Sindicato Nacional 

dos Docentes do Ensino Superior, maio de 2006. 

 

 

De ARRUDA SAMPAIO JR., P. Brasil as esperanças não vingaram. Buenos Aires: OSAL, 

Observatorio Social de América Latina (año VI no. 18 sep-dic (2005), CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005. Disponível em:  

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110318071647/6Sampaio.pdf>.  

Acesso em 13/04/2015. 

 

 

DEL ROIO, M. O governo Lula e a derrota da Esquerda. Revista do Instituto de Estudos 



382 

 

Socialistas, São Paulo, n. 10, p. 69:88, out. 2004. 

DÓRIA, P. O Príncipe da Privataria. SP: Geração Editorial, 2013. 

 

 

DRUCKER, P. A sociedade pós-capitalista. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 

 

 

ENGELS, F. Carta a Florence Kelley-Wischnewetzky. Escrita em 1886. In: BARATA-

MOURA, José; CHITAS, Eduardo; MELO, Francisco; PINA, Álvaro. Obras Escolhidas em 

três tomos. Edição dirigida por um colectivo composto por:, tomo III, Edições Progresso 

Lisboa – Moscovo, 1982, pág: 540-542.Disponível em: <http://marxists.catbull.com/ 

portugues/marx/1886/12/28.htm>. Acesso em 30 de mar. 2015. 

 

 

______________. Anti-Dühring. Escrito em 1877, Disponível em: <https://marxists. 

org/portugues/marx/1877/antiduhring/index.htm>. Acesso em 30 de jan. 2002. 

 

 

______________. Do Socialismo Utópico ao Socialismo Cientifico. Escrito e publicado  

em 1880. Cedido pelo “Grupo Acropolis”. Disponível em: <https://marxists.org/ 

portugues/marx/1880/socialismo/index.htm>. Acesso em 30 de mar. 2015.  

 

______________. Discurso Diante do Tumulo de Karl Marx. 2006. Disponível em:  

<https://www.marxists.org/portugues/marx/1883/03/22.htm>. Acesso em: 29/10/2015. 

 

 

______________. Introdução à contribuição à crítica da economia política. In: MARX, K. 

Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão Popular, 2008.  

 

 

______________. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo:  

Boitempo, 2010. 

 

 

______________. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: 

 Expressão Popular, 2010b. 

 

 

ESPING-ANDERSEN, G. As três economias políticas do Welfare State. Revista Lua Nova, 

n. 24, p. 85-116, 1991. 

 

 

FALEIROS, V. P. A questão da reforma da Previdência Social no Brasil. Ser Social, Brasília, 

n. 7, 2000.  

 

 

______________. A era FHC e o governo Lula: transição? Brasília: Inesc, 2004. 

 

 

FÁVERO, M. L de A. A Universidade Brasileira em busca de sua identidade. Petrópolis, 

https://marxists.org/portugues/marx/1880/socialismo/index.htm
https://marxists.org/portugues/marx/1880/socialismo/index.htm


383 

 

RJ: Editora Vozes, 1977. 

 

 

______________. Universidade e Poder: análise crítica/fundamentos históricos: 1930- 

45. 2. ed. Brasília: Editora Plano, 2000. 

 

 

_____________. A Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ/Comped/Inep, 2000b. 

 

 

FÁVERO, O. A Educação no Congresso Constituinte de 1966-67: Contrapontos. In: 

FÁVERO, O. (Org.). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 3. ed. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2005. – (Coleção memória da educação). 

 

 

FERNANDES, F. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. RJ: Zahar Editores, 1975.  

 

 

______________. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica. 

Prefácio José de Souza Martins, 5ª ed., SP: Globo, 2006. 

 

 

FERREIRA, L. R.; CHAVES, V. J. As fundações de apoio privadas no gerenciamento de 

recursos para as Ifes: entre Estado e Mercado. In: CABRAL NETO, Antonio; 

NASCIMENTO Ilma Vieira do; CHAVES, Vera Jacob (org.). Política de expansão da 

educação superior brasileira no Brasil: democratização às avessas., SP: Xamã, 2011. 

 

 

FERRER, A. La economia argentina. Buenos Aires, FCE, 1998. 

 

 

FIGUEIREDO, J. de Mattos. Educação corporativa na contemporaneidade:  

investigações à luz do materialismo histórico dialético. Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em Administração, Niterói: UFF, 2013. 84p. 

 

 

FIGUEIREDO, J. C.; MEIRELLES, C. M. Participação, Qualidade e Prestação de Serviços: 

uma intervenção no Serviço Público. In: VERTHEIN, Marilene A. Romualdo; BRAGA, 

Maudeth Py; VERGNE, Celso de Moraes (Org.). Multifaces das Práticas em Psicologia do 

Trabalho: Impasses e Criação. 1. ed. Niterói: EDUFF, 2010, v. 01, p. 77-94.  

 

 

FONTES, Virgínia. O Imperialismo: de Lenin aos dias atuais. Revista Outubro,  

n.17, p. 69-107, 1º semestre 2008. 

 

 

FORD, H. Princípios da Prosperidade. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1964. 

 



384 

 

FREITAS, L. C. de L. Carlos de Freitas analisa o documento da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República “Pátria Educadora”. 2015. Disponível em: 

<http://avaliacaoeducacional.com/2015/04/23/patria-educadora-i/>. Acesso em 26 de set. 

2015. 

 

 

FREITAS NETO, J. A. A reforma universitária de Córdoba (1918): um manifesto por uma 

universidade latino-americana. Revista Ensino Superior Unicamp, número 3/junho-

setembro, 2011 – p. 62-70. 

 

 

FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva. Paulo: Cortez, 1993. 

 

 

______________. Trabalho e educação: formação técnico-profissional em questão. In: 

Cadernos Andes, Brasília, n. 10, out. 1993b. 

 

 

_______________. Educação, Crise do trabalho assalariado e do desenvolvimento: teorias em 

conflito. In: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de 

final de século. Petropólis, RJ: Vozes, 1998. 

 

 

_______________. Projeto societário contra-hegemônico e educação no campo: Desafios de 

conteúdo, método e forma. In: MONARIM, Antonio. Educação do campo: reflexões e 

perspectivas. 1. ed. Florianópolis: Insular, 2010, p. 19-46.   

 

 

_______________. Política de capacitação do servidor público: uma alternativa 

metodológica à doutrina neoliberal. Rio de Janeiro: mimeo., 2010b. 

 

 

_______________. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira 

década do século XXI. Revista Brasileira de Educação, v. 16, n. 46, p. 235-254, jan.-abr. 

2011. 

 

 

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. Educação Básica no Brasil na década de 1990: 

subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. Revista Educação e Sociedade, 

Campinas/São Paulo: Centro de Estudos Educação e Sociedade - Cedes,v. 24, nº 82, Abril de 

2003, ISSN 0101-7330. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em 20 de 

ago. 2015. 

 

 

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 23. ed. SP: Editora Nacional, 1989. 

 

 

FUKUYAMA, F. O fim da História e o último homem. RJ: Rocco, 1992. 

 

 

http://avaliacaoeducacional.com/2015/04/23/patria-educadora-i/


385 

 

GALBRAITH, K. 1929 – A grande crise. São Paulo: Larousse Brasil, 2010. 

 

GONÇALVES, R. Globalização e desnacionalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

 

GONÇALVES, R.; POMAR, V. O Brasil endividado: como nossa dívida externa 

aumentou mais de 100 bilhões de dólares nos anos 90. SP: Editora Perseu Abramo, 2002. 

 

 

GORENDER, J. O escravismo colonial. São Paulo, SP: Ática 1978. 

 

 

______________. A burguesia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

  

 

_____________. Combate nas Trevas: A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta 

armada. 2. ed. São Paulo, SP: Editora Ática, 1987. 

 

 

______________. A revolução burguesa e os comunistas. In: D`INCAO, Maria Angela (org.). 

O saber militante (ensaios sobre Florestan Fernandes). Rio de Janeiro: Paz e Terra; São 

Paulo: UNESP, 1987b. 

 

 

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2011. v. 

1. 

 

 

______________. Cadernos do cárcere. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011. v. 2. 

 

 

______________. Cadernos do cárcere. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, 

v. 4, p. 235-321.  

 

 

GREGÓRIO, J. R. B. de. O REUNI na UFF e os impactos no quadro de pessoal docente. 

Universidade e Sociedade: Revista publicada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN (Semestral) Brasília, Ano XXII - Nº 50 - junho 

de 2012. 

 

 

______________. A universidade pública como parceira do capital: a constante 

necessidade de produzir inovações tecnológicas. Revista Universidade e Sociedade, 

Brasilia/DF: Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Ano XXIV, número 

55, fevereiro de 2015. 

 

 

GREGÓRIO, J. R. B. de; RODRIGUES, V. de S.; MANCEBO, D. Quando o Reuni aderiu à 

universidade. Perspectiva, Florianópolis, v. 30, n. 3, 987-1009, set./dez. 2012. Disponível 



386 

 

em: <http://www.perspectiva.ufsc.br>. Acesso em 28/10/2014. 

 

GURGEL, C. Estrelas e Borboletas: Origens e questões de um partido a caminho do poder. 

Rio de Janeiro: Papagaio, 1989. 

 

 

______________. A gerência do pensamento. SP: Cortez, 2003. 

 

 

______________. Lênin e os problemas candentes do nosso movimento. In: Outubro n° 

10, SP: Instituto de Estudos Socialistas, 1° semestre 2004, pags. 89-108. 

 

 

______________. A educação entre o valor e a mercadoria. Revista Universidade e 

Sociedade, Brasilia, n. 39, fev. 2007. 

 

 

GURGEL, C.; JUSTEN, A. Marxismo, Estado e políticas públicas. Revista Comunicação & 

Política, v. 29, n.3, set.-dez. 2011. 

 

 

HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. RJ: Tempo Brasileiro, 

1997. v. II. 

 

 

HARVEY, D. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 7. ed. São Paulo: Loyola, 1998. 

 

 

______________. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. São Paulo, SP: 

Boitempo, 2011. 

 

 

HAYEK, F. O caminho para a servidão. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2009. 

 

 

HOBSBAWN, E. A era dos extremos: o breve século XX. SP: Companhia das Letras,  

1995. 

 

 

HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

 

HORTA, J. S. B. A Educação no Congresso Constituinte de 1966-67. In: FÁVERO, O. (Org.) 

A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 3. ed. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2005. 

 

 

IASI, M. As Metamorfoses da Consciência de Classe: O PT entre a negação e o 

consentimento. São Paulo, Expressão Popular, 2006. 



387 

 

IVASHITA, S. .i e VIEIRA, R. de A. Os antecedentes do manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932), 2000. Disponível em: <http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_ 

histedbr/seminario/seminario8/_files/GuEVnTfr.pdf> 

 

 

JORDÃO, R. P. Crime (quase) perfeito: Corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. SP: 

Ed. Perseu Abramo, 2002. 

 

 

KOSIK, K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

 

 

LEITE, Janete L. As transformações no mundo do trabalho, reforma universitária e seus 

rebatimentos na saúde dos docentes universitários. Revista Universidade e Sociedade, n. 48. 

DF/Brasília: Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior – Andes/SN, ano XXI, nº 

48, julho de 2011, pgs. 84-96. 

 

 

LEIVA, O. C. Estados Unidos y China: ¿Locomotoras en la recuperación y en las crisis 

cíclicas de la economía mundial? In: ESTAY, Jaime (comp.) La Economía Mundial y 

América Latina, (Argentina: CLACSO), 2005. 

 

 

________________. Crítica a la Interpretación Financiera de la Crisis: Nuestra 

Interpretación. 2010.Disponível em: <http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id= 

Orlando%20Caputo%20Leiva&inicio=0>  

 

 

LÊNIN, V. I. O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo: Global Editora, 

1979a. 

 

 

_______________. Últimos escritos (Testamento político) & Diário das secretárias. 

(Tradução de Fernando Cabral), Belo Horizonte/BR: Aldeia Global Livraria e Editora, 1979b. 

 

 

_______________. Teses de abril e Cartas de longe. Belo Horizonte: Vega, 1979c, 

(Coleção Polêmica; 2). 

 

 

_______________. O Estado e a Revolução: a doutrina marxista do Estado e as tarefas 

do proletariado na revolução. São Paulo: Global, 1987. 

 

 

_______________. Que fazer? São Paulo: Editora Hucitec, 1988. 

 

 

_______________. Sobre o Direito das Nações à Autodeterminação. 2006. Disponível em:  

<https://www.marxists.org/portugues/lenin/1914/auto/cap04.htm>. Acesso em: 24/09/2015. 

 

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1914/auto/cap04.htm


388 

 

LIMA, H. A política de privatização brasileira: a venda do patrimônio público ao capital 

estrangeiro. Revista Princípios, n. 48, SP: Editora Anita, 1998. 

 

 

LIMA, K. R. de S. Reforma da educação superior nos anos de contra-revolução 

neoliberal: de Fernando Henrique Cardoso a Luís Inácio da Silva. Tese (doutorado), 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, 2005. 

 

 

_______________. Precarização e intensificação: as novas faces do trabalho docente no 

Brasil. Revista Universidade e Sociedade/Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 

de Ensino Superior – Brasilia: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior – ANDES-SN, Ano XX, nº 47, fevereiro de 2011. 

 

 

_______________. Aumento de vagas docentes não cobre expansão. Revista Andes  

Especial. Brasília/DF: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES-SN), abril de 2013. 

 

 

LINHART, R. Lenin, os camponeses, Taylor: ensaio de análise baseado no materialismo 

histórico sobre a origem do sistema produtivo soviético. RJ: Editora Marco Zero, 1983. 

 

 

LUKÁCS, G. Lenin: um estudo sobre a unidade de seu pensamento. São Paulo: Boitempo, 

2012. 

 

 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympo, 

1998.  

 

MAESTRI, M. "O Escravismo Colonial": A revolução Copernicana de Jacob Gorender A 

Gênese, o Reconhecimento, a Deslegitimação. 2005. Disponível em: 

<http://www.institutobuzios.org.br/documentos/Mario%20Maestri_A%20Revolucao%20Cop

ernicana%20de%20Jacob%20Gorender.pdf>. Acesso em: 10/10/2015. 

 

 

______________. Jacob Gorender e o caráter da Ditadura Militar de 1964-1985.  

Resenha do livro de GORENDER, Jacob, Combate nas Trevas: A esquerda brasileira: das 

ilusões perdidas à luta armada, 2. ed., SP: Editora Ática, 1987. In: 

<http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=101

29:resenha091014&catid=43:resenhas&>, 2014, Recuperado em 30/05/2015. 

 

 

MANCEBO, D. Estratégias discursiva e neoliberais: Uma contribuição para análise de 

suas repercussões na educação e na Universidade. Universidade Santiago de Compostela, 

2003. Disponível em: <http://firgoa.usc.es/drupal/node/13145/track>. 

 

 

_______________. Trabalho docente na educação superior brasileira: mercantilização  

http://www.institutobuzios.org.br/documentos/Mario%20Maestri_A%20Revolucao%20Copernicana%20de%20Jacob%20Gorender.pdf
http://www.institutobuzios.org.br/documentos/Mario%20Maestri_A%20Revolucao%20Copernicana%20de%20Jacob%20Gorender.pdf
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10129:resenha091014&catid=43:resenhas&
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10129:resenha091014&catid=43:resenhas&


389 

 

das relações e heteronomia acadêmica. Revista Portuguesa de Educação, v. 23, n. 2, p. 73-

91 © 2010. 

 

 

______________. Trabalho docente na pós-graduação. Revista Universidade e Sociedade, 

do ANDES – Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior. DF, ano XXI, nº 48, 

julho de 2011.  

 

 

MANCEBO, Deise; BITTAR, M.; CHAVES, V. L. J. (Org.). Educação Superior - expansão 

e reformas educativas. 1. ed. Maringá: Eduem - Editora da Universidade Estadual de 

Maringá, 2012. v. 500. 242 p . 

 

 

MANCEBO, D.; SILVA JUNIOR, J. dos R.: A reforma universitária no contexto de um 

governo popular democrático: primeiras aproximações. Revista Universidade e Sociedade. 

Brasília/DF: Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes/SN, DF, 

Ano XIV, Nº 33, junho de 2004, ISSN 1517-1779. 

 

 

MANDEL, E. A crise do capital: os fatos e a sua interpretação marxista. SP: Editora da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. 

 

 

MARCH, C. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, universidades públicas e 

autonomia: ampliação da subordinação à lógica do capital. In: Revista Universidade e 

Sociedade, Brasília/DF: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 

Ano XXI, nº 49 de janeiro de 2012.  

 

 

MARIÁTEGUI, J. C. A reforma Universitária. Cadernos de pensamento crítico latino-

americano. coord. Editorial Emir Sader; 1. ed.- São Paulo: Expressão Popular, CLACSO, 

2008. 

 

 

MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Livro 1. Vol. 1. Rio de Janeiro:  

Ed. Civilização Brasileira, 1968. 

 

 

_______________. O Capital: crítica da economia política. Livro 1. Vol. 2. Rio de Janeiro: 

Ed. Civilização Brasileira, 1971. 

 

 

_______________. As lutas de classes na França (1848 – 1850). São Paulo: Global, 1986. 

 

 

_______________. A guerra civil na França. São Paulo: Global, 1986. 

 

 

_______________. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão 



390 

 

Popular, 2008. 

 

 

MARX, K. Miséria da Filosofia. São Paulo: Martin Claret, 2008. 

 

 

_______________. Reivindicações do Partido Comunista da Alemanha. In: Lutas de 

classes na Alemanha, SP: Boitempo, 2010. 

 

 

_______________. Mensagem do comitê central à liga [dos comunistas]. In: Lutas de 

classes na Alemanha, SP: Boitempo, 2010. 

 

 

_______________. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica 

da economia política. São Paulo: Boitempo: Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011. 

 

 

_______________. Critica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 

 

MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 

 

 

______________. Manifesto Comunista. São paulo: Boitempo Editorial, 2010. 

 

 

MEIRELLES, C. M. Anotações prévias sobre as semelhanças e as singularidades entre os 

modos de resistência dos docentes diante das reformas na instituições de ensino superior 

do Brasil e de Portugal. In: Interfaces da educação superior no Brasil, Andreia da Silva 

Quintanilha Souza, Arlete Maria Monte de Camargo (Organizadoras), 1. ed., Curitiba, PR: 

CRV, 2014. ISBN 978-85-444-0251-1. 

 

 

MELMAN, S. Depois do capitalismo. São Paulo: Futura, 2002. 

 

 

MÉLO, Cristiane S. Estado e educação pela imprensa: o debate de Florestan Fernandes 

ante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1959-1961). Dissertação 

(mestrado) - Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-graduação em Educação, 

Maringá: [s.n.], 2009. 223 f.: il. 

 

 

MENDES da ROCHA. Tradição e Modernidade na Educação: o Processo Constituinte  

de 1933-34. In: FÁVERO, O. (Org.) A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 3. 

ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 

 

 

MENNA-BARRETO, Luiz. Produtivismo além dos números. Revista Universidade e 

Sociedade. Brasília/DF: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 



391 

 

– Andes-SN, Ano XXI, nº 49, janeiro, 2012. 

 

 

MÉSZÁROS, István. A teoria da Alienação. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006. 

 

 

_______________. Crise estrutural necessita de mudança estrutural. Conferência 

realizada no II Encontro de São Lázaro: Salvador, mimeo.; 2011. 

 

 

_______________. Mészáros: A disputa pelo Estado. Entrevista ao jornal O Globo. 

Disponível em: <http://blogdaboitempo.com.br/2015/04/22/meszaros-a-disputa-pelo-estado/>. 

Acesso em: 29/10/2015. 

 

 

MOACYR, Primitivo. A instrução e o império: Subsídios para a História da Educação no 

Brasil – 1850/1887. São Paulo, Nacional, 1937. v. 2. 

 

 

NEVES, Lúcia M. W. O neoliberalismo e a redefinição das relações Estado-sociedade.  

In: NEVES, Lúcia M. W. (org.). O empresariamento da educação: novos contornos do 

ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002. 

 

 

NEVES, Lúcia M. W.; FERNANDES, Romildo R. Política Neoliberal e Educação Superior. 

In: NEVES, Lúcia M. W. (org.). O empresariamento da educação: novos contornos do 

ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002 b. 

 

 

NEVES, Lúcia M. W.; PRONKO, Marcela A. O mercado do conhecimento e o 

conhecimento para o mercado: da formação para o trabalho complexo no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. 

 

 

O’DONNEL, Guilhermo. Anotações para uma teoria do Estado I e II. Revista de Cultura 

e Politica. CEDEC: Paz e Terra, n.3, nov e jan, 1981. 

 

 

OLIVEIRA, Francisco. À sombra do Manifesto Comunista: globalização e reforma do 

Estado na América Latina. In: BORON, Atilio A....[et al]; SADER, Emir; GENTILE, Pablo 

(orgs.). Pós-neoliberalismo II: que Estado para que democracia? Petropolis, RJ: Vozes, 

1999.  

 

 

_______________. A navegação venturosa: Ensaios sobre Celso Furtado. SP:  

Boitempo Editorial, 2003. 

 

 

________________.Contra a corrente. In: BEHRING, Elaine. Brasil em contra-reforma: 

desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 

http://blogdaboitempo.com.br/2015/04/22/meszaros-a-disputa-pelo-estado/


392 

 

________________.Hegemonia às avessas. Piauí. Rio de Janeiro/São Paulo, n. 4, jan. 

2007.   

 

 

________________.O avesso do avesso. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; 

RIZEK, Cibele (orgs). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão 

financeira. São Paulo: Boitempo, 2010. 

 

 

_______________. Critica à razão dualista / O ornitorrinco. 3. imp. São Paulo: Boitempo, 

2011. 

 

 

OLIVEIRA, Marcos M. de. Os empresários de educação básica e a nova divisão de  

trabalho da educação nacional. In: NEVES, Lúcia M. W. (org.). O empresariamento da 

educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 

2002. 

 

 

ORSO, Paulino J. A classe trabalhadora, a consciência de classe e a educação – uma  

história que não é linear. In: ORSO, Paulino José; GONÇALVES, Sebastião Rodriguez; LUZ, 

Paulino Pereira da Amâncio; ANJOS, Luiz Saldanha dos (org.). Sociedade capitalista, 

educação e a luta dos trabalhadores. 1. ed. São Paulo: Outras Expressões, 2014. 332p. : il. 

 

 

OYAMA, Edison Riuitiro. Lenin, Educação e Revolução na construção da República dos 

Sovietes. Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2010. 

 

 

PALHARINI, Franscisco de Assis. O Estatuto do PAIUB em universidades Federais da  

Região Sul e Sudeste: tormento ou paixão. Orientador: Jésus de Alvarenga Bastos. Tese 

(Doutorado) – Niterói: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós-Graduação em 

Educação, [s.n], 1999. 

 

 

PATNAIK, Prabhat. A centralidade do leninismo. Publicado em Democracia Popular –  

Órgão Semanal do Partido Comunista da Índia (Marxista), Vol. XXX, No. 46, 12 de 

Novembro de 2006. Disponível em: <http://archives.peoplesdemocracy.in/2006/ 

1112/11122006_prabhat.htm>. Acesso em: 30/Ago/2015. Recuperado em 22/09/2015. 

 

 

______________. “Desligamento” e reação interna. Disponivel em: 

<http://resistir.info/patnaik/desligamento_30ago15.html>. Acesso em: 30/Ago/2015. 

Recuperado em 22/09/2015. 

 

 

PAULANI, Leda Maria. Capitalismo financeiro, estado de emergência econômico e 

hegemonia às avessa no Brasil. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibele 

http://resistir.info/patnaik/desligamento_30ago15.html


393 

 

(orgs). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura era da servidão financeira. São 

Paulo: Boitempo, 2010. 

 

 

PETRAS, James. Armadilha neoliberal e alternativas para a América Latina. São  

Paulo: Editora Xamã, 1999. 

 

 

______________. Brasil: O capitalismo extractivo e o grande salto para trás. Disponível 

em: <http://resistir.info/>. Acesso em: 29/07/2013. Recuperado em 10/09/2015. 

 

 

PINHEIRO, Maria Francisca. O público e o privado na educação: Um conflito fora de  

moda? In: FÁVERO, O. (Org.) A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 3. ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 

 

 

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. RJ: Campus,  

2000. 

 

 

POULANTZAS, Nicos. Poder Político e Classes Sociais. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1977. 

 

 

_______________. As classes sociais no capitalismo de hoje. RJ: Zahar Editora, 1985. 
 

 

_______________. O Estado, o poder, o socialismo. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

 

 

PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: 

Brasiliense, 2008a. 

 

 

_______________. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2008b. 

 

 

RAMOS, Marise N. História e política da educação profissional [recurso eletrônico] –  

Dados eletrônicos (1 arquivo: 585 kilobytes). – Curitiba : Instituto Federal do Paraná, 2014. - 

(Coleção formação pedagógica; v. 5). ISBN 978-85-8299-031-5 

 

 

REIS, Luiz Fernando. Dívida pública, política econômica e o financiamento das 

universidades federais nos governos Lula e Dilma (2003-2014). Tese aprovada para a 

obtenção do Título de Doutor no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: mimeo., 

2015. 

 

 

RIBEIRO JUNIOR, Amaury. A privataria Tucana. SP: Geração Editorial, 2012. 

http://resistir.info/


394 

 

RIDENTE, Marcelo S.; MENDES, Flávio da Silva. Do dualismo ao ornitorrinco:  

entrevista com Francisco de Oliveira. In: CADERNO CRH, Salvador, v. 25, 66, p. 601-

622, Set./Dez. 2012. 

 

 

RIZZO, Paulo M. Borges. Outros trinta anos virão e certamente outras greves também:  

o ANDES-SN e as greves de docentes. Revista Universidade e Sociedade. Brasília: 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Ano XX – nº 47, 

fevereiro de 2011. 

 

 

ROCHA, Marlos B. Mendes da. Tradição e modernidade na educação: o processo 

constituinte de 1933-34. In: FÁVERO, Osmar (org.). A Educação nas constituintes 

brasileiras 1823-1988. 3. ed., Campinas, SP: Autores Associados, 2005.   

 

 

RODRIGUES, José.  Os empresários do ensino e a reforma da educação superior 

do governo Lula da Silva. 2006. Disponível em: <http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/ 

trabalho/GT09-2023--Int.pdf>. Acesso em 18/08/2015. 

 

 

______________. Retornar a Lenin numa hora dessas? In: OYAMA, E. Riuitiro. LENIN, 

Educação e Revolução (Prefácio). Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 

 

 

SADER, Emir. Estado e democracia: os dilemas do socialismo na virada de século. In: 

BORON, Atílio A. et al.; Sader, Emir; Gentili, Pablo (orgs). Pós-neoliberalismo II: que 

Estado para que democracia? Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

 

 

SALLES, Edison e FONSECA, Ronaldo. A propósito da Critica à Razão Dualista e “O  

Ornitorrinco”: Uma polêmica com Francisco de Oliveira. Disponível em: <http://www.ler-

qi.org/Uma-polemica-com-Francisco-de-Oliveira>. 

 

 

SANTOS, A.V. ; CHAVES, Vera Lúcia Jacob; GUIMARÃES-IOSIF, R. M. Formação dos 

Oligopólios na Educação Superior Privada Brasileira: Sobreimplicação no Trabalho Docente. 

Revista Educação em Questão (Online), v. 46, p. 75-97, 2013. Disponível em: 

<http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/pdfs/v46n32.pdf> 

 

 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça: a política social na ordem  

brasileira. 3. ed. RJ: Campus, 1994. 

 

 

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 12. ed. 

Revista, Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 

 

 

______________. Gramsci e a educação no Brasil: para uma teoria gramsciana da 

http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT09-2023--Int.pdf
http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT09-2023--Int.pdf
http://lattes.cnpq.br/3533444052532463%20/%20_blank%20/%20Clique%20para%20visualizar%20o%20currículo


395 

 

educação. Texto que articula dois trabalhos: a conferência proferida em outubro/2009, na 

abertura do Seminário “Gramsci e a educação”, realizado na Unicamp e a conferência de 

abertura do Seminário “Gramsci no limiar do século XXI”, proferida em maio/2010, na 

UNEB, em Salvador, mimeo., s.d.. 

 

 

SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo e Democracia. RJ: Zahar, 1984. 

 

 

SGUISSARD, Valdemar. Universidade, fundação e autoritarismo: o caso da UFSCar.  

São Paulo: Estação Liberdade; São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 1993. 

 

 

_______________. Estudo diagnóstico da política de expansão da (e acesso à) educação 

superior no Brasil. Piracicaba/SP; mimeo., 2014. 

 

 

SGUISSARDI, Valdemar; SILVA JUNIOR, João dos Reis. Trabalho intensificado nas 

federais: pós-graduação e produtivismo acadêmico. SP: Xamã, 2009. 

 

 

SILVA, Ulisses Urbano da. A relação entre nacionalismo e imperialismo em Lênin. 2015. 

Disponível em: <http://www.niepmarx.com.br/MM2015/anais2015/mc53/Tc532.pdf>. 

Acesso em 24/09/2015,  

 

 

SINGER, A. Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo:  

Companhia das Letras/Editora Schwarcz, 2012. ISBN 978-85-8086-358-1 

 

 

TAKAHASHI, Tadao (org.). Sociedade da informação no Brasil : livro verde. Brasília: 

Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. xxv, 195p. : il. ; 26cm. ISBN 85-88063-01-8 

 

 

TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica. 7. ed. SP: Editora Atlas, 

1970 

 

 

THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: um critica ao 

pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. 

 

 

TOFFLER, Alvin. O choque do futuro. Rio de Janeiro, Arte Nova, 1973. 

 

 

_______________. A terceira onda. Rio de Janeiro, Record, 1980. 

 

 

TONEGUTTI, Claudio A. FIES e PROUNI: dinheiro público financia a privatização. Revista 

Andes Especial. Brasília/DF: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 



396 

 

Superior (ANDES-SN), abril de 2013. 

 

 

TORERO, Máximo, HERNÁNDEZ, Manuel e DEUSTUA, José. Abriendo la cajá negra de 

las privatizaciones. Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE, 2007. 

ISBN 978-9972-615-42-9. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/ 

grade/20100513024309/InvPolitDesarr-9.pdf>. 

 

 

TRAGTEMBERG, Mauricio. Burocracia e ideologia. São Paulo: Ática, 1985. 

 

 

TREIN, Eunice e RODRIGUES, José. O canto de sereia do produtivismo cientifico: o  

mal-estar na Academia e o fetichismo do conhecimento-mercadoria. Revista Universidade e 

Sociedade/Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, DF, ano XX, nº 47, 

fevereiro de 2011. 

 

 

TROTSKY, Leon. Imperialismo e a crise de 1929. SP: Ed. Sundermann, 2009. 

 

 

VALE, Andréa do. Considerações sobre a organização das IES privadas brasileiras  

uma análise das propostas da Abmes - uma entidade representativa do setor privatista 

para o quadriênio 2007-2011. Revista Trabalho Necessário, Ano 6, número 7, 2008. 

 

VAZQUEZ, Daniel Arias. Modelos de Classificação do Welfare State: as Tipologias de  

Titmuss e Esping-Andersen. Revista Pensamento Real, Ano X, nº 21, 2007, pags. 42 – 59. 

 

 

VIEIRA, Fernando de O.; MENDES, Ana M.; MERLO, Alvaro R. Crespo. Dicionário 

Critico de Gestão e Psicodinâmica do Trabalho. Curitiba: Editora Juruá, 2013,pp.  

231-236. 

 

 

Documentos públicos consultados: 

 

Anais da Constituição de 1967 - Discursos Pronunciados em Sessões do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados – 3º Volume, Brasília, 1968, In: 

http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1967/1967%20Livro%203.

pdf 

Boletim da Aduff. Boletim Eletrônico Aduff-SSind publicação da Associação dos 

Docentes da UFF, 2008. 

 

Boletim do Andes-SN. Boletim eletrônico do Sindicato dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior – ANDES/SN, 14/08/2015. 

http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1967/1967%20Livro%203.pdf
http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1967/1967%20Livro%203.pdf


397 

 

 

Caderno do GTPE/Aduff-SSind, Niterói: Aduff/SSind, 2013. Expansão e Condições de 

Trabalho Docente. Disponível em: www.aduff.or.br 

 

Cadernos Andes nº 2: Florianópolis: Andes, 1981. 

 

Cadernos Andes nº 7: Avaliação: Trabalho Intelectual e Avaliação Acadêmica de 1989. 

 

Cadernos Andes nº 23: Fundações privadas ditas de apoio às universidades públicas. Brasília: 

Janeiro – 2006. 

 

 

Censo da Educação Superior – 2013. In: 

http://www.crub.org.br/wpcontent/uploads/2014/09/coletiva_censo_superior.pdf 

 

Constituição Política do Império do Brasil de 1824. In:  http://www.monarquia.org.br 

 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. In: 

http://bd.camara.gov.br/bd/ 

 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-

365196-publicacaooriginal-1-pl.html 

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937.  http://bd.camara.gov.br 

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1960/9.pdf 

 

Constituição do Brasil de 1967. In: 

http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/brasil/constitucion%20de%20brasil%201967.pdf 

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. In: Constituição da República 

Federativa do Brasil [recurso eletrônico]: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 

1988, com as alterações adotadas pelas Emendas constitucionais nºs. 1/1992 a 77/2014, pelo 

Decreto legislativo nº 186/2008 e pelas Emendas constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. – 

41. ed., com índice de assunto. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 

466 p. – (Série textos básicos ; n. 82). ISBN 978-85-402-0214-6. 

 

Declaração de Bolonha. In:                           

http://www.ehea.info/Uploads/Documents/1999_Bologna_Declaration_Portuguese.pdf 

 



398 

 

Decreto 19.851, de 11 de Abril de 1931 - Exposição de Motivos – Trata da “Reforma 

Francisco Campos”. http:// -141250 www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-

19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos -pe.html 

 

Emenda Constitucional de 1969. In: 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1738/Emenda_01_1969.pdf?sequence

=4 

 

Jornal Folha de São Paulo. Edição de 12 de abril de 1995, Na coluna Opinião o artigo de 

Florestan Fernandes: O Senado e a educação, na página 1-3. Recuperado em 01/06/2015. 

 

_______________. Edição de 23 de abril de 1995, na coluna Opinião o artigo de Darcy 

Ribeiro: Florestan educador, na página 1-3. Recuperado em 01/06/2015. 

 

Jornal O Globo. Edição de 08/06/2014, na coluna Opinião a matéria: O fim do ensino superior 

gratuito, na página, 20. 

 

______________. Edição de 29/06/2014, na coluna Sociedade: Faculdades particulares, um 

salto de ..... Quantidade – O alto preço de tantas vagas, na página 49.  

 

______________.  Edição de 12/04/2015, na coluna Sociedade: Negócios Suspeitos: 

Fundações universitárias são usadas para driblar licitações e viram alvo de investigações, 

pags. 30 e 31. 

 

______________.  Edição de 12/07/2015, no caderno Boa Chance: O mundo corporativo nas 

universidades, na página 06. 

 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

 

 Livro Branco : Ciência, Tecnologia e Inovação / Brasília : Ministério da Ciência e 

Tecnologia, 2002. 80 p. ; 25 cm. Resultado da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação ISBN : 85-88063-04-2. 

 

Manifesto Liminar da Reforma Universitária da Federação Universitária de Córdoba, 1918. 

In: Cadernos de pensamento crítico latino-americano/Coordenador editorial Emir Sader: 1ª ed. 

– São Paulo: Expressão Popular, CLACSO, 2008. 

 

Manifestos dos pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores 1959. Fernando de 

Azevedo... [et al.]. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 

122 p. – (Coleção Educadores) ISBN 978-85-7019-516-6  

 



399 

 

PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Estado. Ministério da Administração e da Reforma do 

Estado. Brasília, 1995. 

 

Planejamento Político-Estratégico (1995-1998). Brasília: Ministério da Educação (MEC), 

1995. 

 

Privatização no Brasil: 1990-1994 / 1995-2002. In: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhec

imento/pnd/Priv_Gov.PDF.  

 

Reforma educacional (lei) Rocha Vaz de 1925. In: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/29024/pdf. Acesso em 28/10/2014. 

 

Relatório do MPOG com explanação e definição de dotação orçamentária para o Prouni  

nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

 

Relatório de Atividades da FEC (Fundação Euclides da Cunha) de 2013 (Publicado em 2014). 

Disponível em www.fec.uff.br. Acesso em 19/07/2015.  

 

Relatório de Gestão da UFF de 2013 (Publicado em 2014). Disponível em www.uff.br. 

Acesso em 10/07/2015. 

 

Relatório de Gestão da UFF de 2014 (Publicado em 2015) – Disponível no site da 

universidade: www.uff.br e Acesso em 27/07/2015. 

 

Revista da Associação de Docentes da USP – Adusp/SSind – Seção Sindical do Andes/SN. 

Gratuidade em perigo: cursos pagos ameaçam caráter público da USP. São Paulo: Associação 

de Docentes da Universidade de São Paulo, ed. Especial, nº 27, outubro/2002.  

 

______________. Universidades públicas sob ataque. São Paulo: Associação de Docentes da 

Universidade de São Paulo, nº 41, outubro/2007. 

 

Revista Andes Especial. Dossiê Nacional nº 1 - Descontrole e ilegalidades marcam atuação 

das fundações “de apoio” no Brasil todo. Brasília/DF: Sindicato Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior, maio de 2006. 

 

_______________. Dossiê Nacional nº 2 – Fundações privadas de apoio - Intervenções 

judiciais, inquéritos, prisões, renúncia de reitores: o modelo entra em crise. Brasília/DF: 

Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, setembro de 2008. 

 

Taxa de Sobrevivência das Empresas no Brasil. In: Coleção Estudos e Pesquisas, Sebrae – 

Serviço Brasileiro de Apoio às micros e pequenas empresas, Outubro, 2011. 

  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/pnd/Priv_Gov.PDF
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/pnd/Priv_Gov.PDF
http://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/29024/pdf
http://www.fec.uff.br/
http://www.uff.br/
http://www.uff.br/


400 

 

ANEXO A – Evolução das Matriculas de Educação Superior de Graduação, por Categoria 

Administrativa, Brasil – 1980-2013. (MEC/Inep - Censo da Educação Superior 2013). 
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ANEXO B  – Tabela 5.1 – Número de Matriculas em Cursos de Graduação por 

Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino, segundo a Categoria Administrativa – 

Brasil – 2003/2013. (MEC/Inep – Censo da Educação Superior 2013). 

 

 

 
 

 

Observação: Compilação feita pelo autor, que reproduz apenas os dados dos anos 2003 e 

2013, e suprime o período que vai de 2004 até 2012. 
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ANEXO C – Evolução do Número de Ingressantes na Educação Superior de Graduação, por 

Categoria Administrativa – Brasil 2003/2013. (MEC/Inep – Censo da Educação Superior 

2013). 

 

 

 
 

Fonte: MEC/Inep  

 

Observação: No gráfico publicado pelo MEC/Inep (Censo da Educação Superior 2013), os 

percentuais estão invertidos como se pode ver. Assim o correto é o percentual de 80,6% para 

o ensino privado e 19,4% para o ensino público, como está registrado no comentário inserido 

no mesmo gráfico. 
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ANEXO D – Evolução das Matrículas de Educação Superior de Graduação, por modalidade 

de Ensino – Brasil 2003/2013. (MEC/Inep – Censo da Educação Superior 2013). 
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ANEXO E – Distribuição da matrícula nos cursos à distância por categoria administrativa e 

organização acadêmica da instituição e grau acadêmico do curso – Brasil 2013. (MEC/Inep – 

Censo da Educação Superior 2013). 
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ANEXO F - Iniciativas dos governos do PT voltadas à reformulação da educação superior e 

que foram operacionalizadas a partir, sobretudo, de ordenamentos legais. 

 

 

1) Criação em 2003, por decreto, do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para analisar a situação da 

educação superior brasileira e apresentar um plano de ação para a reestruturação e expansão das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES); 2) PEC nº 217/2003 que versava sobre as fontes de financiamento das 

universidades; 3) Projeto de Lei Complementar nº 118 sobre a Lei Orgânica da Autonomia Universitária; 4) Lei 

nº 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes); 5) Lei nº 

11.096/2005 que criou o Programa Universidade para Todos (ProUni), com a proposta de oferecer a alunos de 

baixa renda bolsas de estudo em faculdades privadas, concedendo a essas isenção de alguns tributos fiscais; 6) 

Lei nº 10.973/2004 de Inovação Tecnológica que versa sobre o estabelecimento de parcerias entre universidades 

públicas e empresas; 7) Projeto de Lei nº 3.627/2004 com a criação do Sistema Especial de Reserva de Vagas; 8) 

Lei nº 11.079/2004 com o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) que abrange um vasto conjunto de 

atividades governamentais; 9) Decreto nº 5.205/2004 que regulamenta as parcerias entre as universidades 

federais e as fundações de direito privado; 10) Projeto de Lei nº 7.200/2006 que trata da Reforma da Educação 

Superior e se encontra no Congresso Nacional; 11) Decreto nº 5.800/2006 que instituiu o sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB); 12) Decreto de nº 6.096/2007 que criou o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); 13) Portaria Interministerial nº 22 

MEC/MP/2007 que instituiu o “banco de professores-equivalentes” em consonância com a política do REUNI; 

14) Medida Provisória nº 435/2010 que busca legalizar as relações já existentes na universidade com as 

fundações de apoio; 15) Decreto nº 7232/2010 que instituiu um mecanismo de gerenciamento do quadro dos 

servidores técnico-administrativos estabelecendo a possibilidade das IFES reporem as vacâncias existentes no 

seu quadro sob fiscalização do MEC; 16) Decreto nº 7233/2010 que trata sobre a desobrigação de recolhimento 

dos recursos financeiros das IFES ao final de cada exercício pelo Tesouro Nacional; 17) Decreto nº 7234/2010 

com a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); e 18) Medida Provisória 520/2010 que 

autoriza a criação de uma empresa pública de direito privado, chamada de empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares, que faculta a prestação de serviços à saúde e apoio administrativo aos hospitais universitários.  

 

Fonte: Extraído de Gregório (2015, p. 24). 
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ANEXO G - Termo de Acordos de Metas UFF/MEC – Indicadores e Dados Globais.  

 

Disponível em: http://www.aduff.org.br/especiais/observatorio01e.htm#miniaturas, 

Recuperada em 21/07/2015. 
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ANEXO H - Comparativo entre remunerações dos Docentes das instituições Federais de 

Ensino Superior e a de certas profissões no serviço público federal ao longo dos últimos anos. 

 
 

Pesquisadores do MCT e do IPEA ganham mais. 
 

 

 
 

 

 

Disponivel:http://www.adufrj.org.br/index.php/noticias-destaque/2616-sal%C3%A1rio-

docente-perde-de-carreiras-similares-dentro-do-servi%C3%A7o-p%C3%BAblico.html. 

Recuperado em 22/07/2015. 
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ANEXO I – Captação de Recursos financeiros por natureza jurídica do órgão financiador 

que consta da página 47 do Relatório de Atividades da Fundação Euclides da Cunha – FEC 

(2013).  

 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades da FEC/2013. 
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ANEXO J – Página inicial do sitio da AGIR – Agência de Inovação PROPPi/UFF. 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.proppi.uff.br/portalagir/ .Recuperado em 05/08/2015. 
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ANEXO K – Texto de apresentação da AGIR – Agência de Inovação da PROPPi/UFF. 

 

 

A Agência de Inovação 

  

 

Apresentação 

Criada em 2009, a Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense (AGIR) tem 

como objetivo gerir a política de inovação da universidade através da promoção da interação e 

aprendizado entre entes das esferas institucionais acadêmica, empresarial e governamental. 

A atuação da Agir envolve a concessão de bolsas e auxílios para atividades de inovação, o 

estímulo a criação de empreendimentos inovadores através da incubadora de empresas e o 

estímulo a política institucional de propriedade intelectual e ao licenciamento de ativos do 

conhecimento através do Escritório de Transferência de Conhecimento (ETCO). 

A agência possui ainda uma divisão de inovação e tecnologias sociais que tem como objetivo 

desenvolver uma política institucional para a introdução do tema desenvolvimento social nas 

atividades de estímulo ao empreendedorismo e de transferência de conhecimento da 

universidade. 

O modelo operacional da agência é pautado em uma estrutura colegiada centrada no fórum de 

inovação e em fóruns específicos que tratam dos temas que permeiam a atuação da agência; 

fomento à inovação, propriedade intelectual, empreendedorismo e desenvolvimento social. 

 

 

Disponível em: http://www.proppi.uff.br/portalagir/ .Recuperado em 05/08/2015. 
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ANEXO L - Acordo com a prefeitura e iniciativa privada intensifica programa de esportes 

da UFF – 03 ago 2015  

 

 

A UFF assinou, dia 17 de junho, uma carta de intenções na área de esporte, que inclui a Prefeitura de Niterói, 

Canto do Rio Football Club e a empresa FW Engenharia. A parceria vai resultar em melhorias para a 

infraestrutura desportiva dos campi universitários e da cidade, patrocínios de atividades esportivas e 

disponibilização de espaços para treinamento das nossas Atléticas. 

No potencial acordo, ficou estabelecido que prefeitura disponibilizará espaços públicos para a realização dos 

treinos das Atléticas, que são entidades organizadas pelos estudantes para promover e coordenar a participação 

esportiva de cada faculdade. Um dos locais que deverá ser utilizado é a Concha Acústica, localizada na Avenida 

Cem, em São Domingos, próximo ao Campus do Gragoatá. 

Clube com reconhecida tradição esportiva em Niterói, o Canto do Rio atuará no acolhimento de equipes de 

atletas da universidade para a disputa de competições municipais, estaduais e nacionais em diversas 

modalidades. Os ginásios de esportes devem ser previamente agendados. Também serão implementadas ações 

sociais de formação por meio de escolinhas apoiadas pelo clube com núcleos nas comunidades de Niterói e 

outras localidades vizinhas. 

A empresa FW Engenharia cuidará da reestruturação dos espaços desportivos do campus do Gragoatá e da 

Concha Acústica e se responsabilizará pelos custos de material esportivo, transporte e uniformes. Estão previstas 

também no acordo a construção de um campo de grama sintética e a manutenção diária das quadras, da pista de 

corridas e dos jardins da universidade. A empresa buscará apoio na Lei de Incentivo ao Esporte. 

 

A força deste acordo depende sobretudo das atléticas da UFF e do interesse da comunidade interna. - Reitor 

Sidney Mello. 

O coordenador do UFF Ativa, Fernando Araújo enfatiza a importância desse acordo: “Estamos em um momento 

economicamente complicado. Nesta parceria, contamos com o apoio de uma empresa que se dispõe a fazer uma 

série de investimentos, como, por exemplo, reformando nossos espaços, enquanto nós oferecemos suporte 

humano para a manutenção das atividades com a monitoria dos alunos. Além disso, quando começarem os 

campeonatos no Canto do Rio, a UFF passará a participar, coisa que não acontecia anteriormente”. 

Araújo explica que o projeto começou a se estruturar assim que Sidney Mello assumiu a gestão da universidade e 

será lançado oficialmente no segundo semestre de 2015. “O UFF Ativa é uma versão ampliada da que era 

anteriormente oferecida pelo UFF Esporte. O projeto, que começou em 2009, contemplou mais de três mil 

estudantes com apoio financeiro destinado à compra de uniformes, bolas, raquetes e outros. No atual modelo, o 

fornecimento de materiais esportivos será realizado de forma direta”. 

Segundo o coordenador, o projeto atual não se restringe à função assistencial. E tem como objetivo aproximar e 

engajar alunos, professores e colaboradores da universidade com o esporte. O investimento em uma estrutura 

adequada para a prática esportiva dentro da comunidade universitária é uma das prioridades do UFF Ativa. 

“Além disso, o projeto será responsável não só pela seleção e preparação dos atletas nos jogos universitários, 

como o InterUFF – evento esportivo organizado pelos estudantes da UFF – como nas competições estudantis 

estaduais e nacionais, que incluem diversas instituições de ensino superior do Brasil”. Atualmente, a 

universidade conta com mais de seis mil alunos atletas. 

Sobre a importância da carta de intenções para a universidade, o reitor Sidney Mello ressalta que “a força deste 

acordo depende sobretudo das atléticas da UFF e do interesse da comunidade interna. A pressão do uso dos 

espaços desportivos pela comunidade é grande e os atuais espaços disponíveis não atendem adequadamente a 

essa demanda”. 

 

Fonte: Extraida, pelo autor, do site: www.uff.br , em 03/08/2015. 

  

http://www.cantodoriofc.com.br/site/?page_id=69
http://www.uff.br/
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ANEXO M – Despesas da União com as universidades federais com percentual das 

despesas com juros e amortizações e com as despesas totais com a dívida pública (juros, 

amortizações e refinanciamento): 2003-2014. Valores (R$ 1,00), a preços de janeiro de 2015 

(IPCA) 

 

 

 

Extraído de Reis (2015).  
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ANEXO N – Recursos destinados às universidades federais como percentual do Gasto 

Federal Total em Educação: 2003-2014. Valores (R$ 1,00), a preços de janeiro de 2015 

(IPCA). 

 

 

 

 

 

Extraído de Reis (2015).  
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ANEXO O – Empresas Estatais Federais Privatizadas (1990 – 2005). 

 

 

Fonte: MP/SE/DEST 04/01/2010 

 

Extraido de Almeida (2010). 
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ANEXO P – Empresas Estatais Federais Privatizadas (1990 – 2005). 

 

 

 

Extraído de Almeida (2010). 
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ANEXO Q – Obras na Universidade Federal Fluminense são fiscalizadas pelo TCU 

17/09/15 15:22. 
 

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria na Universidade Federal Fluminense (UFF) para verificar as obras dos 
institutos de Química e de Biologia, além do Instituto de Artes e Comunicação Social. O trabalho faz parte de um conjunto de 
fiscalizações realizadas para avaliar as ações de expansão das universidades federais e institutos do Rio de Janeiro. 

O tribunal identificou indício de superfaturamento. Alguns dos preços unitários apresentados nas propostas vencedoras do 
certame encontravam-se acima dos valores referenciais obtidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi), ou seja, com sobrepreço unitário.   

O TCU também identificou dano ao erário causado por ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários e por jogo 
de cronograma. Esse jogo ocorreu porque a parte mais vantajosa do contrato, do ponto de vista econômico-financeiro, foi 
concentrada na fase inicial da obra, com posterior abandono pela contratada, após o faturamento de poucos itens com 
sobrepreço. O superfaturamento identificado no Instituto de Química foi de aproximadamente R$ 2,2 milhões, equivalente a 
13,31% do valor total dessa obra. 

Para o relator do processo, ministro Vital do Rêgo, “os gestores detinham competência e conhecimentos técnicos para avaliar 
os preços ofertados, além dos riscos que a ausência dos critérios de aceitabilidade de preços unitários traria a um contrato 
com sobrepreço expressivo nos serviços iniciais do empreendimento”. 

Além disso, os atrasos da obra resultaram em pagamento de meses adicionais de administração local. A fiscalização também 
identificou que o projeto básico do Instituto de Artes e Comunicação Social foi encaminhado sem os relatórios de sondagem e 
sem o documento que descreve o terreno com exatidão. “A formulação de projetos básicos deficientes ou incompletos é dos 
problemas mais graves na gestão de obras públicas”, afirmou o ministro-relator. 

Como resultado, o TCU rejeitou as justificativas apresentadas pelos gestores, determinou a aplicação de multa e a conversão 
do processo em tomadas de contas especial para fins de ressarcimento dos prejuízos, se forem confirmados. 

Além disso, foi determinado à UFF que, se for o caso, efetue o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, 
salários ou proventos dos responsáveis.  

Leia mais: 
TCU fiscaliza aquisições do Hospital da Universidade Federal de Santa Maria (RS) 04/09/15 
TCU determina ajustes em licitação da Universidade Federal Fluminense 16/07/15 
TCU avalia governança em aquisições na Universidade Federal do Pará 15/07/15 
 
Serviço: 
Leia a íntegra da decisão: Acórdão 2257/2015 - Plenário 

Processo: 014.043/2012-2 

Sessão: 9/9/2015 

Secom – BA/SG 

Tel: (61) 3316-5060 

E-mail: imprensa@tcu.gov.br 

 
 

Fonte: http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-na-universidade-federal-fluminense-

sao-fiscalizadas-pelo-tcu.htm Recuperado em 19/09/2015. 

 
 
 
  

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-fiscaliza-aquisicoes-do-hospital-da-universidade-federal-de-santa-maria-rs-1.htm
http://portal3.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/detalhes_noticias?noticia=5249623
http://portal3.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/detalhes_noticias?noticia=5249507
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20150915/AC_2257_36_15_P.doc
mailto:imprensa@tcu.gov.br
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-na-universidade-federal-fluminense-sao-fiscalizadas-pelo-tcu.htm
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-na-universidade-federal-fluminense-sao-fiscalizadas-pelo-tcu.htm

